2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575
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18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 5, 2012

XVIII Niedziela Zwykła, 5 sierpień, 2012

Kto do Mnie
przychodzi, nie
będzie łaknął

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Organist
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.
or by the appointment

MSZE 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. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, August 5, 2012, 18th Sunday in Ordinary Time / XVIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Jan Figura
9:00 AM For parishioners; Health and God’s blessings for Edward Raczka req by friends
10:30 AM † Zofia Brandys; † Helena, Jan Bielawski; † Władysław Kolasa
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;
Monday, August 6, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, August 7, 2012, WTOREK;
7 AM † Walter Nowell req by Kerry Price
7:30 AM
Wednesday, August 8, 2012, ŚRODA; St. Dominic
7 AM
7:30 AM O powrót do zdrowia dla mamy;
Thursday, August 9, 2012, CZWARTEK;
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik; † Daniel Phillips req by Mr. & Mrs. David Carollo
7:30 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące;
Friday, August 10, 2012, PIĄTEK; St. Lawrence
7 AM
7:30 AM † Anna Śliwa
Saturday, August 11, 2012, SOBOTA; St. Clare
8AM Larry Kaelin z okazji urodzin; † Michael Krystyn
Sunday, August 12, 2012, 19th Sunday in Ordinary Time / XIX Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Andrzej Holicz z okazji urodzin; † Agata, Franciszek Dziedzic; † Julia, Władysław Rachowicz
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Walter Nowell req by Janet Poczatek; For
Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM † Aleksandra, Bolesław Petelski
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners; † Henry Wilk

August 5th, 2012: 18th Sunday in Ordinary Time
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In 1980 a missionary working in Zambia went on vacation to South Africa, then known for apartheid and racial segregation. He returned to Zambia after his vacation excited to tell everyone how much better South Africa was in comparison to Zambia. He told of the wonderful preaching he gave in South Africa, calling on the youth to give up their antiapartheid struggle. His reasoning was that since Zambia had Black majority rule and its economy was in shambles, and
since South Africa had White minority rule and its economy was doing much better, they should give up their struggle
for Black majority rule unless they wanted to be poor like Zambia.
Another missionary working with him had a different idea. "Why don't we do this," suggested this other missionary.
"We lock you up in prison and then give you everything you want to eat and drink, but still keep you locked up in prison." Immediately he got the point. The hunger of the human spirit goes beyond the hunger for food and drink. We
may have all the material food in the world but if we lack such spiritual food as freedom, truth and love our hunger will
ever be unsatisfied and our hearts ever restless.
Human beings need two basic kinds of food to attain perfect happiness and satisfaction: food for the body and food for
the soul. Both are necessary. Which one of these ranks higher in the teaching and example of our Lord Jesus Christ? It
is spiritual food. That is why he says in Matthew 4:4 "One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And in John 4:34 he says, "My food is to do the will of him who sent me and to complete his work." When he multiplied bread to feed the hungry he did not mean to say that the solution to the deep hunger of the human heart is to give people more bread. No. He multiplied bread only as a sign, a sign pointing to the higher spiritual food that he was providing for the human soul.
But the crowd we see in today's gospel mistake the sign for the substance. They clamour for Jesus because they want
more bread. They want to make him king, a king who fills the human stomach with bread. "Sir, give us this bread
always," they pray (John 6:34). But Jesus berates them for not seeing beyond their stomachs: "Very truly, I tell you,
you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for
the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you" (John
6:26-27). Because of this, Jesus hid away from them. Jesus did not want to be identified primarily with feeding stomachs. He wanted to be seen primarily as one who has come to nourish the human spirit with the food that satisfies
every hunger of the human heart, the food that does not perish but stays good and gives life eternally.
The big problem that Jesus had with the crowds seeking him was that while Jesus spoke of spiritual reality they misunderstood him to be speaking of material things. Jesus had a similar problem when he met the woman of Samaria at Jacob's well. Jesus spoke to her about the spiritual water that he came to give: "Everyone who drinks of this water
[from the well] will be thirsty again, but those who drink of the water that I will give them will never be thirsty.
The water that I will give will become in them a spring of water gushing up to eternal life" (John 4:13-14). But
the woman understood it in terms of ordinary water and replied, "Sir, give me this water, so
that I may never be thirsty or have to keep coming here to draw water" (verse 15). Materialistic minds cannot comprehend spiritual truths.
The challenge for us today is to recognize that the false god of materialism, which promises
satisfaction but leaves us ever more hungry, has seduced our society. We hear the spiritual
truth of the word of God but we understand it in terms of satisfying our selfish desire for wealth and power. The cure is to follow the example of Jesus and flee the worldly allure and promises of materialism. Then can we pray with St Augustine: "O Lord, you have made us for
Yourself, and our hearts are restless till they rest in You."
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Save the date

Save the Date!

What: Rummage Sale at St. Helen’s
When: Saturday, September 8th, 2012
Where: St. Helen’s Parish

St. Helen Carnival
August 24-26, 2012

As you do your cleaning at house 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.

Friday, August 24th: 5:00pm - 10:00pm
Saturday, August 25th: 12:00pm - 10:00pm
Sunday, August 26th: 12:00pm - 9:00pm

Please visit the website for
the schedule of events and sponsor
form. Unlimited ride wristbands will be
available in August for $45.00
www.sthelencarnival.shutterfly.com

ADULT MINISTRY
Have you been hoping to get to know other St.
Helen's parishioners outside of church? You're
in luck! We've started an Adult Ministry at St.
Helen's Parish. The group attends fun events in
Chicago together and is hoping to eventually
begin a weekly Bible study or prayer group together. If you're interested in receiving event
updates, participating in future planning, or sharing your ideas, we invite you to visit and join
our Facebook group page under the title "St.
Helen's Adult Ministry", follow the link on St.
Helen's website home page, or manually type in
this link:
http://www.facebook.com/
groups/313942118695085/
If you have any questions, please stay after
mass to talk with Katie Rholl, the Music Director, who helps to coordinate the events for the
Adult Ministry. We hope to get to know to you
and foster a better sense of community in our
church!

Market Day is back
New forms are found in back of church
and school. Pick up date is September 1,
2012 between 9:45 a.m. to 11 a.m. in the
gym. Many new items to try.

FOR RENT
1 bedroom garden apartment, furnished, no
pets. Ukrainian Village, Thomas/ Leavitt.
Call Benjamin (773) 252 1227

August 5th, 2012: 18th Sunday in Ordinary Time
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GIVECENTRAL.ORG

PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY
MEN AND WOMEN
ON A DAILY BASIS FOR THEIR
SAFE RETURN.

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)

Lieutenant Mark Krozel
Corporal Dane Me am
Airman Jus n Smith
Airman Jason Steven Foster
Lt. Col. Bruce Vitor
Lt. Col. Mark Blanek
Tripp Smith
Nicholas Bakulinski
If anyone from your family is currently serving in armed
forces, either here or abroad, please let us know so we can
keep them in our prayers.

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

HUMOR
♦ Three lawyers and three engineers were all waiting at a train station for the next train to Chicago.
One of the lawyers noticed that only one of the engineers purchased a ticket. When the lawyer asked the
engineer how they all planned to ride with just one
ticket, the engineer told him to wait and see.
Boarding the train, the lawyers took their seats as
the engineers all piled into the restroom. A minute
later the conductor came through asking for tickets.
When he came to the restroom, the engineer stuck
out his hand and the one ticket.

kets, and smugly told him so.
Boarding the train, the three lawyers pile into a restroom while the three engineers piled into another
restroom. Waiting a minute, the engineer stepped
out and knocking on the restroom door the lawyers
were piled in, said "Ticket please."

♦ The plane was only half-full. When an attractive
young woman asked if the seat next to mine was
free, my male ego soared. Soon we were chatting
pleasantly, and she told me it was her first flight.

At the end of the day the three lawyers and the three
engineers were all waiting for the same train again. "Mom said to sit next to someone I thought I could
The lawyers had decided to try purchasing just one trust," she confessed nervously. "And you look just
ticket. The engineers didn't purchase any tickets this like my dad."
time. The lawyer couldn't believe that the engineer
thought he could get away with riding with no tic-
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Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

Pamiętajmy o naszych bliskich
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św.
w ich intencjach.

HELEN BAKULINSKI
MAY SHE REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU WIECZNYM

In August our parish office will be closed
on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. lipiec
i sierpień, biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.

Stanislaw Pietrzyk
Leona Galan
Edward Molczyk
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
We would like to continue to pray for our sick parishioners and also keep in touch with them.
We ask you to help us to update our list by calling the
parish office with the name of a loved one.

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.

NO HARSHNESS
Fight all error, but do it with good
humor, patience, kindness, and love.
Harshness will damage your own
soul and spoil the best cause.
—St. John Kanty

READINGS FOR THE WEEK OF
August 5, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Dn 7:9-10, 13-14; 2 Pt 1:16-19;

Złote Myśli
Walcz ze swoimi wadami, ale rób to
z dobrym humorem, cierpliwością,
dobrocią i miłością. Surowość zniszczy twoją duszę i zepsuje cel.
Św. Jan Kanty

Mk 9:2-10

Tuesday/Wtorek: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Mt 14:22-36
Wednesday/Środa: Jer 31:1-7; Mt 15:21-28
Thursday/Czwartek: Jer 31:31-34; Mt 16:13-23
Friday/Piątek: 2 Cor 9:6-10; Jn 12:24-26
Saturday/Sobota: Hb 1:12 — 2:4; Mt 17:14-20
Sunday/Niedziela: 1 Kgs 19:4-8; Ps 34; Eph 4:30 — 5:2;
Jn 6:41-51

August 5th, 2012: 18th Sunday in Ordinary Time
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On this meter we mark down the progress
of our fundraising for a development of the
Convent space.

***
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną
nasze fundusze na wykończenie przestrzeni
po Klasztorze.

Going Away?
If you are traveling for an extended period, or moving to a new address, please call the parish office. Each month, the post office returns to the rectory many packets of donation envelopes and parish mailings since they are “undeliverable”, “no forwarding address” or
“temporarily away.” The cost of return postage has to be covered by the parish. If you are
planning on being away, please call us (773 235-3575), and we can suspend mailings, or
remove you from our database to avoid unnecessary costs.
Thank you for helping us!
Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne. Każdego miesiąca otrzymujemy zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacją o niemożliwości doręczenia ze względu na
zmianę adresu, za co ponosimy niepotrzebne koszty. Prosimy o telefon do biura parafialnego, a my wstrzymamy
pocztę tymczasowo lub usuniemy dane z naszej listy parafian. Dziękujemy za pomoc!

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!

Parafia Św. Heleny może otrzymać donacje za każdym razem,
gdy używasz wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com
Używając wyszukiwarki goodserach.com parafia za każdym razem dostaje jednego centa za każde jednorazowe wyszukiwanie, a
robiąc zakupy przez goodshop.com na takich stronach jak Amazon, Best Buy, Toys R Us itp. określony procent z danej transakcji
trafia również na konto naszej parafii.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

July 29, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $347.40
Zebrana suma

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$509.91

$600.13

$275.33

$207

$-

$1,939.77

$4, 319

$2,379.23

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.

Sakrament Chrztu Św.

Baptism
All arrangements should be made at least two weeks in advance by calling the parish office.
Weddings

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo urodzenia dziecka
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafialnym.

Sakrament Małżeństwa

Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli ktoś
you wish. Arrangements should be made by calling the parish ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem
office.
parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registra on
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Parafii
__ 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.

August 5th, 2012: 18th Sunday in Ordinary Time
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Uganiamy się przez większość życia za wszystkim z wyjątkiem tego, czego najbardziej pragniemy w skrytości ducha, z wyjątkiem Boga. A przecież zaspokoić może tylko Ten, który jest hojnym dawcą pokoju. Jezus porównuje się do manny, do chleba pochodzącego z nieba, który, według wierzeń mistyków żydowskich, był zmaterializowaną światłością z nieba. Kohelet pisze, że światło potrafi być słodkie, choć tłumaczenie polskie użyło tam słowa przyjemne (Koh 11,7). Światło Boga ukryte w Eucharystii jest słodką przyjemnością, ale niewielu jej kosztuje.
W starożytności wierzono, że manna była mielona przez niebiańskie żarna w trzecim niebie, zwanym szechakim. Był to pokarm przeznaczony jedynie dla sprawiedliwych, niektórzy uważali nawet, że był świetlistym pokarmem aniołów. Paweł nawiązywał do tego, gdy mówił o swoim uniesieniu w niebo: „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem,
Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba” (2 Kor 12,2). Chciał przez to powiedzieć, że doznał
zachwytu boskim światłem i przeżył to jako niezwykły zaszczyt usprawiedliwienia. Musimy odczytać słowa
o Chlebie z nieba, o którym mówił Jezus, mając to wszystko na myśli. Nie chodziło Mu o chleb z piekarni,
tylko o zaszczyt trzeciego nieba. Z tym że w Jezusie to już nie anielski chleb, ale Boski udziela się człowiekowi; nie światło, którym pożywiali się aniołowie, tylko światłość samego Boga. Zaszczyt anielski przeobraził się w coś o wiele poważniejszego, w uczestnictwo w życiu Boga.
Eucharystia jest największym zaszczytem dla człowieka. Jest niebem na ziemi odkrywanym jako stan najściślejszej więzi z Bogiem. Niezwykle istotne jest skojarzenie spożywania chleba z przychodzeniem do Jezusa, chodzi bowiem o zbliżanie się do Boga poprzez spożywanie eucharystycznego pokarmu. Tajemnica
jednoczenia się z Chrystusem jest też tajemnicą jednoczenia się pomiędzy nami, co powoduje tworzenie
się Kościoła. Zarówno Eucharystia, jak i Kościół są przecież Ciałem Chrystusa. Jedno bez drugiego nie
istnieje, a więc nie może ktoś trwać w Kościele, nie przyjmując Komunii, albo tym bardziej na odwrót.
Jeśli nie mam nic wspólnego z Eucharystią, to nie mam nic wspólnego z Chrystusem. Chrystusa przyjmuje
się w Eucharystii i w Eucharystii przyjmuje się cały Kościół. Wstrząsające słowa wypowiedziane przez
Chrystusa nie pozostawiają nikogo wrażliwego bez niepokoju: TO JEST CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS
BĘDZIE WYDANE. Eucharystia ma swoją ogromną cenę –
cenę, w której Jezus zapłacił życiem ludzkim w okrutnej egzekucji za każde życie ludzkie. Przyglądając się Hostii, nie mogę
zapomnieć, ile trudu kosztowało Jezusa, bym mógł ją teraz z
taką łatwością spożyć. Unikanie Komunii jest rodzajem wzgardy wobec męki Chrystusa.
Myśl: Jeśli nie mam nic wspólnego z Eucharystią, to nie mam nic wspólnego z Chrystusem.
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Zachowaj datę
Co: Rummage Sale
Kiedy: Sobota 8 września, 2012
Gdzie: Parafia Św. Heleny
Planujemy zorganizowanie „Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaitości) w naszej parafii. Robiąc 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.

XXV Piesza Pielgrzymka
Maryjna

Wierzę
11-12 sierpnia 2012
Sobota 11 Sierpnia
5.30am - Zbiórka
6.00am - Wyjazd z Kościołów
• Kościół św. Brunona
• Kościół św. Ferdynand
• Kościół św. Jacka
7.30 - Msza św w Kościele św
Michała , pielgrzymka wyrusza po Mszy.

PIELGRZYMKA
do Sanktuarium Matki Bożej
z Guadalupe, Meksyk
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę do
Guadelupe z okazji 481 rocznicy objawień
Matki Bożej - patronki obu Ameryk.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach w dniach
od 6 do 13 grudnia, 2012 roku.
Koszt Pielgrzymki: $ 1,550.00 od osoby.
Zapisy do 14 września .
Po szczegółowe informacje i zapisy prosimy dzwonić
do parafii Św. Trójcy: tel. (773) 489 4140.

Do wynajęcia
Do wynajęcia 5 pokojowe mieszkanie,
angielski basement Western/Augusta
(773) 862 3651

W sobotę 11 sierpnia w kościele powszechnym obchodzi się wspomnienie św. Klary dziewicy.
Urodziła się w Asyżu w Umbrii we Włoszech. Córka Favarone Offreduccio i Ortolany. W roku
1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając
się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym Asyżu.
Pociągnęła za sobą wiele asyskich niewiast, wśród nich swą matkę Ortolanę oraz siostry św.
Agnieszkę i Beatrycze. W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona opatką. Jej
sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego
poparcia ze strony papiestwa: Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, Aleksander IV,
wcześniejszy kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255. Ciało
św. Klary spoczywa w asyskiej bazylice, dedykowanej jej imieniu.

August 5th, 2012: 18th Sunday in Ordinary Time
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Jesteś katolikiem i daj o t

świadect o! – tak, do ciebie mówię!

"Świat nazywa myślenie Kościoła ciemnotą i zacofaniem, zarzuca się papieżowi brak postępu i nowoczesności. A czy czytałeś kiedyś dokumenty Kościoła? Czy wgłębiałeś się w dany problem, aby zrozumieć dlaczego Kościół myśli tak a nie inaczej? Wiem, że
to, co piszę, jest trochę jak mówienie do ludzi będących w kościele o tych, co nie chodzą do kościoła ale traktuje te moje myśli nie
jako próbę nawracania, ale mobilizację! Pewnego razu wziąłem udział w dyskusji internetowej na temat środków antykoncepcyjnych. Po dwóch wypowiedziach zostałem nazwany "moherem". Ludzie odpychają myślenie Kościoła, bo się go boją! Jeśli czytasz w
intrenecie jakąś dyskusję, gdzie jesteś obrażany, albo plują na twoją Matkę, którą jest Kościół, to nie stój bezczynnie! Bądź świadkiem!
W jednym z wywiadów zamieszczonych w intrenecie, Donald Turbitt mówi: kiedy zewangelizujemy jednego młodego człowieka, to
on przyciągnie swoją rodzinę do kościoła w 16% przypadków; kiedy zewangelizujemy kobietę to ona przyciągnie swoją rodzinę w
62% przypadków; kiedy zewangelizujemy mężczyznę – ojca rodziny, to przyciągnie on rodzinę do Boga w 96% przypadków [2].
Te statystyki wskazują na fakt siły działania męskiego charakteru. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie mamy do czynienia nie
tyle z kryzysem męskości, co z kryzysem wzorca męskiej duchowości. Z jednej strony media kreują faceta na c"oś", czemu bardzo
często musimy się mocno przypatrzeć, aby stwierdzić, jaką płeć reprezentuje. Z drugiej strony "lowelas"– który ukierunkowany jest
na pragnienia seksualne a wierność traktuje jak odebranie mu jego wolności. I trzeci obraz statystycznego ojca rodziny, który po
powrocie z pracy siada w fotelu z kuflem zimnego piwa, aby tam "kontemplować"swój ciężki los.
Wiem, że ten temat wymaga głębszej analizy i rozwinięcia, ale w tym miejscu pragnę zaapelować do każdego faceta, który to czyta! Kościół i wiara jest dla ciebie! To nieprawda, że nie ma tam dla nas miejsca! To nieprawda, że to, co się dzieje, to jakieś
przedstawienie dla naiwnych! Tam jest Bóg – żywy i prawdziwy, który pragnie relacji z tobą! Co z tego, że nie jesteś idealny?
Nigdy nie będziesz! Spróbuj Mu zaufać! Powiedz Mu wszystko, co wstydzisz się powiedzieć swojej dziewczynie, narzeczonej czy
żonie. Może czas zapłakać? To od ciebie zależy wychowanie twoich dzieci i szczęście twojego małżeństwa! Nieważne, ile masz lat
- 18, 30 a może 60. Jeszcze nie jest za późno!
Mężczyzna wierzący to mężczyzna milczący! Szukaj swojej duchowości, kapłana który cię zrozumie, modlitwy, w której odnajdziesz Boga żywego! To my, ludzie przybiliśmy naszego Boga do drzewa Krzyża. To my ograniczyliśmy grzechem Jego działanie.
Twój Bóg zaprasza cię do relacji partnerskiej i ma ci wiele do powiedzenia. On jest w twoim sercu, ale żeby go usłyszeć musisz
uciszyć wszystko, co Go zagłusza, przede wszystkim zewnętrzny hałas otaczającego cię świata, a także ten wewnętrzny hałas –
miliony myśli, obrazów, chorych ambicji, narzekań, oczekiwań. Zostaw to! Bóg przemawia w ciszy, Słowo przemawia w milczeniu. I to właśnie duchowość pustyni może okiełznać męską duszę, to pustynia uczy nas pokory i dystansu do świata. Pustynia serca jest miejscem, gdzie mężczyzna staje się partnerem Boga.

HUMOR
♦ W Paryżu odbywało się przyjęcie, na które zostali zaproszeni reprezentanci różnych wyznań i Kościołów.
Najpierw zebrano gości w jednej sali, gdzie roznoszono
drinki, następnie poproszono wszystkich o przejście do
drugiej, gdzie czekało jedzenie. Zaczęły się dyplomatyczne ceregiele: kto ma przejść przodem, kto komu dać
pierwszeństwo. W drzwiach spotkali się nuncjusz apostolski, abp Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, z rabinem Paryża. Rabin zatrzymał się, wskazując uprzejmie
drogę arcybiskupowi, ten jednak zaoponował:
- Pan pierwszy - powiedział do rabina łagodnie, ale zdecydowanie.
- Dlaczego ja? - zdziwił się rabin.

– Bo najpierw Stary, a potem Nowy Testament - odrzekł
abp Roncalli.

♦Na lotnisku, ignorując kolejkę, podbiegł do stanowiska
odpraw mężczyzna.
- Bardzo przepraszam, czy samolot o 8.30 do Toronto
już odleciał?
- Przykro mi. Niestety, już odleciał.
- Ale ja mam bilet pierwszej klasy, czy nic się nie da zrobić?
- Przykro mi. Obie klasy odleciały w tym samym czasie.

