3rd Sunday of Easter, May 4th, 2014

III Niedziela Wielkanocna, 4 maj 2014

Priscilla Carmona
Eva Castrejon
Davianna Lucio
Nathanial Martinez
Dominic Mazon
Rene Mendez
Piotr Pajerski
Mikayla Pipes
Van Rodgers
Sienna Stopka
Matthew Torres
Honore Zoffoun

Flavio Aly
Benito Chavez
Matthew Hanson
Diego Miranda
Lily Molinaro
Michael Neris
Katarina Peters
Isabella Silva
Monica Vallejo
Bailey Wolff
Marcin Wtulich
Charles Yager

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
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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.; 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

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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, May 4 2014, 3rd Easter Sunday / III Niedziela Wielkanocna
7:30 AM † Adam Rachowicz; † Agata, Franciszek Dziedzic; † Ignacy Papciak
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Władysław Masek 6-ta rocznica
śmierci z intencji córek z rodzinami; † Władysław Mijał 45-ta rocznica śmierci z intencji rodziny; O światło
wiary i Dary Ducha Świętego w intencji Bogu wiadomej prosi Zofia; O dary Ducha Świętego dla Emilii
Złotnik w czasie egzaminów maturalnych w Polsce
12:30 PM † Michael Tierney first Gregorian mass
6 PM
Monday, May 5, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Michael Tierney Gregorian mass
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Stanley Cichonski z okazji urodzin
Tuesday, May 6, 2014, WTOREK;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska
Wednesday, May 7, 2014, ŚRODA;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; Blessings for Rev. Jerome Koutnik on His Birthday; † Tony
Santamaria death anniversary req by goddaughter
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska
Thursday, May 8, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska
Friday, May 9, 2014, PIĄTEK;
7AM † Michael Tierney Gregorian mass
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska
Saturday, May 10, 2014, SOBOTA;
8 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Michael Tierney Gregorian mass
Sunday, May 11, 2014, 4th Easter Sunday / IV Niedziela Wielkanocna
7:30 AM † Adam Rachowicz; † Julia Rachowicz; † Agata Dziedzic; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
9:00 AM For parishioners; For all mothers both living and deceased; † Adeline & William J. Kenar;
† Shirley Kenar; For Holy Name Family Club members both living and deceased; God’s blessings for
Izabela on her Birthday and on the occasion of Mother’s Day; † Rose Bykowski; † Apolonia Smolka;
† Zofia Bykowski
10:30 AM Za Parafian; † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Anna Cichonski z intencji rodziny;
† Stefania Molczyk 60-ta rocznica śmierci z intencji syna i córki; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
12:30 PM For all mothers both living and deceased; † Michael Tierney Gregorian mass; † Sophie Krystyn
6 PM For all mothers both living and deceased; † Fanny Romero & Mari Erquiaga on Mother’s Day req by
daughters

May 4th, 2014: 3rd Sunday of Easter
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Dear Friends in Christ,
Mother’s Day is a day to honor the special women — mothers,
grandmothers, aunts, Friends — who have fed, nurtured, loved and
shaped us into the people we are today. It is through their
unconditional love that we begin to understand the depth of Christ’s
love for us, and his command to share that love with one another.
Mother’s Day is therefore an appropriate day to support a critical mission of the Church: the
care of the poor and vulnerable. By participating in the Catholic Charities Mother’s Day
Collection, each one of us has the opportunity to share Christ’s love with those who are
hungry, homeless, hurting and in need of help. We are greatly blessed in the Archdiocese
of Chicago to have an extraordinary social- service agency like Catholic Charities to help us
fulfill Jesus’ command to care for those in need.
As we share our resources with the poor and vulnerable, we not only allow God to bless
others through us , but we are blessed as well. The poor teach us the virtues of tolerance,
meekness and patience. God comes to us cloaked in poverty. It is through our connection
to the poor that we encounter the suffering Christ and so humble ourselves and truly open
our hearts to his tremendous grace and mercy.
I thank you for your past support, and I invite you to again join me in making a contribution
to the Catholic Charities Mother’s Day Collection on May 11th. Your gift will help serve
more than one million people of all ages, races and religions in Cook and Lake Counties,
including one out of every three citizens of the City of Chicago.
May God bless you and your families. You and those you love are in my prayers; please
keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
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Please join us
for a Rosary Prayer
in the month of May.
Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes
Chapel
(located next to the church’s vestibule).

Parish Council News
Catechism Corner
Why did Jesus receive from John the “baptism
of repentance for the forgiveness of sins” (Luke
3:3)?
To inaugurate his public life and to anticipate the
“Baptism” of his death, he who was without sin
accepted to be numbered among sinners. He was
“the Lamb of God who takes away the sin of the
world” (John 1:29). The Father proclaimed him to
be “his beloved Son” (Matthew 3:17) and the
Spirit descended upon him. The baptism of Jesus is
a prefiguring of our baptism.
What do we learn from the temptations of Jesus
in the desert?
The temptations of Jesus in the desert recapitulate
the temptation of Adam in Paradise and the
temptations of Israel in the desert. Satan tempts
Jesus in regard to his obedience to the mission
given him by the Father. Christ, the new Adam,
resists and his victory proclaims that of his passion
which is the supreme obedience of his filial love.
The Church unites herself to this mystery in a
special way in the liturgical season of Lent.

The Parish Council has put up a comment box in the
vestibule of the church.
Please right any questions, suggestions or
comments and place them in the box and the
council will do their best to address all of them.
You do not need to put your information on the card
unless you would like a direct reply to your
comments.
Thank You
Harriet Siller
Parish Council President

May’s pick up date is May 10th in the
gym. There is only one more time left to
order for the summer. That is June.
Please help the school. Forms are found
back of church and school.

Thank you

May 4th, 2014: 3rd Sunday of Easter
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Adopt a Flower Bed
Spring is here and we would like to invite you to help us
to make the outside of our church to look beautiful.
There are several flower beds around the parish property,
along the sidewalk and in front of the building that are
still available. Would you like to consider adopting one
to plant perennial flowers and caring for it for a whole
summer. Please, contact the parish office if you would
like to help.

Zaadoptuj rabatkę z kwiatami
Już od kilku tygodni mamy wiosnę i w związku z tym
zapraszamy chętnych, aby zadbać o nasze obejście
wokół kościoła. Mamy jeszcze kilka wolnych
klombów wzdłuż chodnika. Może Wasza rodzina
chciałaby „zaadoptować” jeden z klombów sadząc
kwiaty wielosezonowe i opiekując się nimi przez
cały sezon. Chętnych prosimy o kontakt z biurem
parafialnym.

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
•
•
•
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Mother’s Day Novena
May 11 – May 19
On the second Sunday of May, Mother’s Day, we will begin our 9-day Novena of Holy Masses, May 12 20, for all Mother’s living and deceased. Also, throughout the year every First Saturday of the month at
8:00 a.m., Holy Mass are offered for the intention of all Mothers, living and deceased. Enroll your Mother
in the Novena of Holy Masses as a token of our gratitude for their love.
Envelopes for this novena will be distributed today and are also included in your package with monthly
envelopes. Write the name of your Mother on the offering envelope, and drop it into the basket on Sunday, May 11th or bring it to the Rectory.

Nowenna z okazji Dnia Matki
W niedzielę, 11-go maja (II-gą niedzielę miesiąca maja) przypada corocznie obchodzony Dzień Matki.
Począwszy od II niedzieli maja (11 maja) przez kolejne 9 dni będzie odprawiona Nowenna w intencji żyjących i zmarłych naszych Matek. W każdym dniu Nowenny będzie ofiarowana Msza Święta w ich intencji,
jak również w każdą pierwszą sobotę miesiąca w ciągu roku o godzinie 8:00 rano modlimy się za nasze
Mamy. W tym celu dzisiaj zostaną rozdane koperty, aby na nich wypisać imię i nazwisko naszych Mam
żyjących, czy też zmarłych, w intencji których będzie się modlić. Prosimy złożyć te koperty w czasie kolekty 11 maja.

Rummage Sale
Saturday, June 7th, 2014 / Sobota, 7 czerwca 2014
9 a.m. - 4 p.m.
As you do your SPRING CLEANING save your valuable items for the sale. We will have spots
available for people to rent with tables provided, or you can donate the items to the parish and we
will sell them.

„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaitości) w naszej parafii odbędzie się 7 czerwca.
Robiąc wiosenne sprzątanie odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadające się jeszcze na
sprzedaż. Każdy będzie mógł wykupić miejsce i na udostępnionym stole wystawić
samemu rzeczy na sprzedaż. Prosimy również ofiarować przedmioty na sprzedaż do
naszego parafialnego stoiska.

May 4th, 2014: 3rd Sunday of Easter

Save the Date
May 18th, 2014
Thanksgiving Celebration
for Canonization
of St. John XXIII & John Paul II
Luncheon will take place after
10:30 a.m. bilingual mass
During our celebration we will have a lunch,
raffle and dancing by the live music. Tickets for
the event may be purchased at the Parish office or
in the vestibule of the church after all Holy
Masses for $25-adults (by the door $30)
and $10-children under 10.
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If you are thinking of sending someone a get
-well card, or a special occasion is coming
up, a birthday or an anniversary, why not
have a Mass said for them? Mass intentions
are for the living as well as the deceased.
There’s no nicer way to offer tribute, or
better prayer you can offer for those you
love.
For more information please contact parish
office.

Jeżeli planujesz wysłanie komuś kartki czy
to z okazji urodzin, imienin, rocznicy
dlaczego nie zamówić mszy Św. w ich
intencjach? Msze Święte ofiarowane są za
żywych i za zmarłych. Nie ma lepszego daru
niż ofiarowanie modlitwy w czyjejś intencji.

Please, invite along your relatives and friends.

Zachowaj Datę

18 maja 2014
Uroczysta Msza Św o godzinie 10:30
i obiad po mszy Świętej

Long time parishioner is looking for an
apartment for rent, 1 bedroom in Ukrainian
Village (773) 486 7017
Poszukuję 1-sypialniowego mieszkania do
wynajęcia w Ukrainian Village (773) 486 7017

jako dziękczynienie za kanonizację
Św. Jana XXIII i Jana Pawła II
W programie: wspólny obiad, losowanie nagród
oraz zabawa przy muzyce. Bilety na Święconkę są
do nabycia w biurze parafialnym i przy wyjściu z
kościoła po każdej Mszy Świętej w cenie $25 dla
dorosłych (przy drzwiach $30) i $10 dla dzieci
poniżej lat 10.
Zapraszamy Was i waszych krewnych,
bliskich i znajomych

IRENE CUDAK
MAY SHE REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU WIECZNYM
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

April 27, 2014
Total collection /
Zebrana suma

Organ repair

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

$677.15

$1,354

$263.26

$164

$2,458.41

$183

$710

$53

$44.75

$990.75

Next Weekend’s second collection will be for Catholic Charities


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na katolicką
organizację charytatywną.

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.

Baptism

Sakrament Małżeństwa

Weddings

Śluby udzielane są w soboty lub w inne
dni tygodnia, jeżeli ktoś ma takie
życzenie. Po więcej informacji prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

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 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 jedno:
__ 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.

May 4th, 2014: 3rd Sunday of Easter
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Ukochani Przyjaciele w Chrystusie,
W Dniu Matki oddajemy szacunek kobietom - matkom, babciom, ciociom,
znajomym – które spełniały w naszym życiu szczególną rolę. To one dbały o nasze
wychowanie, okazywały mądrą miłość i kształtowały na ludzi, którymi obecnie
jesteśmy. To dzięki ich bezwarunkowej miłości zaczynamy rozumieć zarówno głębię Chrystusowej miłości,
jak i Jego przykazanie dzielenia się tą miłością ze sobą nawzajem.
Dlatego też Dzień Matki jest właściwym momentem dla zademonstrowania swojego wsparcia dla tej
niezwykle ważnej misji Kościoła, jaką jest opieka nad ubogimi i cierpiącymi. Uczestnictwo w kolekcie na
rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki w dniu 11 maja daje każdemu z nas
sposobność podzielenia się miłością Chrystusa z głodującymi, bezdomnymi, cierpiący mi i potrzebującymi
pomocy. W Archidiecezji Chicago prawdziwym błogosławieństwem jest dla nas obecność wspaniałej
organizacji pomocy społecznej, jaką jest Katolicka Organizacja Charytatywna (Catholic Charities). Dzięki
Katolickiej Organizacji Charytatywnej łatwiej jest nam wypełniać Jezusowe przykazanie troski o tych, którzy
są w potrzebie.
Gdy dzielimy się tym, co mamy z biednymi i potrzebującymi stajemy się narzędziem Bożego
błogosławieństwa dla innych, a jednocześnie błogosławieństwo to spływa i na nas. Od biednych uczymy się
cnoty tolerancji, łagodności i cierpliwości. Bóg przychodzi do nas odziany w szatę ubóstwa. Łączność z
ubogimi ułatwia nam spotkanie cierpiącego Chrystusa; uniżamy wtedy samych siebie i szeroko otwieramy
serca na Jego niezwykłą łaskę i miłosierdzie.
Dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie i zapraszam kolejny raz do włączenia się wraz ze mną w tę cenną
inicjatywę, jaką jest kolekta na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki. Ofiara,
jaką złożycie w czasie tej kolekty posłuży ponad milionowi ludzi w każdym wieku, wszystkich ras i wyznań
na terenach powiatów Cook i Lake. Z pomocy tej skorzysta jeden na trzech mieszkańców miasta Chicago.
Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Modlę się za Was i Waszych bliskich i proszę, abyście i Wy
pamiętali o mnie w swoich modlitwach.
Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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Kącik katechizmowy
Dlaczego Jezus przyjmuje od Jana c"hrzest
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów"(Łk 3,3)?
Aby dać początek swemu życiu publicznemu i
uprzedzić "chrzest"swojej krwawej śmierci: On,
który jest "Barankiem Bożym, który gładzi grzech
świata"(J 1,29), sam będąc bez grzechu, pozwala
zaliczyć się do grzeszników. Ojciec ogłasza: "Ten
jest mój Syn umiłowany"(Mt 3,17) i Duch
przychodzi s"począć"na Nim. Chrzest Jezusa jest
figurą naszego chrztu.
Co objawia kuszenie Jezusa na pustyni?
Sceny kuszenia Jezusa na pustyni odtwarzają w
sobie kuszenie Adama w raju oraz Izraela na
pustyni. Szatan wystawia na próbę posłuszeństwo
Jezusa wobec misji powierzonej Mu przez Ojca.
Chrystus, nowy Adam, pozostaje wierny, a Jego
zwycięstwo uprzedza zwycięstwo męki, w której
okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej
miłości do Ojca.

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Chicago zaprasza na

PEREGRYNACJĘ IKONY
CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZEZ ŚWIAT
W OBRONIE ŻYCIA
10-18 MAJA 2014
SOBOTA 10 maja - 7:00 pm • Parafia św.
Ferdynanda
NIEDZIELA 11 maja - 7:00 pm • Parafia św.
Władysława
PONIEDZIAŁEK 12 maja - 7:00 pm • Jezuicki
Ośrodek Milenijny
WTOREK 13 maja - 7:00 pm • Bazylika św. Jacka
ŚRODA 14 maja - 7:30 pm • Parafia św. Trójcy

Więcej informacji w gablotach
w przedsionku kościoła.

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w każdy dzień miesiąca maja
od poniedziałku do soboty
o godzinie 7 wieczorem
w kaplicy św. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy Św.
o godz. 10:30 a.m.

May 4th, 2014: 3rd Sunday of Easter
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Od Rady Parafialnej
Rada Parafialna umieściła w przedsionku kościoła skrzynkę na komentarze. Jeżeli ktokolwiek ma
jakieś pytania, sugestie czy komentarze dotyczące życia naszej parafii bardzo prosimy aby
umieszczać je właśnie w tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Kartki tam
umieszczane nie muszą być podpisane chyba, że ta osoba ma życzenie aby odpowiedź trafiła
bezpośrednio do niej.
Dziękujemy,
Harriet Siller, Przewodniczący Rady Parafialnej

Święty Brat Albert urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Był najstarszym dzieckiem
Wojciecha i Józefy, miał trójkę rodzeństwa. W 1853 r. zmarł mu ojciec, a w czternastym roku życia
osierociła go matka. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w
powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano
mu nogę. Wydostawszy się z niewoli, udał się do Paryża.
Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w
Monachium. Wróciwszy do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się
tematyka religijna. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz Ecce Homo, znamionujący zachodzące w
nim przemiany. Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu. Wstąpił do
Zakonu Jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swego brata Stanisława.
Tam związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród ludności
wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powodowany miłością Boga i bliźniego poświęcił swe życie
służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce
śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów
(1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na regule św. Franciszka z Asyżu. Centrum jego działalności
stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską przemieniał w przytuliska. Nie
dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz
pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale przestając być artystą w
ścisłym tego słowa znaczeniu stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając
piękno znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego
i dna moralnego. Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i
nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę.
Słynne są słowa Brata Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu
miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko
kraść albo żebrać dla utrzymania życia. Heroicznie kochał Boga i bliźniego.
Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.
Umarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii świętości – N
" ajpiękniejszy
człowiek pokolenia". Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno
beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (1989 r. w Rzymie)
dokonał papież Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium
Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ul. Woronicza 10.
Dzieło Adama Chmielowskiego
(Brata Alberta) - "Ecce Homo"

