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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.; First Friday of 
the month 5:45 p.m. - 6:45 p.m.  or by the appointment 
 
MSZE ŚWIĘTE: 
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.; pierwszy piątek 
miesiąca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 
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II Niedziela Zwykła,  
19 stycznia 2014 

2315 W. Augusta Blvd. 
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575 

Fax (773) 235-3810  
 

sthelen@archchicago.org  
 

www.sthelenparish.net 

1913 - 2014 

Oto Baranek Boży 



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

 
Sunday,  January 19, 2014, 2nd Sunday in Ordinary Time / II Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; † Stephanie Jachim req by Bernice Jachim 
10:30 AM Za Parafian; † Teofil, Bronisław Króżel; † Władysław Kolasa; † Maria, Jan, Andrzej, 
Feliks Skowron 
12:30 PM † Catherine Krystyn; † Leona Ziomek req by Ed Sroka      
6 PM For Parishioners 
 
Monday, January 20,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  
7:30 AM  
 
Tuesday, January 21, 2014, WTOREK;  
7 AM Brittany Kaelin 
7:30 AM 
 
Wednesday,  January 22, 2014, ŚRODA;  
7 AM  
7:30 AM 
 
Thursday, January 23, 2014, CZWARTEK; St. Vincent 
7 AM  
7:30 AM         
 
Friday, January 24, 2014, PIĄTEK; St. Francis de Sales 
7 AM   
7:30 AM  
 
Saturday, January 25, 2014, SOBOTA;  
8 AM   
 
Sunday,  January 26, 2014, 3rd Sunday in Ordinary Time / III Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian; Tadeusz Jachim req by Bernice Jachim 
9:00 AM  For parishioners; † Casimir & Rose Bykowski; Deceased members of Bykowski & 
Smolka Families; † Maria Dysico Aceves - Alumni of st. Helen School 
10:30 AM Za Parafian; † Wojciech Jachim req by Bernice Jachim 
12:30 PM  
6 PM For Parishioners 
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To be strong witness of Jesus 
 

In today's Gospel John the Baptist is preaching the truth of Jesus’ Divine dignity. The effect was 
immediate. The two disciples of John who heard these words chose Jesus as their Master. Why is there so 
great power of words spoken by John that so much has changed in the lives of its disciples? 
Today we observe the devaluation of words. There are so many and they are often meaningless because 
they either serve to conceal the truth, or simply misrepresent reality. People fall victim to manipulation, 
believing in a lie repeated a thousand times. 
 
Words of John had the power because he was an authority for many. The crowds came to him with a deep 
awareness that he is a prophet who has the right to request from them moral renewal and conversion. John 
was a man of sincere, led simple life and entirely was consistent with what he preached. When John 
pointed out Jesus as the Son of God, they had no doubt that this is true. Finally, the power of John's 
testimony grows out of his courage, confirmed by his death. He was not afraid to admonish even rulers 
who think they can take the place of God, deciding what is good and bad. In the first century Herod 
proposed new understanding of fidelity. Today more and more we can hear a new definition of marriage 
which are against our beliefs. John’s opposition cost him his life, but didn’t force him to be silent. His 
mouth speaks even more strongly today, especially by his martyrdom. 
 
God's Word teaches us that values are more valuable than physical life and if we look through the context 
of life and death, it is easy to see that the beheading of St. John was a defeat of Herod. By killing the 
Prophet, he killed his conscience. Even though Jesus had such an opportunity, he did not have anything to 
say to Herod. 
 
We cannot be afraid to be God’s witnesses. We have to keep in mind that actions speak more than words 
but our words need to be in harmony with our actions. Faith is not our private matter. A living faith 
demands to be serious about Jesus' teaching: “You are the light of the world" ( Mt 5, 14). Faith that does 
not shine, it is dark. 
Blessed John Paul II at the inauguration of his pontificate on October 22, 1978 said: 
“Do not be afraid to welcome Christ and accept his power. Help the Pope and all those who wish to serve 
Christ and with Christ's power to serve the human person and the whole of mankind. Do not be afraid. 
Open wide the doors for Christ. To his saving power open the boundaries of States, economic and 
political systems, the vast fields of culture, civilization and development. Do not be afraid. Christ knows 
"what is in man". He alone knows it. 

So often today man does not know what is within him, in the depths of his mind and heart. So often he is 
uncertain about the meaning of his life on this earth. He is assailed by doubt, a doubt which turns into 
despair. We ask you therefore, we beg you with humility and trust, let 
Christ speak to man. He alone has words of life, yes, of eternal life.” 
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Catechism Corner 
 
What was the first human sin? 
When tempted by the devil, the first man and 
woman allowed trust in their Creator to die in 
their hearts. In their disobedience they wished to 
become “like God” but without God and not in 
accordance with God (Genesis 3:5). Thus, Adam 
and Eve immediately lost for themselves and for 
all their descendants the original grace of 
holiness and justice. 
 
What is original sin? 
Original sin, in which all human beings are born, 
is the state of deprivation of original holiness 
and justice. It is a sin “contracted” by us not 
“committed”; it is a state of birth and not a 
personal act. Because of the original unity of all 
human beings, it is transmitted to the 
descendants of Adam “not by imitation, but by 
propagation”. This transmission remains a 
mystery which we cannot fully understand. 

In observance of  
Martin Luther King Day,  

parish office will be closed on  
Monday, January 20th, 2014. 

2014 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL BEGINS 
“You are the temple of God” 

(1 Corinthians 3:16) 
 

The 2014 Annual Catholic Appeal is underway. Many of our parishioners have received a mailing from Cardinal 
George. He asks that you make a pledge to the 2014 Annual Catholic Appeal. Please respond generously. 
This year, the theme of the Appeal is: “You are the temple of God”. We are living temples of God and carry His true 
presence into the world. He calls us to share our gifts with others.      
 
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect on our gratitude for these gifts. Your financial support for the 
work our parish, of our Archdiocese and of the Church throughout the world is, in fact, one way to express this 
gratitude.  
 
As you review the mailing from Cardinal George, please note the ministries and services funded by the Appeal, 
including the ones that directly support the work of our parish. Then please give generously. Note that when our parish 
reaches its goal of $10,041 in paid pledges, 100% of the additional funds received will be returned to us for use in our 
parish.  

Archdiocese Pastoral Council has addressed a question 
to parishes. If anyone would like to share thoughts, 
please return your response to parish office. 
 
„Forms of communications are rapidly changing in 
society with the growing prevalence of video and social 
media. How might parishes use these communication methods 
today to teach the Gospel? „ 
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Thank you all who participated in our Christmas Luncheon and Dance. We are including the profit statement 
from this event. Once again thank you to everyone who helped make this “Opłatek” a success. Special thanks 
to Kasia’s Deli for a donation of food and Lassak Deli for 
a donation of sweet table.  
 
INCOME (DOCHÓD) 
               Tickets (bilety)       $1,845 

Raffle (losowanie)  $484 
Bar                            $347 

Total income (Dochód)     $2,676 
 
EXPENSES (ROZCHÓD) 

Food (Obiad)                    $200 
Bar & Refreshments        $170 
(bar i napoje) 
Band (zespół)                  $300 
Decorations & Supplies  $50 
(dekoracje i inne wydatki) 

Total Expenses (Rozchód)        $720 
 
PROFIT (KOŃCOWY DOCHÓD)  $1,956 
 
 
 
Powyżej podajemy rozliczenie z „Opłatka” który odbył się w ubiegłą niedzielę. Bóg zapłać wszystkim za 
udział i za pomoc w zorganizowaniu tego pięknego świątecznego spotkania. Szczególne podziękowania dla 
Kasia’s Deli za donacje obiadu i Lassak Deli za donację ciasta 
na słodki stół.  
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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 

2013 STATEMENT OF DONATIONS  
 

If you would like to receive a statement of your donations for the year 2013, please fill in the form below 
and drop it into the collection basket or call the Parish  Office at 773-235-3575. It would be most helpful 
and appreciated, if you could provide us with your Parish envelope number. Thank you. Your statement 
will be mail to you ASAP. 
 

ROZLICZENIE PODATKOWE 2013 
 
Parafianie, którzy chcą otrzymać do celów podatkowych potwierdzenie wysokości ofiary, jaką złożyli na 
parafię Św. Heleny w roku 2013, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie go do koszy-
ka na składkę lub o telefon do biura parafialnego. Rozliczenie to będzie wysłane pocztą. 

2013 CONTRIBUTION STATEMENT REQUEST 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

First & Last Name and Envelope number / Imię i Nazwisko  oraz numer koperty          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Address / Adres  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

City / Miasto                                     Zip Code / Kod Pocztowy  

 
 
 
 
 

 
Come and join us for Bingo Night  

at St. Helen School  
every Friday @ 7 PM in the School Hall  

(decent seats are better found by 6:30 PM). 
In correspondence with the City of Chicago  

Anti-Smoking Ordinance  
we offer you NO smoking -  

Fresh Air facility! 
Small book (18 cards) $15;  

Big book (36 cards) $22 
 

You must be 18 years old or older. 
Come on down and have some fun at Bingo. 
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Needed, Gently Used or  
New Winter Coats! 

 
Every week many men and women are deported from Chicago or released from the 
Homeland Security Building downtown, ill prepared to deal with the cold Chicago 
winter, often times only wearing t-shirts, shorts and sandals.   
As a parish community, we would like to participate in Coats from the Heart pro-
gram to donate men’s small or medium size coats (except fur and leather) to allevi-
ate the physical suffering of our immigrant brothers and sisters.  

Coats will be collected on  January 26th and February 2nd. Please 
leave your donation in the basket at the church’s vestibule. 

Thank you for your support. 

Zbiórka nowych lub lekko używanych kurtek 
Każdego tygodnia wiele mężczyzn i kobiet zostaje deportowanych z Chicago lub zwolnionych z 

budynku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w centrum miasta, źle przygotowani do radzenia sobie z 
zimą w Chicago, często mając na sobie tylko T-shirty, szorty i sandały. 

Jako wspólnota parafialna chcielibyśmy uczestniczyć w programie „Kurtka od serca” i podarować 
kurtki tym potrzebującym osobom.   

Potrzebne są kurtki dla mężczyzn w rozmiarze S i M  (z wyłączeniem futer i kurtek ze skóry). 
Kurtki będą zbierane przez dwie najbliższe niedziele 26 stycznia i 2 lutego.  

Prosimy o pozostawianie ofiar w przedsionku kościoła w specjalnie tam umieszczonych koszach. 
Dziękujemy za wsparcie.  

Pipe organ collection 
 

Starting next Sunday every fourth Sunday of the month the second collection will be for the renovation and 
maintenance of our pipe organ in the church. For a long time the organ has  not been maintained enough in 
order to avoid serious damage. We want as much as possible to fix defects so the pipe organ will serve us 
many years. We would like to avoid their further deterioration.  We would like to mention that the replacement 
of one set of pipes costs in the range $ 27,000 and our pipe organ has 30 sets.  In a couple 
of days we get a detailed repair quote that will certainly be a lot less because outright 
replacement is not yet necessary. God Bless you for your understanding and support for 
this project.  

 
 
Począwszy od najbliższej niedzieli w każdą czwartą niedzielę miesiąca druga składka przeznaczona będzie na 
remont i konserwacje naszych organów w kościele. W związku z tym że organy od dłuższego czasu nie były 
zabezpieczane uległy dość poważnym uszkodzeniom. Chcemy w miarę możliwości naprawić ubytki aby mogły 
służyć nam jak najdłużej i aby nasze zaległości nie doprowadziły do kompletnego ich zniszczenia, a w 
konsekwencji do wymiany. Chcieliśmy tylko wspomnieć że wymiana jednego zestawu piszczałek kosztuje w 
granicach $27,000 a w naszych organach takich zestawów jest 30. W krótce otrzymamy szczegółową wycenę 
naprawy która z pewnością będzie o wiele tańsza. Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary na ten cel.  
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
 

 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY 

 
CHECK ONE / Zaznacz jed- no: 
__ New Registration /  
Nowo Zarejestrowany 
__ Change of address / 
Zmiana adresu 
__ Moving out of parish /  
Wyprowadzka z Parafii 
__ Want Envelopes /  
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.  

 
 
 

Baptism 
All arrangements should be made a 
month in advance by calling the par-
ish office.  Parents and godparents 
are required to attend baptismal 
class before the Baptism ceremony can take 
place.  
 
Weddings 
Weddings are celebrated on Saturday after-
noons or any day if you wish. Arrangements 
should be made by calling the parish office.  

 January 12, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$185.53 $718.23 $789.17 $542.50 $83 $2,318.43 

Latin America $50.07 $166.01 $229 $105 $52 $602.08 

SAKRAMENTY 
 
Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną 
datą chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo 
urodzenia dziecka oraz wypełnienie formularza, 
który dostępny jest w biurze parafialnym, rodzice i 
rodzice chrzestni zobowiązani są do udziału w klasie 
przygotowującej do Chrztu. 
 
Sakrament Małżeństwa 
Śluby udzielane są w soboty lub w 
inne dni tygodnia, jeżeli ktoś ma 
takie życzenie. Po więcej informacji 
prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym.   

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 równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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Moc świadectwa 
W dzisiejszej Ewangelii Św. Jan Chrzciciel dał świadectwo o Jezusie z Nazaretu, głosząc prawdę o Jego 
Boskiej godności. Skutek był natychmiastowy. Dwaj uczniowie Jana pod wpływem usłyszanych słów 
wybrali sobie Chrystusa Pana za Mistrza. Skąd bierze się tak wielka moc sprawcza słów 
wypowiedzianych przez Jana, że tak wiele zmieniło się w życiu jego uczniów? 
Dzisiaj obserwujemy dewaluację słów. Jest ich tak wiele i często są one pozbawione znaczenia, 
ponieważ albo służą do ukrycia prawdy, albo też wprost zakłamują rzeczywistość. Człowiek pada ofiarą 
manipulacji, wierząc w powtórzone tysiąckroć kłamstwo.  
 
Janowe słowa miały moc, płynącą z faktu, że dla wielu był autorytetem. Tłumy przychodziły do niego z 
głęboką świadomością, że jest on prorokiem, który ma prawo żądać od nich odnowy moralnej i 
nawrócenia. Jan był człowiekiem bezinteresownym, prowadził życie skromne i całkowicie zgodne z tym, 
co głosił. Gdy ktoś taki wskazał innym Chrystusa jako Syna Bożego, nie mieli oni wątpliwości, że tak 
jest naprawdę. Ostatecznie moc Janowego świadectwa wyrasta z jego odwagi, potwierdzonej śmiercią. 
Nie bał się napominać nawet rządzących, którzy uważają, że mogą zająć miejsce Boga, decydując o 
tym, co dobre i złe. W I wieku Herod z Herodiadą proponowali nowe rozumienie wierności. Dzisiaj 
coraz powszechniej usiłuje się narzucić nową definicję małżeństwa. Sprzeciw Jana kosztował go życie, 
ale sprawił, że on nie zamilkł. Jego usta niesplamione żadnym zgniłym kompromisem przemawiają 
dzisiaj jeszcze silniej, także przez jego męczeńską śmierć. 
 
Słowo Boże uczy nas, że są wartości cenniejsze niż życie fizyczne i jeśli przez ich pryzmat spoglądamy 
na życie i śmierć, to bez trudu dostrzegamy, że ścięcie św. Jana, jeżeli stanowiło czyjąś klęskę, to na 
pewno nie jego, lecz Heroda. Zabijając Proroka, uśmiercił swoje sumienie. Dlatego Pan Jezus, mimo że 
miał taką okazję, nie miał już Herodowi nic do powiedzenia. 
 
Nie bójmy się dawać świadectwo o Synu Bożym, pamiętając przy tym, że bardziej przemówią czyny niż 
słowa, a te ostatnie jedynie wówczas, gdy są w harmonii z naszym postępowaniem. Wiara nie jest naszą 
prywatną sprawą. Wiara żywa domaga się poważnego potraktowania Jezusowej nauki: „Wy jesteście 
światłem świata” (Mt 5, 14). Wiara, która nie świeci, jest ciemnością.  
Błogosławiony Jan Paweł II na inauguracji swojego pontyfikatu, 22 października, 1978 roku, wołał: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie 
granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, 
rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. Tylko On to wie! 
 
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest 
niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w 
rozpacz. Pozwólcie zatem – proszę was, błagam was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi 
mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.” 
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Kącik katechizmowy 
 

Na czym polega pierwszy grzech człowieka? 
Człowiek, kuszony przez diabła, pozwolił, by 
zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i 
okazując Mu nieposłuszeństwo, chciał być "jak 
Bóg" (Rdz 3,5), ale poza Bogiem i nie według Boga. 
W ten sposób Adam i Ewa utracili natychmiast, dla 
siebie i dla wszystkich ludzi, łaskę pierwotnej 
świętości i sprawiedliwości.  
 
Czym jest grzech pierworodny? 
Grzech pierworodny w nas jest stanem pozbawienia 
pierwotnej świętości i sprawiedliwości, w jakim 
wszyscy ludzie się rodzą. Jest grzechem 
"zaciągniętym", a nie "popełnionym"; jest stanem 
związanym z urodzeniem, a nie osobistym aktem. 
Przez jedność rodzaju ludzkiego jest on 
przekazywany wszystkim potomkom Adama wraz z 
naturą ludzką "przez zrodzenie, a nie przez 
naśladowanie". To przekazywanie jest tajemnicą, 
której nie możemy w pełni zrozumieć.  

W poniedziałek 20 stycznia biuro parafialne będzie nieczynne w związku z obchodzonym 
świętem “Martin Luther King Day”. 

ROZPOCZYNA	SIĘ	DOROCZNA	KWESTA	KATOLICKA	2014	
„Jesteście	świątynią	Boga”	(1Kor	3:16)	

Rozpoczyna	się	Doroczna	Kwesta	Katolicka	2014.	Wielu	z	para ian	otrzymało	lub	wkrótce	otrzyma	
korespondencję	 od	 kardynała	 George	 z	 prośbą	 o	 złożenie	 zobowiązania	 inansowego	 na	 rzecz	
Kwesty	Katolickiej	2014.		Prosimy	o	hojne	wsparcie.	

	W	 tym	 roku,	 motywem	 	 przewodnim	 jest	 zdanie	 „Jesteście	 świątynią	 Boga!”.	 Jesteśmy	 żyjącymi		
świątyniami	Boga	 i	przynosimy	 Jego	prawdziwą	obecność	 temu	 światu.	 	On	nawołuje	nas	byśmy	dzielili	
swoje	dary	z	innymi.			
 
Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy równocześnie  zastanowić nad 
wdzięcznością za wszystko czym do tej pory zostaliśmy obdarzeni.  Dary, które składamy na rzecz naszej 
parafii, archidiecezji i Kościoła na całym świecie są jedną z możliwości wyrażenia naszej wdzięczności.     
 
Zapoznając się z materiałami, które otrzymacie od kardynała Georga, prosimy o zauważenie  duszpasterstw i 
posług, które w parafii są bezpośrednio wspierane przez Doroczną Kwestę Katolicką.  Wówczas złóżmy hojne 
zobowiązanie.   Prosimy zauważyć, że po uzyskaniu przez naszą parafię kwoty docelowej w wysokości  
$10,041 w postaci zrealizowanych zobowiązań, 100% zebranych w ten sposób środków, zostanie zwrócona 
nam, do wykorzystania na niezbędne dla naszej parafii cele. 
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Święty tego tygodnia … 
 
 

Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na tron papieski po św. Anterosie. Euzebiusz z Cezarei 

twierdzi, że został wybrany papieżem za szczególną interwencją Bożą. Kiedy bowiem nie wiedziano, 

kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Działo się to 10 stycznia 

236 r. 

 

Pontyfikat Fabiana trwał 14 lat - do roku 250. Fabian podzielił Rzym na siedem kościelnych okręgów 

(diakonii), na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon i sześciu 

pomocników. Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników; zarządził, aby stary 

olej był palony, a nowy co roku poświęcany w Wielki Czwartek. Dbał o karność kościelną. Usunął m.in. 

biskupa Prywata z Lambesi (Afryka Północna), oskarżonego o herezję i gorszące życie. Zwołał do 

Rzymu synod, na którym uchwalono niezbędne dekrety. Miał wprowadzić stopnie święceń niższych, 

kleryckich. Od czasów jego pontyfikatu zaczęto odnotowywać dokładne daty wyboru kolejnych papieży. 

Podjął na szeroką skalę prace budowlane na rzymskich cmentarzach, m.in. zakończył budowę krypty 

biskupiej w katakumbach Kaliksta. 

 

Papież Fabian nakazał sprowadzić z Sardynii ciała zmarłych - papieża Poncjana i antypapieża Hipolita i 

pochował je ze czcią w Rzymie. Sprowadzenie ciał osób skazanych na śmierć mogło być dokonane tylko 

za zgodą cesarza. Świadczyło to o wpływach, jakie miał papież Fabian na dworze cesarskim. 

Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20 stycznia 

250 roku. Pochowano go w katakumbach św. Kaliksta. Św. Cyprian w liście do kleru rzymskiego 

wspomina o męczeńskiej śmierci Fabiana i oddaje mu należną pochwałę. Pisze też o kulcie, jakim 

cieszył się papież wśród wiernych po swojej męczeńskiej śmierci. W 1854 roku odnaleziono płytę 
nagrobną z imieniem św. Fabiana wypisanym po grecku, a w 1915 roku w bazylice św. Sebastiana 

znaleziono sarkofag Męczennika z napisem pochodzącym z wieku X. Fabian czczony jest jako patron 

garncarzy. 

 

W ikonografii św. Fabian jest przedstawiany w papieskim stroju pontyfikalnym lub w kapie i tiarze, 

czasami z gołębiem na głowie. Jego atrybutami są: anioł z narzędziami męki, krucyfiks, miecz, palma 

męczeńska.  

 

Wspomnienie Św. Fabiana przypada na dzień 20 stycznia. 


