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MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.
or by the appointment

MSZE ŚWI TE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do pi tku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, January 27, 2013, 3rd Sunday in Ordinary Time / III Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Franciszek, Agata Dziedzic; † Władysław, Julia Rachowicz; † Janina Czerkies rocznica
mierci; † Stanisław Błęka; † Franciszek Figura
9:00 AM For parishioners; † Stephanie Jachim; For Golden Age Club members both living and deceased
10:30 AM † Wojciech Jachim; † Bolesław Bania 10 rocznica mierci; † Zdzisław Du 18-ta rocznica mierci; †
Mieczysław, Genowefa Gruszka rocznica mierci; † Zdzisława, Bogdan Mazur; † Józef, Anna Poborski; † Marcin
Lechowicz; O pokój wieczny dla mamy Bronisławy w rocznicę mierci z intencji Romana; Z podziękowaniem za
otrzymane łaski z pro bą o dalszą opiekę Bożą dla Barbary i Krzysztofa liwa z okazji 40-tej rocznicy lubu
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;
Monday, January 28, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Ronald Derengowski death anniversary
7:30 AM
Tuesday, January 29, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, January 30, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM Za Parafian
Thursday, January 31, 2013, CZWARTEK; St. John Bosco
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące
First Friday, February 1, 2013, PI TEK;
7 AM Souls in Purgatory;
7:30 AM † Anna liwa
7 PM Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, February 2, 2013, SOBOTA; The Presentation of the Lord
8AM Za matki oczekujące potomstwa; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; † Mary Julie Gawlik; † Stanisław Płuciennik 5-ta rocznica mierci; .+ JAMES CHARYDCZAK req by Maria Klisz and Jarmola, Markese and Rotella
families
7 PM
Sunday, February 3, 2013, 4th Sunday in Ordinary Time / IV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; Birthday blessing for Pierre Psactanac
10:30 AM † Tadeusz Jachim
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Mariano Vitor req by Susan Vitor; † Charles Zuback req by Ed Sroka ; .+ JAMES CHARYDCZAK req by Maria Klisz and Jarmola, Markese and Rotella families
6 PM For Parishioners; † Edward Raczka req by Theresa Migalski

January 27th, 2013: 3rd Sunday in Ordinary Time

Sunday Reflection
Each year, when the Super Bowl rolls around, the media delve back into sports history and recall the highlights of previous Super Bowls. We in Chicago still recall longingly the 1985 Bears and their dominant
victory over the New England Patriots in Super Bowl XX. As we all know however, things have been
relatively non-productive since then.
Today, St. Luke opens his gospel with his own reflections on the past – and the future. He has done his
homework (probably by studying Mark’s gospel as well as various traditions that were currently available), and now he will set his story of Jesus down for a reader named Theophilus (a Greek word that means “lover of God”). Luke goes on to say to this interested reader and to his congregation that his rendering of the gospel will reinforce all that his readers have learned about Jesus up to that point. Then he gets
on with the story.
Jesus’ first public appearance in this gospel takes place in his home town of Nazareth. You might compare it to the president of the U.S. in his inaugural address. Jesus lays out the future for those first century
Jews. He quotes the prophet Isaiah by reminding the people that the Lord God promised to send the Spirit
down upon His chosen one. That chosen one would bring good news to the poor, liberty to captives, sight
to the blind, and freedom for the oppressed. Then he stuns the crowd when he says, “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.” He’s the man! And he is telling everyone what the next months
and years will be like in Israel.
Will he be able to deliver on his promises? Realistically, that’s the question we pose to the new president.
It is equally applicable to this man we call Jesus of Nazareth. The thing to note about Jesus is that he does not free all the imprisoned, or give sight to all the blind or help all crippled people get back on their
feet. The good news he brings and the freedom he bestows have to do with a profound spiritual change in
this world of ours. This is the Kingdom of God, yes, right here, right now. It is not an unreal world as some skeptics would have you believe. It is not pie in the sky bye and bye, the dream of a “marginal” Jew
in the first century. Jesus will save the world from itself by his own selfless life and death, and not by political maneuvering or displays of military power or frenetic activity.
Of course, you and I will be called to believe in him and to walk the talk with him. We will therefore
have a hand in whatever change comes about. In the first reading today, the priest brings the Jewish law
before the people. He tells them it is a joyful day. Jesus gives us the same message this day.
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ST. HELEN PARISH
2013 ARCHDIOCESAN
ANNUAL CATHOLIC APPEAL BEGINS

“Love Never Fails!” 1 Cor 13:8
Please spend some time this week reflecting on the
Annual Catholic Appeal brochure that you received
with your bulletin. Please remember that the Annual Catholic Appeal campaign is much different
than a one-time special collection. It is a pledge
campaign where you can make a gift payable in
installments.
As you review the work enabled by your contribution to the Annual Catholic Appeal, please reflect
on God’s gifts to you. He has given you all that you
have. Your gifts to our parish, to the Archdiocese
and to the work of the Church throughout the world
are given in gratitude for the continuing gifts that
God gives you.
Sometimes it is difficult to envision how one pledge
can help an organization the size of our Archdiocese, how it can make a real difference. But each
pledge does make a difference because all parishes
participate in the campaign and the gifts of many
enable our Archdiocese to deliver needed ministries
and services.

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED
SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
FEBRUARY 1ST,
FROM 8:30 AM
UNTIL 7 PM.
IN OUR DAILY
CHAPEL.

Our combined gifts not only signify our gratitude to
God, they fund a significant portion of the work of
our Archdiocese. After our parish goal of $9,611 is
reached in cash, 100% of the additional funds come
back to our parish to help to fund our needs.
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you that did not receive a
mailing or have not had time to respond to it, we
will conduct our in-pew pledge process at all Masses next weekend.
Thank you for your prayerful consideration and generous response.

January 27th, 2013: 3rd Sunday in Ordinary Time
PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY
MEN AND WOMEN
ON A DAILY BASIS FOR THEIR
SAFE RETURN.

Lieutenant Mark Krozel
Corporal Dane Mettam
Airman Justin Smith
Airman Jason Steven Foster
Lt. Col. Bruce Vitor
Lt. Col. Mark Blanek
Tripp Smith
Nicholas Bakulinski
If anyone from your family is currently serving in armed
forces, either here or abroad, please let us know so we can
keep them in our prayers.

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contributions online through a secured site: givecentral.org
Give Central Member Enrollment Steps
1. Go to: www.givecentral.org
2. Click on the link “New Users Register Here”
3. Search for St. Helen Church either by name, zip code or address
4. Create your Give Central profile and enter your payment
method (credit card or bank account)
Benefits of online giving:
• Instant record of your contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution when you
are out of town
• You can log on from anywhere there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and flexible

HUMOR / STORY
♦ The elderly pastor was searching his closet
for his collar before church one Sunday morning. In the back of the closet, he found a small
box containing 3 eggs and 100 $1 bills. He called his wife into the closet to ask her about the
box and its contents. Embarrassed, she admitted having hidden the box there for their entire
25 years of marriage.
Disappointed and hurt, the pastor asked her,
"WHY?" The wife replied that she hadn't wanted to hurt his feelings. He asked her how the
box could have hurt his feelings. She said that
every time during their marriage that he had
delivered a poor sermon, she had placed an
egg in the box.

She replied, "Each time I got a dozen eggs, I
sold them to the neighbors for $1."

♦ A fellow was very much in love with a beautiful girl. One day she told him that the next day
was her birthday. He told her he would send
her a bouquet of roses... one for each year of
her life.
That evening he called the local florist and ordered twenty-one roses with instructions that
they be delivered first thing the next morning.
As the florist was preparing the order, he decided that since the young man was such a good
customer, he would put an extra dozen roses in
the bouquet.

The pastor felt that 3 poor sermons in 25 years
The fellow never did find out what made the yowas certainly nothing to feel bad about, so he
ung girl so angry with him.
asked her what the $100 was for.
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Next Weekend’s second
collection will be for
school support.


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na pomoc szkole.

Each month St. Helen Church is
hosting a “50/50” raffle fundraiser in support of our parish.
Each raffle ticket costs only $2
and secures you the chance of
winning half the pot. Buying more than one raffle ticket
will increase your chances of splitting the pot evenly between YOU, the winner, and St. Helen Church to pay the
parking debt. The fundraiser runs through the whole year
and a lucky ticket will be drawn at one of the Masses of
the last Sunday of each month. Tickets are available after
each Mass or at the parish office. Please, put down your
name and your phone number at the back of your ticket
and return it in. You do not need to be present in order to
win. The pot is worth of more than $1,160 and growing...

Drawing: February 3rd at 7:30 a.m. Mass

Next Jubilee Organizing Committee Meeting
is Monday, February 4th at 7 p.m. at the
Rectory. New members are welcome.
*************************
Następne spotkanie Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w poniedziałek, 4 lutego
o godzinie 7 wieczór na plebanii. Zapraszamy
nowe osoby chętne do pomocy.
Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Casimir Pawlik
We would like to continue to pray for
our sick parishioners and also keep in touch with them.
We ask you to help us to update our list by calling the
parish office with the name of a loved one.

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
READINGS FOR THE WEEK OF
January 27 , 2013

Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Losowanie szczę liwego kuponu odbywa się w
ostatni niedziele miesi ca. Nagrod będzie połowa
pieniędzy zgromadzonych ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s po każdej Mszy więtej lub w biurze
parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu
swojego nazwiska i numeru telefonu, aby my mogli skontaktować się ze zwycięzc . Nie trzeba być obecnym na
losowaniu, aby wygrać. Im więcej zakupionych kuponów,
tym większa pula do podziału i większa szansa wygranej!
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu. Pula ze sprzedanych losów wynosi już
$1,160 i nadal ro nie…

Losowanie: 3 luty na Mszy Św o 7:30 rano

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIE

Monday/Poniedziałek: Heb 9:15, 24-28; Ps 98:1-6;
Mk 3:22-30

Tuesday/Wtorek: Heb 10:1-10; Ps 40:2, 4ab, 7-8a, 10, 11;
Mk 3:31-35

Wednesday/ roda: Heb 10:11-18; Ps 110:1-4; Mk 4:1-20
Thursday/Czwartek: Heb 10:19-25; Ps 24:1-6; Mk 4:21-25
Friday/Pi tek: Heb 10:32-39; Ps 37:3-6, 23-24, 39-40;
Mk 4:26-34

Saturday/Sobota: Mal 3:1-4; Ps 24:7-10; Heb 2:14-18;
Lk 2:22-40

Sunday/Niedziela: Jer 1:4-5, 17-19; Ps 71:1-6, 15, 17;
1 Cor 12:31 — 13:13 [13:4-13]; Lk 4:21-30

January 27th, 2013: 3rd Sunday in Ordinary Time

On this meter we mark down the progress
of our fundraising to pay the outstanding
bill for the new parking area

***
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosn
nasze fundusze na zapłacenie długu za nowy
parking.

Dear Fr. Waldemar and parishioners,
Greetings from Cochabamba, Bolivia! The children and I are very grateful for your generous donation.
We will use $1500 for formula and milk for the babies and toddlers at Hogar Salomon Klein. There are
usually close to 150 abandoned children living there at any given time, and most come suffering from
severe malnutrition and often physical abuse.
Here at Casa Nazareth we have twenty-five boys between the ages of six and twelve. Despite the hard
situations from which they come they are very friendly and active. We will use the rest of the money for
their needs. The new school year starts at the beginning of February and there are always extra expenses
at this time.
In the name of all of these children I ask God to bless each of you and your families, as your generosity is blessing the children
here!
Gratefully,
Sr. Mary Catherine, C.PP.S.

Drogi Księże Waldemarze i Drodzy Parafianie,
Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Cochabamba, Bolivia. Dzieci i ja jeste my wdzięczni za Wasz hojn ofiarę. $1,500 zostanie użyte na mleko i mleko dla niemowl t w domu dziecka w Hogar Salomon Klein. Zazwyczaj jest tutaj 150 porzuconych dzieci
a większo ć z nich jest niedożywiona i cierpi z doznanej przemocy fizycznej.
Tutaj w domu Casa Nazareth mamy 25 chłopców w wieku od 6 do 12 lat. Pomimo tego z jak ciężkich warunków pochodz s
bardzo przyjaźni i aktywni. Reszta pieniędzy zostanie użyta wła nie na ich potrzeby. Nowy rok szkolny
rozpocznie się pocz tkiem lutego dlatego też będziemy mieli dodatkowe wydatki.
W imieniu tych wszystkich dzieci, proszę Boga o błogosławieństwo dla Was i Waszych rodzin, za t hojno ć któr dzieci mog tutaj odczuć.
Bóg zapłać,
Siostra Maria Katarzyna
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

January 20, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$298

$633.46

$557.26

$386

$100

-

$1,976.32

Capital Improvement

$275

$401

$815

$160

$52

$288

$1,991

Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two weeks in advance by calling the parish office.

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafialnym.

Weddings
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if
you wish. Arrangements should be made by calling the parish
office.

Sakrament Małżeństwa
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli kto
ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registration
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Parafii
__ Proszę o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres
__________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__________________________________________________________________________
Phone / Telefon

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.

January 27th, 2013: 3rd Sunday in Ordinary Time

Refleksja Niedzielna
w. Łukasz przedstawia dzi Jezusa w drodze do Jerozolimy. Ludzkie istnienie wielokrotnie porównywano do wędrówki, pielgrzymki, drogi. Ka da wędrówka ma za cel
odnalezienie siebie w Bogu. Mo na jednak zabłądzić.
Zwykle kto , kto słabo zna szlaki turystyczne, nosi ze sobą mapę. Gdy zgubi drogę,
rozwija papierową płachtę i szuka nazwy miejsca, w którym się znalazł. Je li potrafi
odnale ć swoje miejsce na mapie, przestaje być zagubiony. Palec przesuwa się po
nazwach zapisanych małymi literkami, a natrafia na punkt, który przynosi ulgę.
Wtedy wędrowiec wyzwala się od napięcia wynikającego z zagubienia.
Wszyscy zbłądzili my, ale Bóg ofiarował nam mapę ycia – więtą Księgę. Im częstsze porównywanie obecnego poło enia z punktami na natchnionej mapie, tym
mniejsze szanse zabłąkania się i rozminięcia z celem wędrówki. Chyba, e mylnie
odczytamy owe nazwy zapisane na papierze.
Trzeba mieć przyzwyczajenie nieustannego sprawdzania etapów swej wędrówki z
wyznaczonym na planie szlakiem. Jezus, odczytując zwój Izajasza, „znalazł miejsce”, gdzie było napisane o Nim. Odnalazł się w Księdze ycia. Odnalazł swoją misję odnajdywania zagubionych. Nie bez powodu Łukasz, na samym początku drogi
Jezusa, tu po do wiadczeniu kuszenia na pustyni, umieszcza ten epizod z odczytaniem słów natchnionych. To punkt orientacyjny dla nas wszystkich. Wła nie tak
ka dy z nas ma rozpoczynać pierwszy krok, ka dą decyzję, ka dy dzień i tydzień –
od odnalezienia swego miejsca w Biblii. Odnajdując się w Biblii, odnajdujemy się w
yciu.
Nie wolno nam pominąć i tego szczegółu, e Jezus miał przyzwyczajenie odczytywania Biblii. Wielu ludzi szczerze wyznaje, i nie czyta Biblii, poniewa jej nie rozumie.
Z podobną ignorancją często podchodzą do swojego ycia, do jego sensu i celu.
Przyzwyczajenie do złego nazywamy NAŁOGIEM, a przyzwyczajenie do najszlachetniejszych gestów ducha nazywamy ETOSEM. Etosem chrze cijanina jest odszukiwanie swojego miejsca w planach Wszechmogącego. Są przeró ne przyzwyczajenia,
ale to one kształtują nasz charakter. Niektórzy ludzie ukrywają podło ć spektakularnymi przyzwyczajeniami, które mają oszukać ich samych i innych. Napisano o Piłacie, e miał zwyczaj uwalniania zawsze tylko jednego wię nia (Mt 27,15). Sprawiał
wra enie człowieka miłosiernego, by ukryć swoje okrucieństwo. Apostoł Paweł miał
przyzwyczajenie u ywania Pism do przekonywania o tym, e jedynym uwalniającym
wszystkich jest Jezus Chrystus (Dz 17,2). Przez jaki czas był okrutnikiem, ale to
wła nie dzięki Pismom zrozumiał do wiadczenie, które powaliło go na drodze do Damaszku, i modlitwę Ananiasza, która uwolniła go od lepoty.
Zastanówmy się, czy umiemy rozczytać swoje do wiadczenia na mapie Biblii i czy
słowa Biblii dają się odnale ć w mojej drodze, w miejscach, na które natrafiam?
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

ROZPOCZYNA SI DOROCZNA
KWESTA KATOLICKA 2013
„Miło ć nigdy nie ustaje!”(1Kor 13:8)
Prosimy by w tym tygodniu na moment zastanowić się nad
informacj otrzyman wraz z dzisiejszym biuletynem na temat Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy pamiętać, że
Doroczna Kwesta Katolicka jest czym wi cej ni jednorazow akcj . Kwesta jest tak skonstruowana, że zadeklarowan
ofiar można płacić ratalnie.
Obserwuj c efekty pracy, które dokonały się dzięki darowiznom na Doroczn Kwestę Katolick , warto zastanowić się
nad głębszym rozumieniem daru. Ponieważ każdy dar otrzymujemy od samego Boga, powinni my czę ć z tych darów
oddać na potrzeby swojej parafii, archidiecezji – szerzej
my l c - na rzecz Ko cioła na całym wiecie jako wyraz
wdzięczno ci za wszystko co do tej pory otrzymali my i
nadal otrzymujemy od Boga.

Matki Bo ej Gromnicznej
W tym tygodniu, we sobotę 2
lutego przypada więto Ofiarowania Pańskiego, zwane również więtem Matki Bożej
Gromnicznej. Msze w. w języku
polskim zostan odprawione o
godzinie 8 rano i 7 wieczorem.

Zapewne niekiedy trudno wyobrazić sobie w jaki sposób
nasz dar może pomóc tak wielkiej instytucji jak archidiecezja. W jaki sposób nasza ofiara może mieć realny wpływ na
działalno ć tak wielu organizacji. Pamiętajmy, że każdy dar,
każda ofiara stanowi realn pomoc dla potrzebuj cych, ponieważ stanowi czę ć akcji, w której uczestnicz wszystkie
parafie, i w ten sposób zebrane darowizny wielu osób umożliwiaj naszej archidiecezji pełnienie koniecznej posługi
duszpasterskiej. Po osi gnięciu kwoty docelowej dla naszej
parafii $9,611 w gotówce, 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie zwrócone do parafii na jej własne potrzeby.
Je li otrzymałe już drog pocztow formularz darowizny,
prosimy o jego wypełnienie i odesłanie poczt , lub przyniesienie na Mszę w. w następny weekend. Ci, z Was, którzy
nie otrzymali jeszcze listu lub nie mieli okazji do wypełnienia
formularza, będ mieli możliwo ć złożenia swojej darowizny w następny weekend podczas wszystkich Mszy w.
Serdecznie dziękujemy za modlitwę w tej intencji oraz za
ofiarne serca.

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU
KURS PRZEDMAŁ E SKI
odbędzie się 3 lutego
Rozpoczęcie Msza więta o 10:30 AM,
a potem dalszy ci g na Sali parafialnej.
W sprawie zapisu proszę
dzwonić do biura parafialnego
(773) 235-3575

Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca lutego
(1 lutego).
Rozpoczyna się ona
bezpo rednio
po Mszy w. o godzinie 7:30 rano,
a zakończy Msz w. o godzinie 7
wieczorem.

January 27th, 2013: 3rd Sunday in Ordinary Time

Świ ty tygodnia ...
Św. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wie

niaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zaj ć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził
w ubóstwie. Wcze nie musiał podj ć pracę zarobkow . Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym
objawił mu jego przyszł misję. Zacz ł j na swój sposób rozumieć i pełnić. Widz c, jak wielkim powodzeniem ciesz
się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich na ladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i wi teczne popołudnia, przeplataj c swoje popisy modlitw , pobożnym piewem, i "kazaniem",
które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy więtej zasłyszał w ko ciele parafialnym.
Po ukończeniu szkół rednich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem w. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonało ci chrze cijańskiej (18351841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał więcenia kapłańskie. Za porad w. Józefa Jan wst pił do Konwiktu Ko cielnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.

8 grudnia 1841 roku, napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zacz ł gromadzić samotn młodzież, uczyć j prawd wiary, szukać dla nich pracy u uczciwych
ludzi. W niedzielę za zajmował młodzież rozrywk , dawał okazję do wysłuchania Mszy
więtej i do przyjmowania sakramentów więtych. Rozwin ł szeroko działalno ć misyjn ,
posyłaj c najlepszych swoich synów duchownych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj
te dwie rodziny salezjańskie pracuj na wszystkich kontynentach wiata, na polu misyjnym, zajmuj c jedno z pierwszych miejsc. Nie mniejsze zasługi położył w. Jan Bosko na
polu ascezy katolickiej, któr uwspółcze nił, uczynił dostępn dla najszerszych warstw
wiernych Ko cioła: u więcenie się przez sumienne wypełnianie obowi zków stanu, doskonalenie się przez u więcon pracę.
Jan Bosko zmarł w roku 1888. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemie lników.
W ikonografii w. Jan Bosco przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęciej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której po więcił swoje życie.

HUMOR
♦ Szkot czyta ksi żkę. Od czasu do czasu gasi wiatło, potem
znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go żona.
- Przecież przewracać kartki można i po ciemku.
♦ Policjantowi urodziły się bliźnięta. Gdy już dorosły, s siad
pyta go:
- W jaki sposób rozróżnia pan swoich synów?
- Zwyczajnie, po odciskach palców.

♦ Łowi rybak ryby i patrzy nad brzegiem chodzi piękna kura,
więc pomy lał, że j złapie i zje. Jak pomy lał tak zrobił, zabił

kurę i upiekł na ognisku. Po kilku minutach wpada wła cicielka kury i pyta:
- Gdzie jest moja kura?!
Facet patrzy zdezorientowany raz na ni i raz na pióra po
kurze i mówi:
- A rozebrała się i popłynęła!!

♦ Turysta w schronisku pyta bacy:
- Baco. Obudźcie mnie mnie o godzinie 07.00
Rano:
- Panie.Wstawaj
- Prosiłem bace żeby mnie obudził o 07.00
A na to baca:
-No wła nie.To się pan po piesz, bo już 09.00

