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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. (Bilingual English / 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 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. (dwujęzyczna angielsko - polska)  
Sobota: 8:00 rano (polska) 
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek miesi ca 
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 

XXVI Niedziela Zwykła, 28 wrzesień 2014 

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 W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  September 28, 2014, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; For Golden Age Club members living and deceased; Health and God’s 

blessings for Irene Gawlik on her Birthday req by Maria 

10:30 † Izabela, Franciszek Marszałek 4 rocznica śmierci; † Agnieszka, Wincenty Mucha; † Magdalena, 
Stanisław Mucha; † Helena, Stanisław, Wincenty Mucha; † Stanisław Wesołowski; † Anna, Wincenty 
Majchrowicz; † Wojciech Majchrowicz; † Ludwina Morawa; † Franciszek Las;  39 rocznica śmierci 

Józefa Such - Dziadzia z intencji wnuka; Za zmarłą w Polsce Zinę z intencji rodziny 

12:30 PM  Poor souls in Purgatory;  

6 PM For all donors of St. Helen Church;      

 

Monday, September 29,  2014, PONIEDZIAŁEK; St. Michael, Gabriel and Raphael 
7 AM  Poor souls in Purgatory; Brad and Lauren Kriner wedding anniversary; † Irena Kochan 40 

rocznica śmierci z intencji syna 

 

Tuesday, September 30, 2014, WTOREK; St. Jerome 
7 AM † Shirley Kenar death anniversary; Blessings for Rev. Jerome Koutnik on his Feast Day 

 

Wednesday,  October 1, 2014, RODA;  
7 AM All mothers expecting children 

 

Thursday, October 2, 2014, CZWARTEK;  
7 AM Poor souls in Purgatory; Health and blessings for Joe Solemini and his friends at St. Helen 

 

First Friday, October 3, 2014, PI TEK;  
7AM Poor souls in Purgatory 

7PM Za ojców żyjących i zmarłych 

 

First Saturday, October 4, 2014, SOBOTA; St. Francis of Assisi 
8 AM † Virginia Chmiel 10ta rocznica śmierci z intencji rodziny; Za matki żyjące i zmarłe 

 

Sunday,  October 5, 2014, 27th Sunday in Ordinary Time / XXVII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; For Golden Age Club members living and deceased 

10:30 † Izabela, Franciszek Marszałek; † Anna, Wincenty Majchrowicz; † Virginia Chmiel;  

† Stanisława Jachim z intencji Broni Jachim;  

12:30 PM  Poor souls in Purgatory;  

6 PM For all donors of St. Helen Church;      
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Pope names new Archbishop of Chicago 

 

Pope Francis has named Bishop Blase J. Cupich to succeed Cardinal 

Francis E. George as the archbishop of Chicago.  

The Pope accepted the resignation of Cardinal George, in conformity 
with canon 401 of the Code of Canon Law. At the time of his 
nomination, Bishop Cupich was heading the Diocese of Spokane in 
Washington. 
 
Bishop Cupich was born in Omaha, Nebraska, in 1949. He earned his 
bachelor’s in philosophy from the College of Saint Thomas in Saint 
Paul, Minnesota, in 1971. For the next four years, he was a 
seminarian at the Pontifical North American College in Rome, where 
he studied theology at the Pontifical Gregorian University. He was ordained a priest for the 
Archdiocese of Omaha in 1975, later earning a licentiate (1979) and a doctorate (1987) in 
sacramental theology from the Catholic University of America. 
 
Among his pastoral assignments, he served as vicar at Saint Margaret Mary Parish and taught 
at Paul VI High School in Omaha (1975-1978). Subsequently, he served as director of the 
archdiocese’s Liturgy Office (1978-1981) and worked at the Apostolic Nunciature in 
Washington, D.C. (1981-1987). He was pastor at Saint Mary Parish in Bellevue (1987-1989) 
before returning to the world of education as president and rector of the Pontifical College 
Josephinum in Columbus, Ohio (1989-1997). He then served as pastor at Saint Robert 
Bellarmine Parish in Omaha for one year, before being named bishop of Rapid City, South 
Dakota, in 1998. In 2010, he was named bishop of Spokane. 
 
The 65-year-old bishop is currently a member of various committees of the United States 
Conference of Catholic Bishops, including the Subcommittee on the Church in Central and 
Eastern Europe, the National Collections Committee and the Subcommittee on the Translation 
of Scripture Text. He also sits on the Board of Governors of the Catholic Extension Society 
and is board president of the National Catholic Education Association.  
 
Archbishop Cupich will be installed as Archbishop of Chicago on November 18, 2014, at 
Holy Name Cathedral. Francis Cardinal George, OMI, retains the office of Archbishop until 

November 18 until Archbishop Cupich is installed. 

Please pray for  our current Cardinal Francis George, as well as the newly nominated 

Archbishop Blase for the light of the Holy Spirit in ministry in our archdiocese. 
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Catechism Corner 
 
How does one commit oneself to work for the 

unity of Christians? 
The desire to restore the unity of all Christians is a 
gift from Christ and a call of the Spirit. This desire 
involves the entire Church and it is pursued by 
conversion of heart, prayer, fraternal knowledge of 
each other and theological dialogue. 
 

In what way is the Church holy? 
The Church is holy insofar as the Most Holy God 
is her author. Christ has given himself for her to 
sanctify her and make her a source of 
sanctification. The Holy Spirit gives her life with 
charity. In the Church one finds the fullness of the 
means of salvation. Holiness is the vocation of 
each of her members and the purpose of all her 
activities. The Church counts among her members 
the Virgin Mary and numerous Saints who are her 
models and intercessors. The holiness of the 
Church is the fountain of sanctification for her 
children who here on earth recognize themselves 
as sinners ever in need of conversion and 
purification. 
 

Why is the Church called “Catholic”? 
The Church is catholic, that is universal, insofar as 
Christ is present in her: “Where there is Christ 
Jesus, there is the Catholic Church” (Saint Ignatius 
of Antioch). The Church proclaims the fullness 
and the totality of the faith; she bears and 
administers the fullness of the means of salvation; 
she is sent out by Christ on a mission to the whole 
of the human race. 

Please join us  
for a Rosary Prayer  

every Wednesday at 7pm  
at Our Lady of the Lourdes Chapel  
(located next to the church’s vestibule). 

Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 

Reverend Marion Soprych, 
Mundelein Seminary Class of 
1975, died on September 21, 
2014 at Silver Cross 
Hospital.  Father Soprych was the 
Associate Pastor of SS. Cyril and 
Methodius Parish, Lemont,. He 
was associate pastor at St. Helen 
from 1975 to 1976. Please pray 

for the repose of the soul of Father Marion Soprych.    

 

Ks. Marion Soprych zmarł 21 wrze nia 2014  
w szpitalu Silver Cross. Ks. Soprych był obecnie 
wikariuszem w parafii w. Cyryla i Metodego   
w Lemont. W latach 1975—1976 posługiwał jako 
wikariusz w naszej parafii. 

Polecajmy Jego dusze naszym modlitwom.  
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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 

 

St. Helen Church  
can earn a donation every time 

you search the Internet and 
shop online!!! 

 
Search the web with Yahoo-powered 

GoodSearch.com and they’ll donate about 
a penny to our parish each time you 

search! 
Shop at more than 600 GoodShop.com 
merchants including Amazon, Best Buy, 

Toys R Us, and others, and a percentage 
of each purchase will go to our parish! 
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16 listopad 2014 
 

50-lecie po więcenia Ko cioła  
 

11 rano  - Msza w. z Ks. Biskupem Alberto Rojas  
2 p.m. - Bankiet w sali bankietowej  Floryan, Des 
Plaines 
 
Z okazji bankietu na 50-lecie po wiecenia ko cioła 
rozpoczynamy loterię, której celem jest zebranie 
dodatkowych funduszy dla naszej parafii. Bilety można 
nabywać u marszałków lub w biurze parafialnym. Cena 
jednego biletu $20, przy zakupie 5 biletów 2 bilety gratis. 
Losowanie odbędzie się w czasie bankietu. 

50th Anniversary of Church Dedication 
November 16, 2014 

 

11 am  - Mass with Bishop Alberto Rojas 
 

2 p.m. - Banquet at Floryan Banquet Hall, Des Plaines 
 

 
Today we start selling tickets for the anniversary lot-
tery. The goal is to raise additional funds for our par-
ish. Tickets can be purchased from ushers or at the 
parish office. One ticket $20, buy 5 tickets get  

2 FREE. Drawing will take place at the banquet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHOOL NEWS 
 

Pet Blessing 
There will be a Pet Blessing in the Milek Courtyard on October 3 at 8:15a.m. All pets 
must be leashed or caged during the Blessing. If you have any questions, please call 
the school at 773-486-1055.  
 
Grandparents' Day 
The annual Grandparents' Day will be held on October 10. All friends, neighbors, and grandparents of St. 
Helen Catholic School are invited to visit the classrooms from 9:00a.m. - 11:00am. You are also invited to 
join us at the Student Mass at 8:15a.m. on that day. Please call the school if you have questions.  
 

Taffy Apple Sale 
The annual Taffy Apple Sale will take place in the school during the month of October. The fresh apples 
are delivered weekly straight from the Affy Tapple  factory in Niles. The cost per apple is $1.50 or $36.00 
for a case of 24. Thank you for your support.  

Beginning on October 5th, our church will be participating in The Baby Bottle Project benefiting The 
Women’s Centers of Greater Chicagoland.  This non-profit organization directly assists mothers and families 
experiencing crisis pregnancies by offering emotional, financial, material, and spiritual support through 
counseling, clothing & monetary provisions, prayer, and other aid.  Each year the three locations 
together have over 5,000 appointments with expecting mothers. By God’s Grace, The Women’s 
Centers have saved over 36,000 babies—and their mothers—from abortion since opening in 1984.   
Please take a Baby Bottle home with you from the church on October 5th, fill it with your spare 
change, and return it the weekend of October 26th.   
 
 
Pocz wszy od 5 października prosimy wszystkich parafian do współudziału w akcji zbierania funduszy dla 

Centrum Kobiet. Centrum Kobiet (The Women’s Center) jest organizacj  która pomaga 
kobietom w ci ży, będ cych w trudnej sytuacji finansowej.  Centrum Kobiet służy dorad , 
pomoc  i modlitw . Przeciętnie w ci gu roku, otrzymuje pomoc ponad pięć tysięcy kobiet.  
Pomoc ta, to niezbędne rzeczy dla małego dziecka jak: mleko, pieluchy, krzesełka do 
samochodu, wózki itp. 
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St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thank you for your donations 

Bóg zapłać za Waszą hojno ć 

Heating Bill Collection /  

Składka na ogrzewanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you 

Bóg zapłać 

Amount pledged / 
Wysoko ć 
zobowi zań 

Amount Paid /  
Kwota zapłacona 

Miscellaneous 
 
Live in caregiver needed for 82 years old lady in Ukrainian Village. For more information call 
Daria (480) 235 4563 

 

EUCHARISTIC ADORATION 
 

COME TO ADORE JESUS  

IN THE BLESSED SACRAMENT  

THIS FIRST FRIDAY,  

OCTOBER 3RD, 

FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.  

AT THE CHURCH. 

Confession from 5:45pm to 6:45pm. 

ADORACJA  

NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU 
 

Zapraszamy do  udziału 
 w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,  

w Pierwszy Pi tek miesi ca października 
(3 października). 

 

 

 

 

Adoracja rozpoczyna si   

o godzinie 5:30 wieczorem,  

a zakończy Msz  w. o godzinie 7 wieczorem. 
Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. 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.  

 
 

Baptism 
All arrangements should be made a 
month in advance by calling the parish 
office.  Parents and godparents are 
required to attend baptismal class befo-
re 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.  

SAKRAMENTY 
 

Sakrament Chrztu w. 
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo 
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 
luby udzielane są w soboty lub w inne 

dni tygodnia, jeżeli kto  ma takie 
życzenie. Po więcej informacji prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym.   

Collec ons in the month of October / Składki w  iesiącu paździer iku 
October 5th / 5 październik - School Support / Pomoc szkole 

October 12th / 12 październik - Heating Bill / Ogrzewanie kościoła 

October 19th / 19 październik - Capital Improvement / Utrzymanie budynków 

October 26th / 26 październik - World Mission Sunday / Misje 

September 21, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. Other TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$250.41 $706.53 $404 $295 $115 - $1,770.94 

Seminary Sunday $183 $250.63 $190 $204.75 $87.22 - $915.60 



September 28th, 2014:  26th Sunday in Ordinary Time  Page 9

 

 

 

Nowy Arcybiskup Archidiecezji Chicago 

Archidiecezja Chicago ma nowego arcybiskupa. Został nim biskup Blase 
Cupich, dotychczasowy ordynariusz Spokane w stanie Waszyngton. Zast pi 
on kard. Francisa George’a, który przewodniczył archidiecezji w Chicago 
od 1997 r. Kard. George jest współautorem licznych dokumentów 
wydawanych przez episkopat amerykański, uznawany jest również za 
jednego z największych intelektualistów w historii Ko cioła amerykańskiego. 
Ma 77 lat i pochodzi z Chicago. W 2006 r. po raz pierwszy został 
zdiagnozowany u niego nowotwór, który po ust pieniu powrócił w roku 
2012. 
 
Nowy metropolita Chicago abp Blase Cupich ma 65 lat, pochodzi ze stanu Nebraska, z rodziny  
o chorwackich korzeniach. Do kapłaństwa przygotowywał się w amerykańskim seminarium  
w Rzymie. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. Doktorat z teologii sakramentalnej uzyskał na 
stołecznym uniwersytecie katolickim. Studia ł czył z prac  w nuncjaturze w Waszyngtonie. W 1998 r. 
został ordynariuszem, jednej z najbiedniejszych diecezji w USA – Rapid City w stanie South Dakota. 
Po 12 latach Benedykt XVI przeniósł go do diecezji Spokane, a teraz Franciszek do Chicago. 
Wielokrotnie był on kandydatem na stanowisko przewodnicz cego episkopatu. Jest szefem 
Podkomisji ds. Ko cioła w Europie rodkowej i Wschodniej. 
 
Choć brak jeszcze szerszych komentarzy, media już mówi  o precedensie w archidiecezji Chicago. 
Wszyscy dotychczasowi arcybiskupi bowiem umierali tu podczas pełnienia swych funkcji. Kard. 
George jako pierwszy wprowadzi więc swego następcę na urz d ordynariusza. W mediach pojawiły 
się również komentarze, że „efekt Franciszka dotarł do Ameryki”. Porównuj c abp. Cupicha do 
Papieża Franciszka mówi się, że bardzo ważne s  dla niego kwestie sprawiedliwo ci społecznej. 
Ponadto, tak samo jak Papież, jest on zwolennikiem skromnego stylu życia duchownych.  
W wywiadzie dla New York Timesa na pocz tku tego roku bp Cupich przyznał, że nie ma swoich 
mebli i że sam mieszka w jednym pokoju w seminarium duchownym. W tym samym wywiadzie mówił 
również o potrzebie ewaluacji diecezjalnego budżetu tak, aby znalazły się w nim rodki na pomoc dla 
ubogich. 
 
Bp Blase Cupich był odpowiedzialny przez pewien czas w episkopacie amerykańskim za 
nadzorowanie komisji ds. nadużyć seksualnych pewnych duchownych. Włada językiem hiszpańskim. 
W South Dakocie, gdzie przez dwa lata był ordynariuszem, tamtejsi Indianie nazywali go „białym 
grzmotem”. St d chicagowscy dziennikarze mówi , że choć nad katedr  więtego Imienia w Chicago 
nie zobaczymy białego dymu, niewykluczone, że zobaczymy „biały grzmot”. Chicago to trzecia co do 
wielko ci diecezja amerykańska. Mieszka tu ponad 2 miliony katolików. 

Instalacja Arcybiskupa Cupich odbędzie się 18 listopada w katedrze. Do tego czasu kardynał Francis  
pozostaje nadal na stanowisku Arcybiskupa Chicago. 

Polecajmy naszym modlitwom naszego obecnego Kardynała Franciszka George, a także nowo 
nominowanego arcybiskupa Blase o wiatło Ducha więtego w posłudze w naszej diecezji. 
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Kącik katechizmowy 
 

Jak zaangażować si  na rzecz przywrócenia 

jedno ci chrze cijan? 
Pragnienie ponownego odnalezienia jedno ci 
wszystkich chrze cijan jest darem Chrystusa i 
wezwaniem Ducha więtego. Odnosi się to do 
całego Ko cioła i dokonuje się przez nawrócenie 
serca, modlitwę, wzajemne poznanie braterskie, 
teologiczny dialog.  
 
W jakim sensie Ko ciół jest wi ty? 
Ko ciół jest więty, ponieważ jego twórc  jest 
naj więtszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby 
go u więcić i uczynić go u więcaj cym; Duch 

więty ożywia go miło ci . W nim została złożona 
cała pełnia zbawczych rodków. więto ć jest 
powołaniem każdego członka Ko cioła i stanowi 
cel każdej jego działalno ci. Ko ciół zalicza do 
swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych 
więtych jako wzory i orędowników. więto ć 

Ko cioła jest źródłem u więcenia swoich synów, 
którzy tutaj na ziemi uznaj  się wszyscy za 
grzeszników, potrzebuj cych zawsze nawrócenia i 
oczyszczenia.  
 
Dlaczego Ko ciół nazywamy katolickim? 
Ko ciół jest katolicki, to znaczy powszechny, 
ponieważ jest w nim obecny Chrystus. "Tam gdzie 
jest Jezus Chrystus, tam jest Ko ciół 
powszechny" ( w. Ignacy Antiocheński). Ko ciół 
głosi cało ć wiary; nosi w sobie i rozdziela pełnię 
rodków zbawienia; i jest posłany do wszystkich 

narodów, zwraca się do wszystkich ludzi i obejmuje 
wszystkie czasy i kultury. 

Zachęcamy do odwiedzania strony 
www.catholicleaguepolonia.org 
Można na niej znaleźć wiele informacji 
co dzieje się w polonijnych parafiach 
na terenie naszej diecezji. 

Rok Sakramentów  

Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 

Zapraszamy na 

 Uroczystość Matki  

Bożej Fatimskiej  

w niedzielę 
12 października  

o godzinie 10:30 AM.  
Po Mszy Św. procesja do pięciu ołtarzy. 
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 Aniołowie s  istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należ  do stworzeń, s  nam bliscy, 
dlatego Ko ciół obchodzi ich więto. Do ostatniej reformy kalendarza ko cielnego (z 14 lutego 
1969 r.) istniały trzy odrębne więta: w. Michała czczono 29 wrze nia, w. Gabriela - 24 marca, 
a w. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie s  czczeni wspólnie. 
 
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-
27). W pierwszym wypadku wyja nia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, 
ilustruj cej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku 
archanioł Gabriel wyja nia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. 
Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "m ż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrze cijańskiej (Łk 1, 11-
20. 26-31) przynosi Dobr  Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadaj c mu narodziny syna 
Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matk  Syna Bożego. 
Według niektórych pisarzy ko cielnych Gabriel był aniołem stróżem więtej Rodziny. Przychodził 
w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 
22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego 
wniebowst pieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrz dki w Ko ciele uroczysto ć w. Gabriela 
maj  w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczysto ci Zwiastowania. Tak było również w 
liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczysto ci 
Zwiastowania. Na Zachodzie osobne więto w. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież 
Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnoko cielne. Pius XII 1 kwietnia 1951 
r. ogłosił w. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. w. Gabriel jest ponadto 
czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku w. Ludwik 
Grignion de Montfort założył rodzinę zakonn  pod nazw  Braci w. Gabriela. Zajmuj  się oni 
głównie opiek  nad głuchymi i niewidomymi. 
 
W ikonografii w. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako 
młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i 
paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub 
diadem. Jego skrzydła bywaj  z pawich piór. Szczególnie ulubion  
scen , w której jest przedstawiany w ci gu wieków, jest 
Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży 
zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gał zka 
palmy lub oliwki. 

 
 
 
Jeżeli planujesz wysłanie komu  kartki czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego 
nie zamówić mszy w. w ich intencjach? Msze więte ofiarowane s  za żywych i za 
zmarłych. Nie ma lepszego daru niż ofiarowanie modlitwy w czyjej  intencji. 


