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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
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 WI 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 piątku) 

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 

Pa  baranki moje 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  April 14, 2013, 3rd Sunday of Easter / III Niedziela Wielkanocna 

7:30 AM  Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska; † James Charydczak z intencji Ma-
rii Klisz i rodzin Jarmola, Markese i Rotella; † Weronika Miłaszkiewicz 19ta rocznica mierci; † Anna, 

Andrzej, Karol Holicz 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club 

members both living and deaceased 

10:30 AM  Za Parafian; † Stefania Zmurczyńska; † Leontyna Galan; † Marek Choiński który zmarł w 
Polsce z intencji brata z rodziną; O zdrowie i bł. Boże dla Stanisławy Wojcieszek z okazji urodzin z inten-

cji siostry 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Sophie, Stefan Oleksy 

6 PM 
 

Monday, April 15,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM  † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska 
 

Tuesday, April 16, 2013, WTOREK;  
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik 

7:30 AM Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska 
 

Wednesday,  April 17, 2013, RODA;  
7 AM  

7:30 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska 
 

Thursday, April 18, 2013, CZWARTEK;   
7 AM † Casimir Bykowski 28th death anniversary   

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska;  

 

Friday, April 19, 2013, PI TEK;  
7 AM  

7:30 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska; † Zdzisław Data 18-ta rocznica mierci 

 

Saturday, April 20, 2013, SOBOTA;  
8 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska;  

 

Sunday,  April 21, 2013, 4th Sunday of Easter / IV Niedziela Wielkanocna 

7:30 AM  Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska; † Zdzisław Data 18-ta rocznica 

mierci 

9:00 AM  For parishioners; † Henry Byrski 13th death anniversary req by byrski family  

10:30 AM  Za Parafian; Za wszystkich członków Klubu Złotego Wieku tak żyjących jak i zmarłych;  

† Stefania Zmurczyńska; † Leontyna Galan;  

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;  

6 PM 
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As I mentioned last weekend, I have been reassigned from my current position 
as pastor of St. Helen Parish. I must admit that this news was dropped on me 
unexpectedly. Prior to Easter was the time when the Priest Placement Board 
along with the bishops and the Cardinal decide the assignment of parish prie-
sts.  I received a call from Bishop Wypych on behalf of the Cardinal.  They 
requested that I be the new pastor of the parish of Saints Cyril and Methodius 
in Lemont. My arguments to remain here were quickly dispelled by the bishop 
saying that "... someone else can oversee the Jubilee events and lead St. Helen 
Parish in the coming years as you are needed elsewhere ...". I did not have 
much time to respond but I am willing to take on the challenge. 
 
This means that from the first of July this year the parish will have a new pastor, and I will begin work with 
the parish in the south-western part of the Archdiocese. This is not completely new territory for me, becau-
se the first five years of my priesthood I spent at St. Stephen parish, prior to my current assignment. Here I 
spent five years of my life and took my first steps as a pastor, at the time the youngest, 31 year-old pastor 
of the Archdiocese of Chicago. Thanks to your trust and generosity of time over the years we realized the 
great projects and objectives of the parish. With pride I think about these projects.  Allow me to remind you 
of some of them: new granite stairs, barriers ($ 95 thousands); new heating system for the church and recto-
ry ($78 thousand);restoration and tuck-pointing of the facade of the church and rectory ($ 86 thousand); the 
windows in the rectory ($ 14 thousand); new hatches and doors on the towers ($ 7 thousand); monitoring 
system around the church and rectory ($ 8 thousand); parking at the previous convent building site ($ 78 
thousand); and the church marquee ($ 20 thousand) as well as many other ongoing repairs. I am forever 
grateful to St. Helen Parish for your great kindness, respect, and acknowledgement.  These five years were 
a good preparation for the new challenges that await me in parishes I will serve in the future. 
 
Saints Cyril and Methodius is a large community of English and Polish speakers with a 130-year history. 
The parish includes a thriving school, whose parents are part of the community and involved in the life of 
the parish. There are many different parish groups and a dedicated group of parish employees. I deeply re-
gret that I will not be staying with you to the end of the Jubilee Year, but I promise that I will be present at 
the Mass of Thanksgiving and the banquet with representatives of my new parish. Despite this unforeseen 
change, I would like to be optimistic and happy in entering into this new community, where I will be the 
new pastor for years. St. Helen Parish will remain in my memory and intentions and I assure you that each 
of you will be close to my heart and present in prayer. 
 
The Priest Placement Board has appointed a new pastor to take my place.  He is Fr. Francis Florczyk. He 
has been a priest for 30 years and has spent the last 17 years working in the Archdiocese of Chicago.  He 
has spent time in several Polish-American parishes.  St. Helen Parish will be the first parish where Fr. Fran-
cis will serve as pastor. I ask you to receive him kindly, and be good mentors to him. With this change, St. 
Helen Parish will now be led by Pope Francis, Cardinal Francis, and Pastor Francis. Next week we will pre-
sent in his parish bulletin a more detailed profile of Fr. Francis. 
 

God Bless you and St. Helen Parish. 
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Opera on Rice Bowl  
 
Beginning with Easter Sunday we will 

start collecting Rice Bowls which we 

will continue to accept until Sunday, 

April 21, 2013. You 

can bring them to 

the church and 

leave in the basket 

near altar. Thank 

you for you dona-

tions.  
 

 

 

 

 

 

 

REUNION CLASS OF 1953 
 

St. Helen School 
2347 W. Augusta Blvd. 

Chicago, IL 60622 
 
A 60th class reunion is being planned. 
The mailing list is being updated. If you 
know the whereabouts of  any of 1953 
alumni please contact please contact Ted 
Bontkowski 847- 680- 4740 

Misericordia Candy Days 

April 26-27 

Please volunteer two or more hours of 
your time to make a difference for more than 600 children 
and adults with developmental and physical disabilities. 
 

To volunteer call Tessa 773-273-2768, email candy-

days@misericordia.com, or go to 

www.misericordia.org.   
To make a $5 donation TEXT “MIS” to 25383. Your 

gift will be double-matched this year! 

Thank you! 

Thank You for your participation in our April Food 
Drive and for your generous donations of many  non 
perishable items.  All we have collected we passed 
to St. Mark Food Pantry.  
 
Those of you who are in need of food you can get 
help at St. Mark Parish on Tuesday and Friday from 
10a.m. until 12 noon.  
 
St. Mark is located at 
 1048 N. Campbell Ave.;  
phone (773) 342 1516  
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HUMOR / STORY 
 
 

GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 
method (credit card or bank account) 
 
Benefits of online giving: 

• Instant record of your contribu ons and payments 
• Email no fica on of contribu ons and payments 
• Never miss another Sunday Contribu on when you 

are out of town 
• You can log on from anywhere 

there is internet access 
• Free app for Android phone! 

• Secure and flexible 

♦  A customer sent an order to a distributor for a lar-

ge amount of goods totaling a great deal of money.  
 
The distributor noticed that the previous bill hadn't 
been paid. The collections manager left a voice-mail 
for them saying, "We can't ship your new order until 
you pay for the last one."  
 
The next day the collections manager received a 
phone call, "Please cancel the order. We can't wait 
that long."  
 
♦ Some people ask the secret of Anthony's long 

marriage. 
They take time to go to a restaurant two times a 
week: a little candlelight dinner, soft music, and a 
slow walk home. 
The Mrs. goes Tuesdays; He goes Fridays.  

 
♦ There was once a wife so jealous that when her 

husband came home one night and she couldn't find 

hairs on his jackets she yelled at him, "Great, so 
now you're cheating on me with a bald woman!" 
 
The next night, when she didn't smell any perfume, 
she yelled again by saying, "She's not only bald, but 
she's too cheap to buy any perfume!"  
 
♦ A police officer in a small town stopped a moto-

rist who was speeding down Main Street. 
"But, officer," the man began, "I can explain" 
"Just be quiet," snapped the officer. "I'm going to let 
you cool your heels in jail until the chief gets back." 
"But, officer, I just wanted to say" 
"And I said to keep quiet! You're going to jail!" 
A few hours later the officer looked in on his priso-
ner and said, "Lucky for you that the chief's at his 
daughter's wedding. He'll be in a good mood when 
he gets back." 
"Don't count on it," answered the fellow in the cell. 

"I'm the groom."  

Save the date 
Cenntenial Celebrations 

October 6th, 2013  
 

12 noon  - Mass with Francis Cardinal George 
 

3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall in 
Niles 
 
 

Zachowaj Dat  

6 październik 2013 
 

100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny 
 
12 w południe - Msza w. z Kardynałem 
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle w 
Niles 
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Casimir Pawlik, Zofia Sidzina,  
Danuta Danska, Josephine  
Majka, Henryka Pluciennik 

 
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 imi  chorego, prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym. 

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 win-
ning 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.  
 

 
 
Co miesi c  w naszej parafii odbywa si  loteria“50/50”. 
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za sztuk . 
Nagrod  b dzie połowa pieni dzy zgromadzonych ze sprzeda-
nych kuponów. Kupony dost pne s  po ka dej Mszy wi tej 
lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej cz -
ci biletu swojego nazwiska i numeru telefonu, aby my mogli 

skontaktować si  ze zwyci zc . Nie trzeba być obecnym na 
losowaniu, aby wygrać. Wszelki dochód zasili fundusz  pokry-
cia kosztów budowy nowego parkingu.  

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Next Weekend’s second collection will be to pay 
off the debt for the new parking area.  

 
W następny weekend druga składka przeznaczo-
na będzie na dług za nowy parking. 

New church Marquee Meter 

Fundusz na nową tablic  informacyjną 

Miscellaneous 
 

♦ Apartment for rent on 3rd floor. Chicago/ 
Rockwell (773) 342 6542 
 
♦ Part-time cashiers need for  liquor store 
Western & Grand Armanetti. Must be able 
to work on weekends. Call Alex (312) 226 
4600 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

April 7, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 

CHECK ONE: 

__ New Registra on 
__ 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.  

 
 

 

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

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 

kto  ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kon-
takt z biurem parafialnym.   

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

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

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$229 $734 $994 $196 $142 $2,305 

School Support $75 $256 $295 $73 $45 $744 

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. 
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Congratulations to all students from St. Helen School who will receive  
Sacrament of Confirmation on April 18th, 2013 

 
Składamy serdeczne gratulacje dla uczniów Szkoły w. Heleny, którzy w najbli szy czwartek  

otrzymaj  Sakrament Bierzmowania. Szcz ć Bo e. 

Mark Adalin - Joseph 
Ismael Adomo - Ismael 
Carlos Arreguin - Miguel 
Raul Beltran - Isaac 
Cyan Bosques - Angela 
Lilly Brinson - Emma 
Alexandra DeLaFuente - Hope 
Alejandra Diaz - Fabiola 
Emilia Ferme - Francis 
Neil Freeman - Francis 
Jaime Galeana - Jaime 
Lucia Giron - Angela 
Jessica Guigon - Catherine 
Vanessa Guigon - Clare 
Emily Knup - Anastasia 
Christopher Lara - Gabriel 
Viviana Lezama - Lea 
Destiny Lopez - Rosalia 
Jared McIntyre - Joseph 
Jocelyn Mendez - Hope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Mendez - Martin 
Cynthia Monsivais - Teresa 
Gerardo Morales - Luke 
Marcianni Morillo - Cecilia 
Joseph Mwachullah - Joseph 
Tessa Nykaza - Elizabeth 
Isaly Ortiz - Cecilia 
Gabriella Perez - Teresa 
David Phillips - Benjamin 
Citlalli Pino - Bernadette 
Lucy Plunkett - Clare 
Marissa Reeves - Marina 
Angelica Rivera - Veronica 
Edmundo Rodriguez - Martin 
Paige Rodriguez - Agata 
Melanie Torres - Catherine 
Alexis Vargas - Edmond 
Mireya Velez - Rose 
Marie Westbrook Kalowski - 
Marie 

EASTER LUNCHEON / WI CONKA  
 

Our special Thanks go out to our Committee of Easter Luncheon and Dance who helped us to prepare 
this celebrations here at St. Helen. We generated $2,100 for our parish. Also, we would like to thank our 
parishioners who donated raffle prizes. Also, we would like to thank following businesses which support-
ed us and donated raffle prizes and beverages. 
 
 
W ostatni  niedziel  odbyła si  nasza parafialna wi conka. Dzi kujemy wszystkim za uczestnictwo oraz 
tym którzy pomogli nam w przygotowaniu, jak równie  wszystkim którzy podarowali nagrody na losowa-
nie. Zebran  sum  w wysoko ci $2,100 przeznaczymy na dług za parking. Dzi kujemy równie  poni ej 
wymienionym biznesom za przekazanie nagród i wyposa enie baru. 
 

Doma Shipping  

Domincks  

Grand & Western Armanetti 
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Z biurka Ksi dza Proboszcza 
 
 
Jak wspomniałem w ubiegły weekend, parafi  w. Heleny czeka zmiana Proboszcza. Musze przyznać, e 
wiadomo ć ta spadla na mnie niespodziewanie. Otó  jeszcze przed Wielkanoc  w dniach, kiedy Komisja 
Ksi owska do spraw zmian Ksi y, biskupi i Kardynał podejmowali decyzje odno nie nominacji no-
wych Proboszczów zadzwonił do mnie Ks. Biskup Wypych w imieniu Ks. Kardynała przedstawiaj c 
pro b  zostania nowym Proboszczem parafii wi tych Cyryla i Metodego w Lemont. Moje argumenty 
zostały szybko rozwiane przez biskupa stwierdzeniem, e „…kto inny mo e zrealizować wydarzenia Ro-
ku Jubileuszowego i poprowadzić Helenowo przez kolejne lata, a ty potrzebny jeste  gdzie indziej…”. 
Nie miałem wiele czasu na odpowiedz i ch tnie podj łem si  tego wyzwania.  
 
Znaczy to, e od 1 lipca bie cego roku parafia w. Heleny b dzie miała nowego Proboszcza, a ja roz-
poczn  prace w nowej parafii w południowo-zachodniej cz ci Archidiecezji. Nie s  to dla mnie obce 
strony, gdy  pierwsze pi ć lat mojego kapłaństwa sp dziłem po s siedzku w parafii w. Szczepana, sk d 
przyszedłem na Helenowo. Tutaj zostawiłem pi ć lat mojego ycia i stawiałem pierwsze kroki, jako naj-
młodszy, 31 letni Proboszcz Archidiecezji Chicago. Dzi ki Waszemu zaufaniu i hojno ci razem przez te 
lata realizowali my wielkie cele parafialne. Z duma my l  o tych przedsi wzi ciach i pozwólcie, ze je 
przypomn : nowe schody granitowe i bariery ($95tys.), nowe piece grzewcze dla ko cioła i plebani 
($78tys.), fugowanie i odnowienie elewacji ko cioła i plebani ($86tys.), okna na plebani ($14tys.), nowe 
włazy i drzwi na wie e ($7tys.), monitoring wokół ko cioła i plebani ($8tys.), parking po klasztorze 
($78tys.), tablica informacyjna ko cioła ($20tys.) i do tego bie ce naprawy. Za Wasz  wielk  yczli-
wo ć z szacunkiem i wdzi czno ci  chyl  przed Wami czoła. Parafia wi tej Heleny była dla mnie dobr  
szkoł  ycia i przygotowaniem do kolejnych wyzwań, jakie czekaj  mnie w nowej parafii i w przyszło ci.  
 
Wspólnota wi tych Cyryla i Metodego to du a wspólnota angielsko-polska ze 130-letni  histori . Przy 
parafii jest pr nie funkcjonuj ca szkoła, której rodzice s  cz ci  wspólnoty i zaanga owani w ycie 
parafii. Jest te  wiele ró nych grup parafialnych i kilku osobowy zespół pracowników parafialnych. a-
łuje, ze nie b dzie mi dane prze yć do końca z Wami tego Roku Jubileuszowego, ale obiecuje, e b d  
obecny na Mszy w. dzi kczynnej i bankiecie wraz z reprezentacj  mojej nowej parafii.  Pomimo tej nie-
przewidzianej mojej zmiany, chciałbym z optymizmem i rado ci  wej ć w t  now  wspólnot , której b d  
nowym Proboszczem przez najbli sze lata. Prosz  o Wasz  pami ć w mojej intencji i zapewniam, e He-
lenowo i ka dy z Was b dzie dla mnie bliski sercu i obecny w modlitwie.  
 
Nowym Proboszczem parafii w. Heleny b dzie ks. Franciszek Florczyk. Jest on Ksi dzem o 30-letnim 
sta u kapłańskim i od 17 lat pracuje w Archidiecezji Chicago posługuj c w tym czasie w kilku parafiach 
polsko-amerykańskich. Parafia w. Heleny to pierwsze probostwo ks. Franciszka. Przyjmijcie Go yczli-
wie i b d cie dla Niego dobrymi nauczycielami. Tak wi c mamy na Helenowie komplet; Papie a Fran-
ciszka, Kardynała Franciszka i Proboszcza Franciszka. Za tydzień zaprezentujemy w biuletynie para-
fialnym Jego bardziej szczegółowy yciorys. 
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 
MISKI RY U 

Pocz wszy od dzisiejszej niedzieli mo na 
przynosić Miski Ry u i składać je w ko-
szyku, który jest umieszczony 
w pobli u ołtarza. Miski Ry u 
mo na składać do niedzieli 

21 kwietnia.  

KURS PRZEDMAŁ EŃSKI 

odb dzie si  21 kwietnia 

po Mszy wi tej o 10:30 AM 

W sprawie zapisu na kurs  

prosz  dzwonić do biura  

parafialnego (773) 235-3575. 

KONCERT ZESPOŁU PIESNI I TAŃCA 

„LAJKONIK” 

Instruktorzy, rodzice oraz tancerze ZPiT Lajkonik, 
serdecznie zapraszają na powitanie wiosny, niezapo-
mnianą galę tańca, śpiewu i Polskości, wirującą tę‐
czą kostiumów w wykonaniu 120. osobowego zespołu. 
Doroczny koncert, odbędzie się w niedzielę 14 kwiet-

nia o godz. 3 po południu w Copernicus Center. 

Serdecznie zapraszamy! Informacje i bilety: (847) 
470-9047 

Dzi kujemy za wzi cie udziału w naszej kwietniowej 
zbiórce ywno ci. Zostało zgromadzone wiele produk-
tów, za co składamy serdeczne Bóg Zapłać. Wszystkie 
produkty ywno ciowe zostały przekazane do parafii 
w. Marka.  

 
 Wszyscy Ci, którzy potrzebuj  wsparcia w postaci 
ywno ci, mog  udać si  do parafii w. Marka we 

wtorki lub pi tki od godziny 10 a.m. do 12 w połu-
dnie, gdzie wydawana jest ywno ć. Parafia w. Mar-
ka znajduje si  na 1048 N. Campbell Ave. Telefon 
(773) 342 1516 
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♦ Józek wraca do domu lekko niewyra ny. 
- Piłe ? 
- No co  ty, ani kropelki. 
- Przecie  widz , e ledwie stoisz na nogach. Przyznaj 
si . Piłe ? 
- Nie piłem. 
- To powiedz Gibraltar. 
- Piłem.     
 

♦Z  zeszytów do religii  

· W okresie WIELKANOCNYM powstrzymać si  od 
udziału w zabawach i od pokarmów mi snych. 
· Przykazanie III: W dzień wi ty wi cił. 
· Przykazanie VIII: Nie podwa aj fałszywego wiadectwa 

przeciw bli niemu swemu. 
· Przykazanie IX: Kochaj bli niego jak siebie samego. 
· Hierarhia jedno wielkie miejsce, gdzie spotykaj  si  
wszyscy ksi a. 
· Dekanat – drugi co do wielko ci zakład kapłański. 
· Dekanat – jest w ko ciele, jest to pokój w którym odma-
wia si  modlitw . 
· Ko ciół apostolski – bo do niego chodz  my – Aposto-
łowie 
· Relikwie – zwłoki jakiej  osoby, ale mog  to być te  
wi te stare przedmioty, np. mówi si  o relikwiach daw-

nych królów. 
· Relikwie – ubrania lub rzeczy noszone lub dotkni te 
przez wi tego. 
· Hierarchia polega na tym, e najpierw si  jest mini-
strantem i pokoleji wst puje si  na wy sze stanowiska, 
jak: ksi dz, biskup, arcybiskup. 

Z prasy katolickiej …  

Jest wiele dróg ufno ci Bogu, bo ka dy z nas jest inny, nazwany przez Boga jego własnym imieniem. Ka dy z nas musi wi c od-
kryć swoj  drog  ufno ci. B dzie to droga tylko dla niego. Droga uwzgl dniaj ca to, kim był, kim jest, kim chce być i w jakich 
warunkach yje. Jedna z sentencji Ojców Pustyni mówi: „Powiedział abba Euprepiusz: «W przekonaniu, e Bóg jest wierny i po-
t ny, ufaj Mu, a b dziesz miał udział w Jego skarbach. Gdyby  si  zniech cił, to znaczy to, e nie wierzysz. Wszyscy zreszt  wie-
rzymy, e jest pot ny i wszystko mo e; ale zastosuj t  wiar  tak e i do swoich spraw, eby On i w tobie dokonał cudów»”[1]. 
 
Droga zaufania polega wi c na zastosowaniu ogólnej wiary w moc i pot g  Boga do swoich konkretnych spraw yciowych. Bez 
wzgl du na to, czy kto  jest osob  yj c  w mał eństwie czy samotnie, czy jest duchownym czy wieckim, boryka si  z podstawo-
wymi pytaniami dotycz cymi ufno ci: Czy Bóg nie zniech ci si  moimi zdradami, niewierno ciami, słabo ciami i grzechami? Czy 
miło ci i łaski Boga nie przyjmuj  na marne, trac c je i nie korzystaj c z nich? Tego typu pytania powracaj  szczególnie po kolej-
nych upadkach i grzechach, zwłaszcza tych, z którymi ju  wielokrotnie obiecywali my zerwać. Owe solenne obietnice składali my 
Bogu, samym sobie i bliskim. Najcz ciej nie chodzi tu o jakie  spektakularne i gorsz ce grzechy czy czyny, a raczej o najgł bsze 
pokłady naszego egoizmu, bywa, e do końca nieu wiadomione. Przera enie własn  słabo ci  czy fiasko ambitnych planów prze-
miany yciowej wystawiaj  na prób  nasz  ufno ć, która praktycznie wyra a si  w stałej i arliwej modlitwie do Boga.  

lepe, nieraz bezuczuciowe zaufanie Bo ej Miło ci i M dro ci budzi mimo wszystko pokój. Prze wiadczenie, e Bóg w swojej 
wszechmocy poradzi sobie z moj  grzeszno ci  i egoizmem, leczy i wyzwala. Pozwala przyj ć inn  perspektyw  i skierować wzrok 
bardziej na Oblicze Boga ni  na siebie. Oczywi cie nie zwalnia mnie to z codziennego wysiłku i trudu nawrócenia. Nie czyni jed-
nak z tych wysiłków centrum. 
 
Zaufanie Bogu, gdy yje si  w rodzinie, ma zapewne nowy wymiar. Ju  samo mał eństwo daje okazj  do gł bokiej przemiany, 
rozwoju ludzkiej osobowo ci i nowego spojrzenia na rzeczywisto ć. Dobrze i dojrzale prze ywane ycie mał eńskie i rodzinne to 
jakby ładunek wybuchowy o du ej sile ra enia podło ony pod fortec  egoizmu i indywidualizmu. Je li b dzie si  codziennie przyj-
mować Bo  łask , ufno ć Bogu członków rodziny nie zaga nie – materiał wybuchowy eksploduje, a jego moc spowoduje spusto-
szenie w twierdzy egoizmu. By tak si  stało, ycie rodzinne zakłada „chodzenie w obecno ci Boga”. Najwi ksz  m dro ci  w y-
ciu mał eńskim i rodzinnym jest spojrzenie na bliskich oczyma samego Boga. Takie spojrzenie sprawia, e dajemy pełn  wolno ć 
ukochanemu współmał onkowi, a dzieci wychowujemy do wolno ci i miło ci. Lekarstwem na znudzenie czy spowszednienie w 
yciu mał eńskim jest wi teczna rado ć pierwszego dnia wspólnego ycia, która mo e trwać mimo upływu czasu przez całe ycie. 

Ka dy dzień mo e być wi tem. Ka dego dnia m  i ona mog  si  wzajemnie odkrywać, poznawać jako nowe osoby. Pomoc  w 
trwaniu w tym do wiadczeniu jest pogł bianie ycia duchowego i ustawiczna praca nad wewn trzn  przemian . Innym, wcale nie 
mniejszym, polem walki o zaufanie Bogu s  sprawy dotycz ce finansów czy zdrowia. Tutaj bardzo konkretnie mo na do wiadczyć 
łaski Boga. Konkrety i fakty w sposób szczególny zwi zane s  z ufno ci , wytrwało ci  i arliwo ci  modlitwy.  

HUMOR 

Drogi zaufania Bogu 


