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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, February 24, 2013, 2nd Sunday of Lent / II Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże i opiekę Matki Naj więtszej dla Roberta z okazji urodzin
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Zofia Wojtanowska z intencji syna z rodziną; † Stanisława Jachim; † Stanisław Fido z
intencji Zofii Statkiewicz; † Bronisław, Teofil Króżel; † Helena, Jan Bielawski; † Maria, Jan Szczepaniec; † Anna,
Tadeusz więtek; † Czesława, Józef Szyszko z intencji syna; † Grzegorz Szpara z intencji znajomych
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Charles Zuback req by wife; † Bogdan Klisz death anniversary req
by daughters with families
6 PM For Parishioners;
Monday, February 25, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, February 26, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, February 27, 2013, RODA;
7 AM Joseph Jagiello Birthda
7:30 AM Za Parafian
Thursday, February 28, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące
First Friday, March 1, 2013, PI TEK;
7 AM Souls in Purgatory; Arlene & Joe Jagiello wedding anniversary
7:30 AM
7 PM † Anna liwa; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, March 2, 2013, SOBOTA;
8AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; † Helen Baginski z okazji urodzin; † James Charydczak z intencji rodziny Klisz, Jarmola, Rotella i Markese; O zdrowie i bł. Boże dla Barbary Rusiecki z okazji urodzin z intencji Ireny
Gawlik
Sunday, March 3, 2013, 3rd Sunday of Lent / III Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian
9:00 AM For parishioners; † James Charydczak req by Maria Klisz and Jarmola, Markese and Rotella families
10:30 AM Za Parafian; † Zofia Wojtanowska z intencji syna z rodziną;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Theresa
6 PM For Parishioners;

February 24, 2013: 2nd Sunday of Lent
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Every so often life gives you a glimpse of glory: a moment of beauty in a sunset, of goodness in a person, of truth in words spoken, of peace and well-being. Sometimes it comes
suddenly; other times it’s been there all along but you haven’t been paying much attention.
But it is real and you know it is a glimpse of glory.
This is what happened to Peter, James, and John. Jesus often went off to pray during their
time with him, traveling through towns and villages. Luke makes a special point of telling
us this more than once. At these times he would experience the presence of his Father. Now,
while he is praying with his friends, the Father again draws near, not just to Jesus this time
but to his disciples, too.
But first there are Moses and Elijah, also in a state of glory, speaking to Jesus about his coming death, his “exodus,” his passing over into glory. And Jesus will go on to speak to his
disciples about his coming death, which they will not want to hear. But for now they are
given a glimpse of glory, of what is at the end of the road.
Every so often we need a reminder of what we are destined for, that our citizenship is in heaven. We need to be reminded of the promise that our Savior will come and “change our
lowly body to conform with his glorified body” (Philippians 3:21). For the present, we need
to heed the Father’s words: “This is my chosen Son; listen to him” (Luke 9:35).
—James A. Wallace, C.SS.R.
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STATIONS OF THE CROSS
Friday at 6 p.m. (English)
7 p.m. (Polish)

St. Joseph Table
March 17, 2013

Operation Rice Bowl
Weekly Reflection
On mountain tops, our vision is crystal clear. If there are
no clouds in the sky, we can see for miles, and the world
takes on a different perspective. Perhaps this is why so
many patriarchs and prophets throughout history found
themselves on mountain tops when they encountered God.
Perhaps this is why Jesus took Peter, James and John up to
the mountain in this Sunday’s Gospel. On this precipice,
the disciples saw a glimpse of God’s vision for the world
– of Jesus’ place in salvation history, standing alongside a
patriarch and a prophet. It was a vision designed to last,
even when the miracle cleared and the group made their
way down the mountain to their ongoing healing and preaching ministry.
In your prayer this week, reflect on a time when your vision was clear and you had a good idea
of what God was calling you to do or to
be. Is that vision still in place? Does it
impact your daily life? Consider how,
this Lent, you can make this vision even
stronger.

Join us for celebration after
10:30 Mass and 12:30 Mass
In Social Center,
2327 W. Augusta Blvd.
Tickets for only $10 each
are available after all Masses on
weekends or in the parish office.
Children under 10 years old only $5.
Thank you for your support! God Bless
you and your loved ones!

February 24, 2013: 2nd Sunday of Lent
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.
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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

H U M OR / STORY
♦ Two grad students and a professor are walking

♦ After shopping for most of the day, a couple returns to
find their car has been stolen. They go to the police sta-

through a city park and they find an antique oil
tion to make a full report. Then, a detective drives them
lamp. They rub it and a Genie comes out in a puff of back to the parking lot to see if any evidence can be fosmoke.
und at the scene of the crime. To their amazement, the
car has been returned.

The Genie says, "I usually only grant three wishes,
so I'll give each of you just one."

There is an envelope on the windshield with a note of
apology and two tickets to a music concert. The note reads, "I apologize for taking your car, but my wife was
"Me first Me first " says the first grad student. "I
want to be in the Bahamas, driving a speedboat with having a baby and I had to hot-wire your ignition to rush
her to the hospital. Please forgive the inconvenience. Hea gorgeous woman ." Poof He's gone.
re are two tickets for tonight's concert of Garth Brooks,
the country-and-western music star."

"Me next Me next " says the second grad student. "I
want to be in Hawaii, relaxing on the beach ." Poof Their faith in humanity restored, the couple attend the
He's gone.
concert and return home late. They find their house has
"You're next," the Genie says to the professor.
The professor says, "I want those guys back in the
lab after lunch."

been robbed. Valuable goods have been taken from
thoughout the house, from basement to attic. And, there
is a note on the door reading, "Well, you still have your
car. I have to put my newly born kid through college somehow, don't I?"
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

New Marquee Meter
Fundusz na now tablic informacyjn

Leona Galan, Casimir Pawlik
Zofia Sidzina, Danuta Danska,
Piotr Urban, Josephine Majka
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. 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 $800 and growing...

Drawing: March 3rd at 9 a.m. Mass

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
February 17, 2013

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13;
Lk 6:36-38

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 pierwsz
niedziele miesi ca. Nagrod będzie połowa pieniędzy zgromadzonych ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s
po ka dej 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.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu. Pula ze sprzedanych losów wynosi ju
ponad $800 i nadal ro nie…

Losowanie: 3 marzec na Mszy Św o 9 rano

Tuesday/Wtorek: Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23;
Mt 23:1-12

Wednesday/ roda: Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16;
Mt 20:17-28

Thursday/Czwartek: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31
Friday/Pi tek: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:16-21;
Mt 21:33-43, 45-46

Saturday/Sobota: Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-4, 9-12;
Lk 15:1-3, 11-32

Sunday/Niedziela: Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11;
1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9

February 24, 2013: 2nd Sunday of Lent
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We want to invite you to participate in our Food Drive. You can drop off your grocery bags in our entrance of the church by the statue of Jesus with Children.
Our next Food Drive will be on the weekend of March 3, 2013. What we collect
we will pass it to St. Mark Food Pantry that distributes it during a week to the
needy of our area. We appreciate you willingness to share your bread with others!

Z biórk a Żyw nośc i
Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która odbywa się w ka dy pierwszy weekend
miesi ca. Proszę o składnie suchych produktów ywno ciowych w koszu, który będzie umieszczony w przedsionku przy figurce Pana Jezusa z dziećmi. Mamy nadzieję, e ka dy z nas podzieli się tym co ma i w naszym koszu nie będzie brakowało jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie
się w weekend 3 marca. ywno ć, która zostanie zebrana w naszej parafii zostanie przekazana do Parafii w. Marka, która prowadzi pewnego rodzaju spi arnię i wydaje jedzenie biednym mieszkaj cym w naszej okolicy.

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU

EUCHARYSTIC ADORATION

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

IN THE BLESSED SACRAMENT

Next Weekend’s second collection will be
for the School support.

W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na pomoc szkole Sw. Heleny.

COME TO ADORE JESUS

THIS FIRST FRIDAY,
MARCH 1ST,
FROM 8:30 AM UNTIL 7 PM.
IN OUR DAILY CHAPEL.

Thank you for your generous donations
and continuing support for the Annual
Catholic Appeal. The 2013 Annual
Catholic Appeal report will be provided
for us by the Archdiocese in March.
Bóg zapłać za wsparcie i hojne ofiary na rzecz
tegorocznej Kwesty Katolickiej. Szczegółowy
raport o wysoko ci zebranych ofiar zostanie
podany przez Archidiecezję w marcu.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

February 17, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$373.55

$724

$758.81

$265

$168.50

$194

$2,483.86

$485

$443

$676

$92.42

$65

-

$1,761.52

Total collection /
Zebrana suma
Capital Improvement

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.

Sakrament Chrztu Św .

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

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną dat ą
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka
oraz wypełnienie formularza, który dost ępny 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 Małżeństw a

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.

February 24, 2013: 2nd Sunday of Lent
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REFLEKSJA NIEDZIELNA
Jak pamiętamy, kilka lat temu w ró nych zak tkach wiata, równie w Polsce, toczyła się wielka debata na temat filmu Mela Gibsona Pasja. Wielu widzów było poruszonych i zachwyconych filmem. Wielu było te takich, którzy uwaali, e jest to film wstrz saj cy, antysemicki i brutalny. Rzeczywi cie, jedn z najbardziej drastycznych scen jest biczowanie Jezusa, do tego stopnia pokazane naturalistycznie, e w czasie kręcenia filmu aktor graj cy Chrystusa został zraniony przez statystę odtwarzaj cego bij cego ołnierza. Przegl daj c prasę komentuj c Pasję, mo na było
znale ć między innymi następuj c opinię: „Straciłem wiarę. Po obejrzeniu filmu postanowiłem, e nie pójdę więcej
na Mszę więt do ko cioła. Ten zmasakrowany Pan Jezus to niezbyt przyjemny widok. Pomy leć, e judaizm jest
przy tym taki zdrowy i higieniczny i nie epatuje okrucie stwem. W katolickim wychowaniu proponuje się, by małe
dzieci nie ogl dały horrorów i filmów akcji, gdzie leje się krew, ale w przypadku Jezusa pokazuje się i mówi o całym
okrucie stwie. Ci gle przypomina się, e umarł, e cierpiał. W kółko tylko ból i ból. Na tym tle bardzo pozytywnie
odbieram reakcje tych rodziców, którzy na przykład nie ycz sobie, aby ich dziecko podczas zajęć szkolnych ogl dało podobiznę nagiego, nie ywego mę czyzny”.
Sk d tego typu komentarze? Obrazoburcze okre lenia we współczesnym wiecie bior się z ogólno wiatowego trendu
ucieczki wiata przed chrze cija stwem. Film Pasja był niechciany, gdy był niewygodny. wiat współczesny ucieka
od krzy a i cierpienia. W liberalnej koncepcji człowieka nie mie ci się słowo „ofiara”. Wielu „kole w oczy”, e wydarzenie na Golgocie jest autentycznym faktem. Coraz więcej osób próbuje wyprzeć z ycia Boga, poniewa On stawia wymagania, stawia drogowskazy na ludzkiej drodze. Kiedy dzi wychodzimy wraz z apostołami na górę Tabor,
robimy to, aby u wiadomić sobie, e wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat maj konsekwencje tak e dla nas. I dlatego
te , ogl daj c Pasję, trzeba o tym pamiętać. I kiedy patrzymy na górę Tabor z perspektywy dwóch tysięcy lat, z perspektywy dwudziestego pierwszego wieku, musimy sobie u wiadomić pewne ponadczasowe prawdy. Czego zatem
uczy przemienienie Pa skie? Najpierw trzeba zauwa yć, e Bóg przychodzi ze swoj wol nieoczekiwanie, zaskakuj co. Chrystus poszedł modlić się na górę, podczas gdy apostołowie „tradycyjnie” posnęli. „Byli zmorzeni snem” i nie
byli przygotowani na wydarzenia, w których mieli uczestniczyć. A więc Bóg przychodzi wielokrotnie z ukrycia, zaskakuje, nieraz w sposób bolesny.
Ale co się dzieje dalej na górze Tabor? więty Piotr najpierw jest wystraszony, zaskoczony. Pó niej jednak zaczyna
my leć i podejmuje decyzję. Nie rozumiej c całego wydarzenia, proponuje: „Postawmy trzy namioty”. Zaczyna być
aktywny, a to oznacza współpracę z Bogiem. Nawet w cierpieniu Bóg oczekuje od nas wierno ci i aktywno ci. Nie
mo na wtedy my leć o tym, e jest za pó no, e wszystko jest ju stracone. Kiedy patrzyłem na tego gasn cego młodego człowieka, ogarniał mnie podziw dla niego. Po załamaniu się, po wielkim buncie, zacz ł się modlić, dojrzewaj c
do wiadomo ci, e zostały dwa tygodnie, miesi c, mo e trochę więcej ycia. Je li Tabor czego uczy, to umiejętno ci
współpracy z wol Bo , a więc aktywno ci.
I dochodzimy wreszcie do trzeciej wa nej prawdy zawartej w słowach: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.
Bóg czeka, aby my w tej aktywno ci wł czyli się niejako w Jego zamysł, aby my się nie buntowali, ale byli posłuszni.
Przecie to nie musi chodzić a o nieuleczaln chorobę. To mo e być staro ć, rodzinne problemy czy utrata pracy, a
tak e wiele osobistych kłopotów.
Nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzie , rozpoczęty tydzie . Nikt z nas nie wie, co nas czeka. Góra Tabor wzywa do
obudzenia się, tak jak uczynili to apostołowie, którzy tam wyszli. Musimy usłyszeć wszystko, czego chce od nas Bóg.
A tym, którym będzie cię ko wchodzić na swoj „górę”, warto przypomnieć słowa znanego pisarza chrze cija skiego
Tomasza Mertona: „Wierzę, e ycie nie jest przygod , któr mo na prze ywać według zmieniaj cych się pr dów
mody, ale w pełnym zapału wypełnianiu planu, jaki Bóg ma w stosunku do ka dego z nas: planu miło ci, która przemienia nasze ludzkie ycie. Wierzę, e największ rado ci człowieka jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, Bogiemczłowiekiem. W Nim wszystko: nędza ludzka, grzechy, historia, nadzieja – nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Wierzę, e człowiek mo e się odrodzić do prawdziwego i godnego ycia w ka dym momencie swej egzystencji. Wypełniaj c do ko ca wolę Bo , mo e nie tylko stać się wolny, ale tak e zwycię ać zło”.
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

ROZKŁAD NABO EŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim o godzinie 6 p.m.

GORZKIE ALE
Niedziela po Mszy w. o godzinie 10:30 a.m.

WIELKOPOSTNE MISJE
JUBILEUSZOWE O. Krzysztof Kowalski, Paulin
Niedziela, 10 marca o godzinie 7:30 a.m. i
10:30 a.m.
11 marca - 13 marca o godzinie 7 p.m.

STÓŁ ŚW. JÓZEFA
(lunch w stylu włoskim)

17 marca, 2013
po mszach więtych o godz. 10:30 i 12:30

WARSZTATY MAŁ E SKIE - Parafia w. Ferdynanda
Informacje 312-479-8122.
Terminy:
1-3 marca - Warsztaty przedmał e skie Wymagana rejestracja.
Koszt $55.00 od osoby.
4-6 marca - Ja i Ty to MY. Mał e stwa powy ej 60 roku ycia
(9:30-12:00).
Zwi zki niesakramentalne - 7:30 pm do 10:00 pm.
8-10 marca - Weekend mał e ski. Rejestracja wymagana
$110.00 od pary.
W programie: wykłady, konferencje, panel dyskusyjny,
praca w grupach, Eucharystia i adoracja Naj więtszego
Sakramentu. Warsztaty prowadz Dr. Jacek Pulikowski z Poznania, ks. Prowincjał Paweł Bandurski, TChr i ks. Łukasz
Kleczka, SDS - przeło ony wspólnoty Ojców Salwatorianów w
Merrillville.

Bilety w cenie $10 dla dorosłych i $5 dla
dzieci poni ej 10-tego roku ycia dostępne s po niedzielnych mszach w. jak równie w biurze parafialnym.
Dochód przeznaczony zostanie na spłacenie długu za nowy parking.
Bóg zapłać za Wasze wsparcie.

February 24, 2013: 2nd Sunday of Lent

Z prasy katolickiej ...
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DZIESI Ć jak e nowoczesnych PRZYKAZAŃ

Znacznej czę ci katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Ko ciół jedynie przy okazji większych uroczysto ci, wydaje się, e
chrze cija stwo to same ograniczenia. Tak jest z dziesięcioma przykazaniami. Często osoby słabej wiary nazywaj je bez ogródek
zakazami. Z ust owych letnich katolików często padaj stwierdzenia, e trzeba przykazania dopasować do dzisiejszych realiów, bo
niektóre przykazania nie s ju aktualne. Przecie obyczajowo ć się zmienia, wiat jest coraz nowocze niejszy i Ko ciół powinien
za tym nad ać. S w stanie poj ć czę ć przykaza argumentuj c to następuj co: "S przykazania którym hołdujemy, bo Jezus,
który był dobrym człowiekiem, m drym filozofem i przywódc , bo uznawał Bo e przykazania, i dzięki nim ukierunkował moralno ć dzisiejszego wiata. Nie zabijaj, nie kradnij, szanuj rodzinę, nie cudzołó , nie zazdro ć – to wspaniałe szlachetne idee. Gdyby wszyscy yli według tych zasad nie trzeba by montować zamków w drzwiach, wynajmować firm ochroniarskich, kupować wielu
lekarstw. Więziennictwo by nie istniało, policji by nie było, w rodzinie nie istniała by przemoc i tak wyliczać mo na w niesko czono ć." Problem w tym, e to tylko czę ć niepełnej warto ci, która sama w sobie często staje się ideologi . Wielu wierz cych ma
problem z pierwszymi przykazaniami, lecz my wierzymy, e szczę cie daje zawsze pełnia Bo ych praw, a ta zawiera się w owych
dziesięciu przykazaniach. Bóg nie stworzył ludzi, po to by im utrudniać ycie, by się nimi bawić zakazuj c przy tym wszystkiego,
co przyjemne. Stwórca jako Miło ć chce dla swoich stworze jak najlepiej. Dał nam wolno ć i dał drogowskazy jak z tej wolno ci
korzystać, by prze yć i być szczę liwym. Kiedy usłyszałem w czasie kazania następuj ce stwierdzenie: Gdy chcemy zakorkować
miasto, to nie trzeba stawiać adnych znaków zakazu, nakazu czy blokować pasy ruchu. Wystarczy na ka dym skrzy owaniu zał czyć zielone wiatło dla ka dego kierunku ruchu. Stłuczki, wypadki, zakorkowania i nieporozumienia będ powszechne. Dopiero
uregulowanie zasad nadaje płynno ć i bezpiecze stwo. Tak samo jest z przykazaniami danymi przecie przez samego Stwórcę.
Tysi ce lat do wiadcze daj Ko ciołowi prawo uznawać, e Dekalog to gwarancja szczę cia. Gdyby my jako ludzko ć przestrzegali Dekalogu, nie było by zabójstw, wojen, nałogów, chorób przenoszonych drog płciow , nienawi ci itd.
Człowiek, który ufa Ko ciołowi, ufa prawdzie i zawsze dochodzi do wniosku, e tylko z Bogiem i jego przykazaniami mo na być
naprawdę szczę liwym. Bo bycie szczę liwym to trwanie w miło ć, a miło ć wła nie z prawd się współweseli, jak czytamy w
pierwszym li cie do Koryntian. Wtedy nie ma się dylematów dzisiejszych czasów odno nie do wyborów moralnych, politycznych,
yciowych. Wiemy, co jest dobre, co podoba się Bogu Stwórcy, i nie musimy się głowić nad tym, jak postawę w naszym yciu
prywatnym, społecznym i zawodowym powinni my przyjmować. Czy to nie piękna perspektywa, by w tym chaosie dzisiejszego
wiata - gdzie prawie ka dego dnia mamy do czynienia z jakimi dylematami, zagmatwanymi wyborami - być pewnym, e w sprawach najwa niejszych wybór jest prosty? Bo to wybór zgodny z wol Boga. Ile to mniej stresu i rozmy la nad poprawno ci
podjętych decyzji. Kochaj i rób co chcesz - to wspaniałe zdanie w. Augustyna, nadaj ce głębszy sens wolno ci, która jest pełna
rado ci i szczę cia. Brzmi zupełnie inaczej ni słynne "róbta co chceta".
By kochać musimy być pełni prawdziwej, czystej Bo ej miło ci, o któr musimy Boga ci gle prosić. A jak ju napisałem miło ć
z prawd się współweseli, więc tylko prawda mo e nas wyzwolić i tylko w jej otoczeniu miło ć jest prawdziwa i czysta. A na stra y
prawdy stoi Ko ciół i Dekalog. Dlatego gdy czasem kto lub co skłoni nas, by pomy leć, czego Bóg nam zabrania, to zastanówmy się lepiej – przed czym nas Ojciec chroni. Bo ka dy rodzic chce dla swoich dzieci jak najlepiej. Roztropny ojciec zabroni nawet pod gro b kary wkładać swemu małemu dziecku palca do kontaktów. Ka da matka wie, e dla dobra i z miło ci do dziecka
nie wypu ci go w zimie zaraz po k pieli na podwórko, i często ka e by porz dnie przygotować do sprawdzianu. Wszyscy wiemy,
e te przykładowe zachowania to nie dyktatura i sadyzm podszyty przyjemno ci , lecz s to odpowiedzialne pełne opieku czej
m dro ci drogowskazy zabezpieczaj ce przed złem. Taki jest Bóg, taki jest Ko ciół, którego jeste my czę ci . A największ miłoci Boga jest to, e dał nam wolno ć, mo emy z niej korzystać jak chcemy, a On i tak zawsze nas kocha.

Wci gaj je znowu, sapi , ci gn , nie chc wej ć...
Uuuf. weszły. Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
Ale to nie moje buciki… Pani niebezpiecznie zwę yły się
♦ Przez cały tydzie nie było adnej chmurki, wiec Anioł oczy, odczekała i znów szarpie się z butami... Zeszły. Na
pyta w. Piotra o prognozę pogody
to dziecko:
- Nadchodz dwie du e chmury - odpowiada w. Piotr
To buciki mojego brata i mama kazała mi je nosić...
- Bogu niech będ dzięki! - cieszy się Aniołek - Nareszcie będzie na czym usi ć...
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała a prze-

HUMOR

♦ Pani przedszkolanka pomaga dziecku zało yć wysokie,
zimowe botki. Szarpi się, mecz , ci gn ... Jest! Weszły!
Spoceni siedz na podłodze, dziecko mówi:
Ale zało yli my buciki odwrotnie… Pani patrzy, faktycznie. To je ci gaj , morduj się sapi . Uuuf, zeszły.

stana się trz ć, przełknęła linę i znów pomaga wci gać
buty. Tarmosz się, wci gaj , sil się... Weszły.
No dobrze - mówi wyko czona pani - a gdzie s twoje
rękawiczki?
Mam schowane w bucikach...

