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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 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)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, June 16, 2013, 11th Sunday in Ordinary Time / XI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; Za ojców żyjących i zmarłych; † Stefan Dzielski 10ta rocznica śmierci z intencji synów;
9:00 AM For parishioners; Maria Stopka Birthday blessings; † John Bykowski; † Casimir Bykowski;
† Joseph Smolka ; All fathers both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Chester i Stanley Cichonski z okazji Dnia Ojca; † Stanisław Maćków 46-ta rocznica
śmierci; † Wojciech Jachim z intencji Broni Jachim; † Aniela i Stanisław Maćków z intencji córek ; † Zofia i Jan
Lenczowski z intencji syna; † Stanisław i Bogusław z intencji córki i siostry; † Antoni Kamiński; † Ks. Józef Kamiński; † Bartłomiej Gieroń z okazji dnia ojca z intencji dzieci z rodzinami; O zdrowie i bł. Boże dla Krzysztofa
Gieroń z okazji dnia ojca z intencji córek i syna; O zdrowie i bł. Boże dla Antoniny z okazji imienin z intencji
przyjaciół; Za wszystkich członków Klubu Złotego wieku tak żyjących jak i zmarłych; Za ojców żyjących i zmarłych
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † John Swiergul; † Sophie Stawasz; † Edward Raczka req by Vern
Polakow; All fathers both living and deceased
6 PM All fathers both living and deceased; † Keyth
Monday, June 17, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; All fathers both living and deceased
7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych
Tuesday, June 18, 2013, WTOREK;
7 AM All fathers both living and deceased
7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych
Wednesday, June 19, 2013, RODA; St. Romuald
7 AM All fathers both living and deceased; Special intentions
7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych
Thursday, June 20, 2013, CZWARTEK;
7 AM All fathers both living and deceased
7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych
Friday, June 21, 2013, PI TEK; St. Aloysius
7 AM All fathers both living and deceased
7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych; † William Tijan rocznica śmierci;
Saturday, June 22, 2013, SOBOTA;
8 AM Za ojców żyjących i zmarłych
Sunday, June 23, 2013, 12th Sunday in Ordinary Time / XII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; Za ojców żyjących i zmarłych; † Andrzej Holicz 9ta rocznica śmierci
9:00 AM For parishioners; All fathers both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Danuta Wójcik z intencji rodziny; Za ojców żyjących i zmarłych
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; All fathers both living and deceased
6 PM All fathers both living and deceased
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Sunday Reflection
Kings are not easily cornered. Hamlet has to put on a play to catch the conscience of the king, his own
uncle, who has killed Hamlet’s father and married his mother. In the passage just prior to today’s first reading, the prophet Nathan catches the conscience of Israel’s King David by telling the story of a rich man
who takes a poor man’s beloved and only lamb and serves it up in a stew. When David angrily demands to
know who this man is, Nathan replies: “That man is you.” David repents. And God forgives.
Jesus catches the conscience of a Pharisee—perhaps. We don’t really know if there is any change in Simon
after hearing the story. But it is hard to conceive that he did not “get it.” Those who know their need for
God’s mercy receive God’s mercy and love in return. Those who do not recognize their need for mercy
live their lives refusing to love others.
The woman had already known God’s forgiveness; she walked in freedom and acted in freedom. No judgments could stop her from honoring the one who had brought her this freedom. So she stood weeping tears
of gratitude, trying to mirror the extravagant love she had received. Simon, dry-eyed and dry-hearted, can
only denigrate Jesus (“if this man were a prophet”) and the woman (“he would know who and what sort of
woman this is who is touching him” [7:39]). Simon saw only “a sort of woman.”
The heart that has been forgiven is deep enough to hold the love of God and to share it with others. Extravagance begets extravagance. Ask for the gift of a forgiven and forgiving heart.

Living God’s Word
Sometimes we need to pray to God for forgiveness for ourselves; at other times that we can forgive others.
Not to forgive can be a great burden, doing more harm to the one who won’t—or can’t—forgive than to
the one who did the harm.

Page 4

ST. HELEN PARISH

Fathers Day Novena
Today we begin our Novena of Holy Masses for
our Fathers, living and deceased which is going to
continue through June 24th. Also, our fathers, living and deceased are remembered on every First
Friday of the month all year long at the 7:00 p.m.
Holy Mass. Enroll your father in this Novena by
writing the name of your father
on an envelope and drop the envelope in the collection basket or
bring it to the rectory. Envelopes
are available on the table behind
the pews.

St. Helen’s Family Picnic
Sunday, June 23rd, 2013
Parking of St. Helen Church 2315 W. Augusta Blvd.

12 Noon – 7 p.m. Dance with live music
Dancing * Raffle * Games for children *
Food * Beer and much more…

We hope you will join us for Food, Friends and Fun!
Parking avaliable next to the school or at MB Bank (Augusta/Western)

June 16, 2013: 11th Sunday in Ordinary Time

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

Zarezerwuj 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

We welcome in our Catholic community:

* * *
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GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons 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 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

Witamy nowoochrzczonych w naszej wspólnocie parafialnej:

Maren Castelli; Abigail Urban;
Maxwell Urban; David Kinder

HUMOR / STORY
♦ A professor was giving a big test one day to his students. He handed out all of the tests and went back to his
desk to wait. Once the test was over, the students all handed the tests back in. The professor noticed that one of
the students had attached a $100 bill to his test with a
note saying "A dollar per point." The next class the professor handed the tests back out. This student got back
his test and $56 change.

"OK," the man says. "Why did you make women so pretty?"
GOD says, "So you would like them."
"OK," the guy says. "But how come you made them so
beautiful?"
"So you would LOVE them", GOD replies.

The man ponders a moment and then asks, "But why did
♦ A man dies and goes to Heaven. He gets to meet GOD you make them such airheads?"
and asks GOD if he can ask him a few questions.
GOD says, "So they would love you!"
"Sure," GOD says, "Go right ahead".
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

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 at the door 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.
Current pot: $500

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

REMEMBER
Next Weekend’s second collection will be for a new
marquee


W następny weekend druga składka przeznaczona
będzie na nową elektroniczną tablicę.

II - Sylwia Sokolowska and Kamil Gajdek
Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. 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.
Obecna pula: $500

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 imię chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

June 9, 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

$231

$714

$561

$373.45

$232

-

$2,111.45

Retired Priests

$80

$134

$152

$119

$63

-

$548.00

From June through August our parish office will be closed
on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia,
biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.
Next weekend the new parking by the church will be closed because of our
Picnic. Please use other lot West of the School or MB Bank parking across
the street (Augusta/Western). We apologize for the inconvenience.

Ze względu na piknik w przyszł niedzielę prosimy, aby parkować samochody na parkingu koło szkoły lub przy Banku MB. Przepraszamy.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII
W. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jedno:
__ New Registra on /
Nowo Zarejestrowany
__ Change of address /
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
Wyprowadzka z Paraﬁi

__________________________________________________________________________
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.

June 16, 2013: 11th Sunday in Ordinary Time
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In celebrating our jubilee year - the 100th Anniversary of St. Helen Parish, we would like to invite all our
parishioners and friends in building "The Jubilee Thanksgiving Tree". You will find this symbolic tree
with its leaves in the main vestibule of the church. There is a leaf for each one of us, our family and friends
that have built the St. Helen Parish community throughout the years. May your offering be in gratitude
for His church and blessings. Below you will find the form with details. Please, help with our thanksgiving tree.

Prze ywaj c rok jubileuszowy 100-lecia powstania naszej parafii pragniemy zaprosić wszystkich do budowania „Jubileuszowego Drzewa Wdzięczno ci”. W głównym przedsionku ko cioła w centralnym miejscu
zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla ka dego z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli t wspólnotę. W ten sposób mo emy pozostawić po sobie trwał pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar zło ony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej wdzięczno ci i pomoc dla
ko cioła w. Heleny. Poni ej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym zwi zane. Zapraszamy, poł czmy się we wdzięczno ci.

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia
Leaves / Liście:

_____gold / kolor złoty -$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie:
_______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000
Name / Imię i Nazwisko _________________________________________________________
Address / Adres _________________________________________________________
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon _______________________
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22
characters per line):
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna
ilość znaków to 22):
Line 1______________________________________________________________________________________
Line 2________________________________________________________
Line 3________________________________________________________
Line 4________________________________________________________

Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church
Please return the form to the parish oﬃce / Prosimy o zwrócenie formy do biura paraﬁalnego

June 16, 2013: 11th Sunday in Ordinary Time
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Refleksja Niedzielna
Słyszałem kiedy takie pytanie-zagadkę: Kto jest szybszy, goł b czy koń? Odpowied wydawała się tak oczywista, e
mo na było domy lać się jakiej pułapki. I rzeczywi cie. Pytaj cy nie czekał na odpowied , tylko wyja nił: Je li pieszo, to koń.
Często zastanawiamy się, jaka jest najszybsza droga do zgody. Wygarn ć bli niemu cał prawdę — czy od razu wybaczyć, je li dostrze e się jego skruchę? Czekać, aby się najpierw szczegółowo wytłumaczył i wszystko wyja nił, a
potem zobaczymy — czy te , je li będzie ałował i pragn ł winę naprawić, ofiarować mu przebaczenie? Jaka jest
najszybsza droga do pojednania: przebaczenie czy miło ć? Jezus przebaczył jawnogrzesznicy jej liczne grzechy, poniewa bardzo umiłowała. Przebaczenie i miło ć tak bardzo od siebie zale , e raz jedno, raz drugie jest przyczyn
lub skutkiem. Dlaczego przebaczać? Przebaczenie nale y do istotnych rodków realizowania zasady „Zło dobrem
zwycię aj”. Przebaczenie rozlewa rado ć w sercu daruj cego winę i w sercu tego, któremu darowano. Przynosi pokój i zgodę.
W Biblii słowo „przebaczenie” ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwsze odnosi się do spraw finansowych, do anulowania zobowi zań płatniczych dłu nika wobec wierzyciela. Drugie dotyczy uzdrowienia relacji między dwiema
osobami, zniszczonych na skutek jakiego złego czynu. W Mateuszowej wersji Modlitwy Pańskiej prosimy Boga, aby
przebaczył nam nasze winy (długi), a w wersji Łukaszowej, aby przebaczył nam grzechy. Według Biblii grzesznik jest
dłu nikiem, któremu Bóg moc swego przebaczenia daruje długi. Jest to darowanie darmowe. Ma swoje ródło w
niepojętym miłosierdziu Bo ym.
W ka dej encyklopedii mo na przeczytać, e powierzchnia największej pustyni wiata Sahary przekracza 7 mln km2.
Ka dy uczeń wie, e pod warstwami jałowego piachu tej pustyni znajduj się olbrzymie zasoby wody. Tam, gdzie
woda znajduje się tu pod powierzchni , rozkwitaj piękne oazy. Wystarczyłoby przewiercić piaski, dotrzeć do pokładów wody i wydobyć j na powierzchnię, a pustynia zamieniłaby się we wspaniały ogród. Problem w tym, e trzeba kopać nieraz bardzo głęboko. Sk d wzi ć takie wiertła? Niespokojne ludzkie serca, skłócone rodowiska pracy,
niebezpieczne osiedla, anonimowe miasta — to coraz czę ciej jałowe pustynie, ale wła nie tam pojawiaj się
„stanowiska wiertnicze” — ludzie dobrej woli, ludzie wiary, wolontariusze, którzy swym uporem i wspaniałomy lno ci tak długo „wierc ”, a udaje się dotrzeć do pokładów dobra, które s w ka dym człowieku, i doprowadzić do
pojednania mieszkańców jednego osiedla, lokatorów jednego budynku czy te skłóconych członków jednej rodziny.
Czym jest przebaczenie? „Wiertłem”, które dociera do najgłębszych pokładów naszej duszy tak, e wytryskuje w niej
rado ć. Brat Roger z Taizé wspomina: „»Czym jest przebaczenie?« — pytał młody Irlandczyk. Najbardziej niesłychan , najbardziej nieprawdopodobn , najszlachetniejsz z rzeczywisto ci królestwa Bo ego. (...) Czy zrozumiałe ?
Aby yć Chrystusem w ród innych ludzi, największym ryzykiem jest przebaczenie. A jednak trzeba przebaczać, ci gle
przebaczać, bo to przekre la przeszło ć i zanurza w chwili obecnej. Nosicielu imienia Chrystusa, chrze cijaninie,
dla ciebie ka da chwila mo e stać się spełnieniem”. Gdzie indziej za brat Roger mówi, e rado ć Ewangelii „jest w
przebaczeniu, na które nie trzeba czekać, które ci gle się odnawia”...
Bóg kocha stale i dlatego stale przebacza. To człowiek mo e przestać kochać i wtedy nie przebacza, wtedy jego serce się zamyka, a w zamkniętym sercu, w ciemno ciach, dojrzewaj : niechęć, podejrzliwo ć, zazdro ć, zemsta. Bóg
kocha zawsze i zawsze czeka. A nawet więcej — tęskni. W obliczu grzechu Jego miło ć staje się miło ci zazdrosn .
Bóg stara się wykupić swoj własno ć za cenę Krwi swojego Syna...
„Tak długo przebaczamy, jak długo kochamy”. I tak długo przepraszamy, jak długo kochamy... Dlatego chcę Cię
dzisiaj, Panie, przeprosić i podziękować Ci, e zawsze mi przebaczasz. Przebacz, Panie, noce, w które nie czuwałem,
przebacz my li, których nie kontrolowałem, przebacz sk pstwo, chciwo ć, obojętno ć, przebacz spojrzenia, nad którymi nie panowałem, słowa bezmy lne i te ostre, surowe, nerwowe. Przebacz, e się bałem, e nie ufałem, e uciekałem. Przebacz lęk. Przebacz zło ć. Przebacz ka dy grzech. ałuję. ałuję, bo kocham Ciebie... Ty wiesz, e Cię kocham...
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REKOLEKCJE I NIEZWYKŁE SPOTKANIE
pod hasłem „OCALONY”
W dniach od 20 - 23 czerwca 2013 roku odbęd się
warsztaty - rekolekcje w parafii w. Trójcy, które poprowadzi
pan Rafał Porzeziński - dziennikarz, producent radiowotelewizyjny, terapeuta uzale nień, były narkoman prowadz cy
warsztaty rozwoju duchowego pt. „Wreszcie yć”. Autor
dwóch audiobooków o tematyce 12-tu kroków.
Zapraszamy na niezwykłe spotkanie na którym poznasz prawdziw historię powrotu ze mierci grzechu do wolno ci.
Odpowied na pytanie: „Czego tak naprawdę pragnę”?
Jak podpisać z Panem Bogiem Umowę o Dzieło?
Duchowe podstawy programu „12 kroków”?
Czy wierzę w Boga czy Bogu?
Sk d brać Pogodę Ducha?
Jak pokochać siebie?

Piknik Rodzinny parafii Św. Heleny
Niedziela, 23 czerwca, 2013
Parking przy ko ciele w. Heleny

12 w południe do 6 wieczór - zabawa z zespołem
Atrakcje dla dzieci i dorosłych:
•

Gry i zabawy dla dzieci
Wspaniała polska kuchnia
• Piwo i inne napoje
• Loteria i wiele więcej…
Parking dostępny przy szkole lub przy Banku MB przy skrzy owaniu ulic
Augusta and Western
•

June 16, 2013: 11th Sunday in Ordinary Time
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wi ty tego tygodnia...
wi ty Romuald, ur. ok. 951, zm. 19 czerwca 1027 w Val di Castro k. Ankony – zało yciel zakonu kamedułów , opat, więty Kocioła katolickiego. Romuald był synem księcia Rawenny. W literaturze historycznej panuj rozbie no ci, co do daty urodzenia
Romualda. Niektórzy u ci laj jego datę urodzenia do 952 roku. Prowadził w młodo ci zwyczajne dla jego stanu ycie hulaszcze i
pełne uciech. Zmuszony przez swojego ojca Sergiusza do sekundowania w pojedynku był wiadkiem, gdy ojciec zabił przeciwnika.
To wstrz snęło Romualdem i postanowił odpokutować czyn ojca. Uciekł do klasztoru benedyktynów w. Apolinarego w pobli u
Rawenny. Po trzech latach porzucił zakon. Przył czył się do mnicha Maryna, który miał pustelnię na lagunie koło Wenecji. Obaj
udali się wraz z do weneckim Piotrem Orseolo na pogranicze Francji i Hiszpanii do opactwa benedyktynów Saint-Michel de Cuxa, gdzie do a zało ył erem. Cesarz Otton III mianował go opatem. jednak Romuald porzucił ten urz d i wrócił do Włoch, gdzie w
1012 zało ył w Camaldoli nowy zakon pustelniczy kamedułów, odznaczaj cy się wyj tkowo surow reguł . Romuald zapoznał się
wówczas z pismami i ywotami egipskich Ojców Pustyni i na tej podstawie stworzył własn wizję ycia pustelniczego. Zamieszkał w
małej drewnianej celi. Mnisi mieszkali w odosobnionych celach, praktykowali bezwzględne milczenie i ustawiczne
posty.Jego relikwie pozostawały w opactwie do 1480, następnie zostały przeniesione 7 lutego 1481 do ko cioła
kamedułów w. Bła eja w Fabriano, gdzie znajduj się do chwili obecnej. W 1595 roku Klemens IX nakazał wspominanie więtego w dniu przeniesienia jego relikwii (7 lutego) z uwagi na szczególn pamięć innych więtych
Gerwazego i Protazego przypadaj c 19 czerwca. Dopiero Sobór Watykański II w reformie liturgicznej (1969)
przywrócił wspomnienie w. Romualda w dzienn rocznicę mierci.
W ikonografii więty przedstawiany jest w białym habicie kamedulskim, czasem w czarnym benedyktyńskim z księg w ręku lub modelem pustelni. Jego atrybutami s : czaszka, otwarta księga, kij podró ny, laska.

Nowenna z okazji Dnia Ojca
W niedzielę, 16-go czerwca obchodzimy Dzień Ojca. W tym dniu rozpoczynamy Nowennę w intencji naszych ojców, tak yj cych jak i zmarłych, która będzie odprawiana przez 9 dni. Ka dego dnia w czasie Nowenny będzie
odprawiana Msza więta w intencji wszystkich ojców, jak równie w ka dy pierwszy pi tek miesi ca
w ci gu roku o godzinie 7 wieczór modlimy się za naszych ojców. Prosimy o wypisanie imion Waszych ojców, aby my mogli w ich intencjach modlić się. Niech ten Dzień Ojca będzie okazj do wyraenia naszej wdzięczno ci naszym ojcom za ich troskę i opiekę. Niech będzie apelem i wezwaniem do
miło ci, szacunku i wdzięczno ci wobec ojców, skierowanym do wszystkich dzieci i młodzie y. Koperty s dostępne na stoliku za ławkami.

HUMOR
♦ Katecheta opisuje uczniom dobroć Boga:
- Je li który ze zmysłów człowieka szwankuje, to dobry
Bóg sprawia, e jaki inny zmysł jest udoskonalony. Na
przykład je li kto ma osłabiony wzrok, to jego słuch i
dotyk s bardziej czułe. Czy kto z was mógłby dać jaki
inny przykład?
- Mój wujek ma jedn nogę krótsz - mówi mały Jasiu Bóg mu to jednak wynagrodził, bo drug nogę ma dłu sz .

dział do sprzedawcy:
- Niech pan we mie trzy du e sumy i rzuci nimi we
mnie...
- Ale dlaczego mam nimi w pana rzucać?
- Poniewa chcę powiedzieć onie, e je złapałem..
- OK, ale proponuję, eby pan wzi ł węgorze.
- Dlaczego?
- Bo była tu dzisiaj pana ona i prosiła, e je li pan do
mnie zajrzy, to ebym zaproponował panu węgorze. Ma
dzisiaj na nie ochotę na kolację...

♦ Dwóch Szkotów spotyka się w Edynburgu.

- Czy mo esz po yczyć mi funta?
- Och niestety, nie mam przy sobie pieniędzy.
♦ Jim miał fatalny dzień na rybach, siedział cały dzień w - A w domu?
słońcu nawet bez najmniejszego s"kubnięcia". W drodze
- Dziękuję, wszyscy zdrowi.
powrotnej zatrzymał się przy sklepie rybnym i powie-

