1913 - 2014
2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Święto Ofiarowania Pańskiego,
2 luty 2014
Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej
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MASSES:
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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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, February 2, 2014, The Presentation of the Lord / Ofiarowanie Jezusa
7:30 AM Za Parafian; † Stanisław Błęka; † Franciszek Dziedzic 28-ma rocznica śmierci; † Agata Dziedzic
21-sza rocznica śmierci; † Julia Rachowicz; † Władysław Rachowicz
9:00 AM For parishioners; † Alejandro, Feloteya Aranjuez; † Solidad, Emeterio Collado; † Alfredo Balde
10:30 AM Za Parafian; † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska; † Maria, Franciszek Potoczek; † Leona,
Franciszek Maczewscy; † Włodzimierz Wencko; † Maria, Franciszek, Leon Ambroż; † Waleria, Tadeusz,
Marcin Szymanik; W intencji Bogu wiadomej
12:30 PM † Sophia Stawasz
6 PM For Parishioners
Monday, February 3, 2014, PONIEDZIAŁEK; St. Blaise
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska
Tuesday, February 4, 2014, WTOREK;
7 AM
7:30 AM † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska
Wednesday, February 5, 2014, ŚRODA; St. Agatha
7 AM † Frank Sagula 50th death anniversary; † Frank Staatz Jr.
7:30 AM † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska; † Emilia Laszczak siódma rocznica śmierci kochanej
mamy o wieczne szczęście prosi córka z rodziną
Thursday, February 6, 2014, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska
First Friday, February 7, 2014, PIĄTEK;
7 AM
8:15 AM School Mass
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych; † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska
Saturday, February 8, 2014, SOBOTA; St. Jerome Emiliani
8 AM † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska
Sunday, February 9, 2014, 5th Sunday in the Ordinary Time / V Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Chester Swiatek 21-sza rocznica śmierci
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy name Family Club
members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Maria Ostręga Msza Św. gregoriańska; † Jadwiga Grandys
12:30 PM
6 PM For Parishioners
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CHRIST OUR LIGHT AND SALVATION
Today, on the 40th day after Christmas, the Catholic Church celebrates the Feast of the Presentation of the
Lord, formerly known as the Feast of the Purification of the Blessed Virgin Mary.
On this day Mary and Joseph offered Lord Jesus in the temple of Jerusalem. Under the Old Testament, 40
days after the birth of the first male child, the mother was obliged to bring the child to the temple. As an
offering, the mother had to provide either a lamb, or if indigent - two turtledoves , or two young pigeons.
The mother also had to undergo a rite of purification.
When Mary and Joseph went into the temple with the six-week old baby Jesus, righteous and devout
Simeon recognized him as the Child that was anticipated for thousands of years as the Savior of the
world. Simeon took him in his hands, reverently lifted him high and uttered the prophetic words: “a light
for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.”
To Mary he said: “Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that
will be contradicted - and you yourself a sword will pierce - so that the thoughts from many hearts may
be revealed.” Therefore, this feast is called the Feast of the Presentation of the Child Jesus.
In Polish tradition and in many other countries, today's feast is also called Candlemas and candles are
blessed in honor of Mary. We acknowledge that it is through Mary that Jesus came to earth and he is the
Light of the World, our Savior and Defender. Mary came to the temple, carrying Jesus. She cradled the
child Jesus into her heart. But really it is the Lord Jesus that hugs her, his Mother, and hugs each of us.
As Mary brought Jesus to the temple, she brings Jesus and His light to those who believe in Him and
entrust themselves to him. We should accept Jesus from the hands of Mary, as the devout Simeon did.
Christ the Lord comes to us, to give us deliverance from sin and the fear of suffering and death, and to
give us hope of a greater life to come. Jesus enlightens, leads, and saves us from sorrow, doubt, and
despair. Jesus is our light, our life and our salvation .
He is also a light of revelation to the Gentiles - those who are somewhere on the outskirts of faith who do
not know Christ or know God. He is also the light for those who have forgotten the faith or have gone
astray. The light is there so that we have help in finding Him. Christ is present in us and wants us to look
for him, so we should always be accompanied by the desire and expectation of Jesus, that He by His
followers could reach out to everyone.
Let us use every opportunity to remind ourselves and others
that God loves us. He wants to be the light of our lives and
for our salvation he came down from heaven. Remember
that our life should be a clear image of the Lord our God,
and thanks to it we can discover God. I hope that our lives
are the light that will lead others to God. Let's get the light
of Christ to all people.

Page 4

ST. HELEN PARISH

Catechism Corner
What is the Good News for humanity?
It is the proclamation of Jesus Christ, the “Son
of the living God” (Matthew 16:16), who died
and rose from the dead. In the time of King
Herod and the Emperor Caesar Augustus, God
fulfilled the promises that he made to Abraham
and his descendants. He sent “his Son, born of a
woman, born under the law, to redeem those
who were under the law, so that we might
receive adoption as sons” (Galatians 4:4-5).
How is the Good News spread?
From the very beginning the first disciples
burned with the desire to proclaim Jesus Christ
in order to lead all to faith in him. Even today,
from the loving knowledge of Christ there
springs up in the believer the desire to
evangelize and catechize, that is, to reveal in the
Person of Christ the entire design of God and to
put humanity in communion with him.

2014 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL BEGINS

“You are the temple of God”
(1 Corinthians 3:16)
Many of you have responded to the Annual Catholic Appeal mailing from Cardinal George. On behalf of
those served by the ministries and services funded by the ACA, we thank you for your gifts. If you received
the mailing and have not responded, please do so as soon as possible.
This year, the theme of the Appeal is: “You are the temple of God”. In his first letter to the Corinthians Paul
instructs that each of us is a temple of God. God lives within us and He asks 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 of our parish, our Archdiocese and the Church
throughout the world is, in fact, one way to express this gratitude. Please give generously
to the 2014 Annual Catholic Appeal.
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.
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EUCHARISTIC ADORATION

Save the Date

COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY, FEBRUARY 7th,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.

Parish Leadership Day
February 22, 2014
Guerin College Prep
8001 W Belmont Ave.

To register or get more information please
contact parish office or visit
www.leadershipdaychicago.org

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek miesiąca lutego (7 lutego)
od godziny 5:30,
a zakończy Mszą Św. o godzinie 7 wieczorem.
Spowiedź od godziny 5:45 do 6:45.

Sponsored by the Archdiocesan Office
for Parish Life & Formation

GIVECENTRAL.ORG

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.

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
•
•
•
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We would like to invite all our parishioners and friends in building "St. Helen 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.

Pragniemy jeszcze raz zaprosić wszystkich do budowania „Drzewa Wdzięczności”. W głównym przedsionku kościoła w centralnym miejscu zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla każdego z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli tą wspólnotę. W ten sposób możemy pozostawić po
sobie trwałą pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar złożony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej
wdzięczności i pomocą dla kościoła św. Heleny. Poniżej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym związane. Zapraszamy, połączmy się we wdzięczności.

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 zna‐
ków 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

February 2nd, 2014: The Presentation of the Lord

Next Weekend’s second
collection will be for energy bills.


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na rachunki za prąd i gaz.
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We welcome in our Catholic community:

* * *
Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

Elizabeth Shekleton

"Adopt-A-Seminarian" is a program designed to encourage and support the young men who are
dedicated to fulfilling their call to the Holy Priesthood.
The young men studying at Mundelein Seminary are very generous with their time and talents. These
compassionate men have said “yes” to the many challenges of bringing hope to a broken world where so
many souls long to return to our Lord. Our parish have decided to „adopt” one of the seminarians. His
name is Marek Cembor and he is at the first year of theology.
What you can do?
*Pray daily for our adopted seminarian and for seminarians throughout the world (Mass, rosary,
Holy Hour, Adoration, our own words, etc.).
*Send a note, picture or card on special feast days or holidays. In case if anyone would like to send a
card, below you can find his address.
*Pray about and ponder your own personal vocational call.

“Zaadoptuj Seminarzystę” to program stworzony przez biuro powołań w naszej archidiecezji. Program
ten ma na celu wspierać młodych mężczyzn w ich drodze do kapłaństwa.
Seminarzyści ci studiują w naszym diecezjalnym seminarium w Mundelein. Powiedzieli oni “tak” dla
wielu wyzwań, aby przynosić nadzieję w dzisiejszym niełatwym świecie i aby doprowadzić wiele dusz do
Boga. Nasza parafia zdecydowała “zaadoptować” jednego z kleryków. Ma on na imię Marek Cembor i
jest na pierwszym roku teologii.
Co możesz zrobić?
• Modlić się w intencji „zaadoptowanego kleryka” i za wszystkich kleryków na
całym świecie poprzez ofiarowanie Mszy Świętej, różańca, Adorację czy też
własnymi słowami.
• Wysłać list lub kartkę na święta lub z okazji imienin. Jeżeli ktokolwiek miałby
takie życzenie adres znajduje się poniżej.
Marek Cembor
1000 E. Maple Ave.
Mundelein, IL 60060
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$128

$731.47

$468

$279

$191

$1,797.47

Pipe organ
maintenance

$68

$120.18

$245

$90

$36

$559.18

January 19, 2014

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.

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.

Baptism

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jed- __________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__________________________________________________________________________
__ Change of address /
Address / Adres
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
__________________________________________________________________________
Wyprowadzka z Parafii
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty
__________________________________________________________________________
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.

no:

February 2nd, 2014: The Presentation of the Lord
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CHRYSTUS NASZYM ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM
Dziś, w 40-tym dniu od Bożego Narodzenia, w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Ofiarowania
Pańskiego, dawniej zwane Świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Maryja i Józef
ofiarowali Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z przepisami prawa Starego Testamentu,
każda matka pierworodnego potomka płci męskiej, 40 -tego dnia od chwili urodzenia, była zobowiązana
udać się do świątyni Jerozolimskiej, aby ofiarować Bogu swego pierworodnego syna i złożyć Mu w
podziękowaniu jednorocznego baranka, a gdy była uboga - dwie synogarlice, lub dwa młode gołębie.
Musiała także poddać się obrzędowi oczyszczenia.
Gdy Maryja i Józef wchodzili do świątyni z sześciotygodniowym Dzieciątkiem Jezus, prawy i pobożny
Symeon rozpoznał w Tym Dziecięciu oczekiwanego od tysięcy lat Zbawiciela świata, wziął Go na ręce,
ze czcią uniósł wysoko i wypowiedział prorocze słowa: …światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego Izraela. Do Maryi zaś powiedział: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie. Dlatego
Ofiarowanie Pańskie nazywa się również świętem Prezentacji Dzieciątka Jezus.
W polskiej tradycji dzisiejsze święto nazywa się także świętem Matki Bożej Gromnicznej. To przez
Maryję zstąpił na ziemię Jezus Chrystus - Światłość Świata, nasz Zbawiciel i Obrońca. To Maryja
przychodzi do świątyni, niosąc na swych rękach Jezusa. Ona tuli Dziecię Jezus do swojego serca. Ale
tak naprawdę to Pan Jezus przytula Ją, swoją Matkę, i przytula każdego z nas.
Jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni, tak samo przynosi Jezusa i Jego światło tym, którzy w Niego
wierzą i Jemu - siebie zawierzają. Przyjmijmy Go z rąk Maryi, jak prawy i pobożny Symeon. Chrystus
Pan przychodzi do nas, aby dać nam wyzwolenie z grzechów i ze strachu przed cierpieniem i śmiercią
oraz dać nam nadzieję spełnienia oczekiwań. Pan Jezus nas oświeca, prowadzi, ocala od smutku,
zwątpienia i rozpaczy, jest naszym światłem, naszym życiem i naszym zbawieniem.
Jezus, jest także światłem na oświecenie pogan – tych wszystkich, którzy są gdzieś na obrzeżach wiary;
którzy nie znają Chrystusa, albo Go poznali i o Nim zapomnieli albo Go zagubili. To my mamy pomóc
im Go odnaleźć. Chrystus w nas obecny chce ich szukać, dlatego powinno nam zawsze towarzyszyć
pragnienie i oczekiwanie Jezusa, żeby On przez swych wyznawców
mógł docierać do każdego człowieka.
Korzystajmy z każdej okazji, żeby sobie i innym przypominać o tym, że
Pan Bóg bardzo nas kocha, że chce być światłem naszego życia, że dla
nas i naszego zbawienia przyszedł na ziemię. I pamiętajmy, aby nasze
życie było czytelnym obrazem Pana Boga, i aby wszyscy dzięki nam
mogli odkryć, jaki jest Bóg. Życzę, aby nasze życie było światłem, które
innych doprowadzi do Boga. Zanieśmy Światło Chrystusa do
wszystkich ludzi, do których nas Pan Bóg pośle – w domu, w szkole czy
w pracy.
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ROZPOCZYNA SIĘ DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2014
„Jesteście świątynią Boga” (1Kor 3:16)
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy już odpowiedzieli na otrzymany list od kardynała
Georga o wsparcie Kwesty Katolickiej. W imieniu wszystkich, którzy otrzymują pomoc poprzez
posługę i duszpasterstwa wspierane przez Doroczną Kwestę Katolicką, dziękujemy za Wasze dary.
Jeśli do tej pory nie odpowiedziałeś na przesłaną korespondencję, prosimy uczyń to jak najszybciej.
Poza wsparciem jakie otrzymują duszpasterstwa i programy w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka
wspiera dodatkowo posługi, które służą pomocą duszpasterstwu w naszych parafiach. W tym roku,
motywem przewodnim jest zdanie „Jesteście świątynią Boga!”. Jesteśmy żyjącymi świątyniami Boga przynosząc
prawdziwą obecność temu światu. Bóg 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. Prosimy o hojne wsparcie Kwesty Katolickiej
2014. Po uzyskaniu docelowej kwoty w wysokości $10,041 w postaci zrealizowanych zobowiązań 100% zebranych w
ten sposób środków, zostanie zwrócona nam, do wykorzystania na niezbędne cele w naszej parafii.

Parafia Św. Jacka zaprasza na siedmiodniowe rekolekcje odnowy życia w Duchu
Świętym pod duchową opieką ks. Adama Piaseckiego. Rekolekcje rozpoczynają
się 16-tego lutego o godzinie 4pm w parafii Św. Jacka w Resurrection Hall.
Spotkania będą odbywały się w niedzielę o godzinie 4pm. Zapisy pod numerem
telefonu (773) 342-3636

Kącik katechizmowy
Czym jest Dobra Nowina głoszona człowiekowi?
Jest ona zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, S" yna
Boga żywego" (Mt 16,16), umarłego i
zmartwychwstałego. W czasach króla Heroda i
cezara Augusta Bóg wypełnił obietnice dane
Abrahamowi i jego potomstwu, posyłając S" yna
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga
4,4-5).
W jaki sposób rozpowszechnia się Dobra Nowina?
Od początku
pierwsi
uczniowie
zapałali
pragnieniem głoszenia Jezusa Chrystusa, aby
doprowadzić ludzi do wiary w Niego. Także dzisiaj,
z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa,
rodzi się pragnienie ewangelizacji i katechizacji, to
jest nauczania o Chrystusie, odkrywania w Osobie
Chrystusa całego odwiecznego zamysłu Bożego,
doprowadzenia ludzkości do komunii z Jezusem.

February 2nd, 2014: The Presentation of the Lord

Page 11

Święty tego tygodnia …
Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy,
św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego.
Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd
wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas
prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak
doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności
Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając
oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi
gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane b" łażejkami", które niesiono do
poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji
innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy,
mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe; jest
także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie.
Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń,
pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur.

