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

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 26, 2012

XXI Niedziela Zwykła, 26 sierpień, 2012

Master to
whom
shall we
go?

Panie,
do kogóż
pójdziemy?

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 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 pi tku)
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 W. W TYGODNIU
Sunday, August 26, 2012, 21st Sunday in Ordinary Time / XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM † Bogusław Wojcieszek 2-ga rocznica śmierci; † Józef Stopka z intencji żony i dzieci;
† Rose Tijan rocznica śmierci; † Paulina, Piotr 41sza rocznica śmierci; † Dariusz Dec 20ta rocznica śmierci; O zdrowie i opatrzność Bożą dla Tedeusza, Anny Feltynowskich i ich dzieci; W intencji Klubu Złotego
Wieku za członków żyjących i zmarłych; O zdrowie i bł. Boże dla Joanny i Dariusza Chłopecki z okazji
pierwszej rocznicy ślubu; O zdrowie I bł. Boże w roku szkolnym dla Oliwii Młodawskiej z intencji babci;
Za dzieci, wnuków i prawnuków z rodziny karczewskich
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;
Monday, August 27, 2012, PONIEDZIAŁEK; St. Monica
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, August 28, 2012, WTOREK; St. Augustine
7 AM † Javier Romero death anniversay req by his daughters
7:30 AM
Wednesday, August 29, 2012, RODA;
7 AM
7:30 AM O powrót do zdrowia dla mamy;
Thursday, August 30, 2012, CZWARTEK;
7 AM † Rose & Leroy Bango
7:30 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące;
Friday, August 31, 2012, PI TEK;
7 AM
7:30 AM
First Saturday, September 1, 2012, SOBOTA;
8AM O zdrowie i bł. Boże dla Ireny Gawlik z okazji urodzin z intencji Basi
Sunday, September 2, 2012, 22nd Sunday in Ordinary Time / XXII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; Health and God’s blessings for Casey & Dolores Pawlik on their 60th wedding anniversary
10:30 AM † Maria Masek 12ta rocznica smierci z intencji córek z rodzinami; † Stefania Wójcik z intencji
syna
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Adeline & William J. Kenar
6 PM For Parishioners;

August 26th, 2012: 21st Sunday in Ordinary Time
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Sunday Reflection
One father went to see the priest about the Baptism of his first child. He had not been looking forward to the interview. He wasn't practicing the Faith.
The priest asked him to go home and pray and to ask God to help him decide whether he believed
or not. Priest told that father to consider:
• If you don't believe, stop pretending!
• If you do believe - practice your faith!
• Don't drag your faith around like a dead cat on a piece of string.
This question of choosing is just as much a crucial question for us as it was for that father, or for
Joshua and the Hebrews at Shechem.
Joshua called the People together and said: ... choose today whom you wish to serve ... . All we
have to do is choose - but this is not as easy as it sounds - even when the People say with one voice: We ... will serve the Lord, for he is our God. Their decision to serve goes hand in hand with their
statement of belief. It makes it very clear that the modern distinction between believing and serving
is totally unscriptural.
'Oh, of course, Father, I believe, and so does my husband. It's just that, well, we don't go to Mass
because we don't believe it's necessary. We pray at home. We have our faith.' Note what the couple
is really saying: 'We believe ... it's just that ... well ... we don't believe.' Ok, so what's going on here? Let us ask this couple some questions:
Do you believe you have a grave obligation to attend the Eucharist with the faith community each
Sunday?; Do you believe it's a mortal sin to miss Mass on Sunday?; Do you believe you need to
confess missing Mass deliberately before you can go to Holy Communion? - NO!
So now at least we know one thing clearly - this couple do not, in fact, believe what the Church teaches. This is why they do not practice. They may be baptized, they may have been brought up in a
Catholic home, they may have attended a Catholic school, but they do not believe what the Church
believes. They are living according to their faith but not according to the Faith. Well, what now?
What are some of our options?
• Go ahead and baptize the child and hope the parents will find faith at some later time and raise
the child as a practicing Catholic?
• Give the parents an hour's worth of instruction on the meaning of being a Catholic and then hope for the best and baptize the child?
• Tell the parents how important it is to attend Mass on Sundays and then baptize the child?
• Delay the Baptism till the parents come to some faith of their own?
Refuse the baptism because they have no intention of raising the child in the practice of the Faith?
Answer to this very difficult question is that we should offer this couple an opportunity to choose.
This is what Joshua offered the People; this is what Jesus offers his followers in today's Gospel:
What about you, do you want to go away too? On a practical level this will involve a prolonged,
prayerful, gentle catechesis similar to the Catechumenate - during which couples can be renewed in
their understanding of the Catholic Faith. Somewhere within this process the couple will choose.
If they choose not to enter the process they have still chosen. All concerned will find this a difficult
decision to accept but it must be respected. Jesus, too, experienced the disappointment of watching
people walk away. Faith is a grace-filled choice. We cannot make it for others, nor can we insulate
people from the need to make it. This has been one of our most unhelpful tactics in the determination we have to keep people somehow attached to the Church at all costs. We sacramentalize them
because we don't know how to evangelize them.
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ST. HELEN PARISH

ADULT MINISTRY

School News

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!

Thank you very much for your continued support of
the school and our upcoming carnival next weekend.
Classes will begin on August 20 with an enrollment
of 450 children. Your investment in the school is
greatly appreciated. Our parents make great sacrifices to have their children attend St. Helen, often
working more than one job to struggle to pay the tuition. Over 200 of our students stay in the afterschool
program that offers a safe and nurturing environment
while their parents work. Many of our teachers work
twelve hour days in order to provide for the children.
We are grateful for your help in providing for the
educational needs of our students. As I begin my
tenth year at St. Helen, I am inspired by the lifeline of
hope and the love of learning that our staff offers to
our children and their families. The work at St. Helen
School has been transformational over the last nine
years due to your support and the dedicated work of
our teaches and staff. Thank you for being a part of
our school family.
Marianne Johnson
Principal

PRAYER OF THE WEEK
O God, who cause the minds of the faithful to unite in a single purpose,
grant your people to love what you command and to desire what you promise,
that, amid the uncertainties of this world,
our hearts may be fixed on that place
where true gladness is found.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
Reflection question:
How can I know what God commands?

September 1st pick up
area will be
in the Bingo Hall.
Please mark
your calendar.

August 26th, 2012: 21st Sunday in Ordinary Time

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

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.
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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

HUMOR / STORY
♦ A Sunday school teacher asked her class,
"What was Jesus' mother's name?" One
child answered, "Mary." The teacher then
asked, "Who knows what Jesus' father's name was?" A little kid said, "Verge." Confused,
the teacher asked, "Where did you get

"You're not supposed to talk out loud in
church." "Why? Who's going to stop me?"
Joel asked.
Angie pointed to the back of the church and
said, "See those two men standing by the
door? They're hushers."

that?" The kid said, "Well, you know they are ♦A wife invited some people to dinner. At the
always talking about Verge n' Mary.''
table, she turned to their six-year-old dau-

♦

3 -year-old, Reese: "Our Father, Who does

art in heaven, Harold is His name. Amen."

ghter and said, "Would you like to say the
blessing?" "I wouldn't know what to say," the
girl replied. "Just say what you hear Mommy

♦ Six-year-old Angie and her four-year-old

say," the wife answered. The daughter bo-

brother Joel were sitting together in

wed her head and said, "Lord, why on earth

church. Joel giggled, sang, and talked out

did I invite all these people to dinner?"

loud. Finally, his big sister had had enough.
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ST. HELEN PARISH

Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.
We welcome in our Catholic community:

* *

*

Witamy nowoochrzczonego w naszej
wspólnocie parafialnej:

Pamiętajmy o naszych bliskich
yj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w.
w ich intencjach.

Next Weekend’s second collection
will be for School support.

Jakub Kobylarz
Noah Blake Madrigal

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Shirley Kenar
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.

W następny weekend druga składka
przeznaczona będzie na pomoc szkole.

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

St. Helen Parish

READINGS FOR THE WEEK OF
August 26, 2012

Catholic Annual Appeal
2012 Report

CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

* * *
Monday/Poniedziałek: 2 Thes 1:1-5, 11-12; Mt 23:13-22

2012 Goal

$10,912.32

Tuesday/Wtorek: 2 Thes 2:1-3a, 14-17; Mt 23:23-26

Amount Pledged

$22,859

Wednesday/ roda: 2 Thes 3:6-10, 16-18; Mk 6:17-29

Amount Paid

$16,361

Thursday/Czwartek: 1 Cor 1:1-9; Mt 24:42-51

Balance Due

$6,498

Friday/Pi tek: 1 Cor 1:17-25; Mt 25:1-13
Saturday/Sobota: 1 Cor 1:26-31; Mt 25:14-30
Sunday/Niedziela: Dt 4:1-2, 6-8; Ps 15; Jas 1:17-18,
21b-22, 27; Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

August 26th, 2012: 21st Sunday in Ordinary Time
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Rummage Sale
Saturday, September 8, 2012
9 a.m. – 4 p.m.
St. Helen Parish
- Visit Rummage Sale and buy something for yourself or sell your own valuables.
- Table rentals are available for $25. The deadline is Friday, September 7, 2012
- You can donate items to our Parish table at the office Mon - Fri 8 a.m. - 4 p.m;
Saturday, September 1st, 9 a.m.-12 p.m.
- Lunch will be available.
For more details or to reserve your table, please,
call the Parish office at (773) 235 3575

Sobota, 8 wrze nia, 2012
9 a.m. – 4 p.m.
Parafia w. Heleny
◊
◊
◊

◊

Okazja do zakupu wartościowych rzeczy lub sprzedaży własnych „skarbów”.
Możliwość wynajęcia miejsca w cenie $25. Rezerwacje do piątku, 7 września.
Możliwość ofiarowania rzeczy na stoisko parafialne. Donacje przyjmowane są w biurze od poniedziałku do piątku od 8-4; w sobotę 1 września od 9 rano do 12 w południe
Lunch będzie dostępny w bufecie parafialnym.
Po wi cej informacji i w sprawie rezerwacji stołu prosimy o kontakt
z biurem parafialnym (773) 235 3575
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

August 19, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $211.22
Zebrana suma
Capital
Improvement

$101.44

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$571.51

$565

$222

$168.76

$-

$2,192.99

$4, 319

$2,126.09

$85

$396

$83.05

$312

-

$977.49

-

-

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 równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

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

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

Weddings

Sakrament Małżeństwa

Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli kto
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 W. 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 26th, 2012: 21st Sunday in Ordinary Time
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Wolał utracić fałszywych uczniów, ni zmienić choćby jeden akcent w swej wypowiedzi. Bardziej Mu zaleało na prawdzie ni na popularno ci. Nikogo na siłę nie zatrzymywał. Postać Jezusa odsłania się nam w
tym fragmencie w całej swej bezkompromisowo ci.
Nie złagodził swych wypowiedzi nawet po zgorszeniu, jakie wywołał, gdy swoje Ciało i Krew zdefiniował
jako pokarm do jedzenia. Człowiek potrafi skłamać, by nie utracić drugiego człowieka, Bóg nie zmienia
nawet jednej litery w słowach prawdy, nawet gdyby z tego powodu opu cili Go ci, których umiłował. Bogatemu młodzieńcowi, który zachowywał wszystkie przykazania, ale szkoda mu było wyrzec się bogactw,
nie złagodził wymagań i nie ułatwił stopniowego oswajania się z ubóstwem, mimo tego, e spogl dał na
niego z miło ci . Był miłosierny, współczuj cy, wyrozumiały, ale nieustępliwy, gdy chodziło o prawdę.
Nawet swojego ziemskiego ycia nie cenił sobie tak jak prawdy. Gdy Kajfasz zapytał Go, czy jest Synem
Bo ym, wolał stracić ycie, ni choćby jedno słowo uj ć z prawdy swej odpowiedzi.
W Synu Bo ym nie ma wahania, nie ma nawet pokusy czy najmniejszej w tpliwo ci, gdy mówi prawdę.
Stracić wszystko i wszystkich, byleby nie prawdę – to pragnienie zapewne fascynuj co przebiegało przez
umysły Jego prawdziwych uczniów. Ale i oni, choć pozostali przy Nim, nie zapłacili najwy szej ceny za
prawdę przyznania się do Jezusa, gdy uciekali z Getsemani! Prawd jest Bo e słowo, prawd jest sam
Syn Bo y. W Jezusie Chrystusie prawda była Nim samym, w nas prawda jest, co najwy ej, pragnieniem,
bo ju rado ć z tego, e się jest prawdomównym, staje się z minuty na minutę nieszczero ci . Przecie dopóki wiemy, e jeste my kłamcami, mamy kontakt z prawd . Wystarczy jednak być dumnym ze swej prawdomówno ci, by przestać się podobać Bogu z powodu wyniosło ci. Faryzeusz był prawdziwy, gdy mówił o
sobie, e trzy razy po ci i daje jałmu nę oraz ofiary, wymieniaj c przed obliczem Boga wszystkie swe zasługi. Ale poniewa czerpał z tego dumn rado ć, wynosz c go ponad skręconego ze wstydu celnika, nie
znalazł upodobania w oczach Boga. Bywa kto gorszy ni niegodziwy grzesznik. To wynosz cy się ponad
niego człowiek prawdomówny!
Najprawdziwsze w człowieku jest mgnienie skruchy. Łatwiej jednak o skrusze
pisać, ni j prze yć na ułamek sekundy. Wymy lamy ró ne wykręty, by nie
odsłonić się w całej fałszywo ci. Najłatwiej się oszukujemy, gdy innym zarzucamy fałsz. Czytamy o modlitwie, zamiast się modlić. Piszemy o prawdzie, byleby tylko unikn ć jej policzków. Gorszymy się, jak owi uczniowie, Boskimi
wyrokami, by nadać swej duszy grymas miłosierniejszych ni Bóg. Rozmawiamy o Bogu, byleby tylko nie z Nim. Demaskujemy czyje grzechy, by swoje
ukryć. Gorszymy się, by ukryć po danie, albo oskar amy innych o głupotę, by
uzyskać odczucie bycia m drymi. yjemy zbyt krótko, by stać się sob , i zbyt
długo, by pozbyć się udawania.
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ST. HELEN PARISH

Patron tego tygodnia - w. Augustyn
Ur. 13 listopada 354 w Taga cie, zm. 28 sierpnia 430 w Hipponie – filozof, teolog, organizator ycia ko cielnego, więty Ko cioła katolickiego, jeden z ojców i doktorów Ko cioła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski), pisarz i błogosławiony prawosławny o berberyjskich korzeniach. Wielu protestantów uwa a go równie za duchowego przodka protestantyzmu, jako e jego pisma miały
du y wpływ na nauki Lutra i Kalwina. Najstarsze wyobra enia więtego pochodz z VI
w., ale popularno ć zyskały dopiero w XIV wieku. Na ogół przedstawiany jest jako biskup, rzadziej jako mnich. W sztuce zachodniej jego atrybutami s : płon ce serce przebite strzał (symbol Bo ej miło ci) lub chłopiec z ły k i muszl . Niekiedy przedstawiany jest z modelem wi tyni w dłoniach (odniesienie do Miasta Bo ego) lub jako pokutnik pogr ony w ekstazie.Wspomnienie liturgiczne w. Augustyna w Ko ciele katolickim
obchodzone jest 28 sierpnia i ma rangę wspomnienia obowi zkowego.

BANKIET SEMINARIUM IM. BISKUPA ABRAMOWICZA
W niedzielę 9 Wrze nia 2012 r. odbędzie się doroczny Bankiet Dobroczynny na rzecz Seminarium im. Biskupa Abramowicza w
The Westin O’Hare Hotel, 6100 River Rd., Rosemont, IL 60018. Cicha aukcja, podczas której serwowane będ koktajle, rozpocznie się o godzinie 17:00. Uroczysty obiad rozpocznie się o godzinie 18:00.
Mamy nadzieję e spotkamy się z wami i z waszymi go ćmi w niedzielę 9 wrze nia 2012 r. o godz. 17:00. W ród obecnych będzie Ksi dz Kardynał Francis George oraz Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Chicago.
W sprawie biletów prosimy o kontakt z Camille Kopielski (847) 394 2520 lub Dorothy Lin (312) 915 0598. Rezerwacje nale y
dokonywać do dnia 30 sierpnia.

KURSY KOMPUTEROWE - Zrzeszenie Amerykańsko Polskie ogłasza zapisy na bezpłatne kursy
komputerowe dla początkujących. Rejestracja pod
numerem tel. (773) 2821122 wew. 418 lub 422.
KURS - EGZAMIN NA OBYWATELSTWO Zrzeszenie Amerykańsko Polskie informuje
wszystkich zainteresowanych, że we wrześniu 2012 r. rozpoczną się
zajęcia przygotowujące do
egzaminu na obywatelstwo. W celu zapisania się,
proszę dzwonić (773) 2821122 wew. 400. 422.

Wyjeżdżasz lub
wyprowadzasz się?
Je eli wyje d asz na dłu ej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro
parafialne. Ka dego miesi ca otrzymujemy
zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacj o niemo liwo ci 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!

August 26th, 2012: 21st Sunday in Ordinary Time
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Ukr anie swych błędów – zg bny stereot

Z prasy katolickiej ...

Czy to nie jest zastanawiaj ce, e tak łatwo wskazujemy błędy naszych bli nich, a swoje tak trudno? Czy to nie dziwne, e z zadowoleniem odsłaniamy cudze słabo ci, wady i grzechy, a niech kto spróbuje ujawniać nasze wady? To ciekawe, e bez większego
namysłu wyliczamy liczne wady bli nich, za zidentyfikowanie własnych wad przysparza nam tyle trudno ci. Z lekko ci wypominamy cudze zaniedbania, za swoje pokrywamy milczeniem. A gdy kto próbuje je nam unaocznić czy wytkn ć, to oburzamy się,
nieraz bardzo gwałtownie. Jest w tym jaka prawidłowo ć, e siebie spontanicznie oszczędzamy, za bli ni tak łatwo „wpadaj ”
w ogień naszej krytyki. Sk d w nas tyle gotowo ci, by pod adresem innych formułować dania, wymagania czy nawet oskar enia
(choćby tylko w my lach)? Sk d tyle determinacji w rozprawianiu się ze złem (faktycznym czy domniemanym) u bli niego, a taki
brak zdecydowania w eliminowaniu własnych wad i grzechów? – Najogólniej mówi c, pewno nie znamy siebie. Nie znamy swoich
wad i grzechów, dlatego tak łatwo i surowo s dzimy innych. Lekarstwem na tę sytuację jest rachunek sumienia. Ten w wydaniu
w. Ignacego Loyoli ma pięć punktów – podej ć[1]. Tym razem chciałbym przedstawić pewne obja nienie do drugiego[2] punktu
codziennego ignacjańskiego rachunku sumienia: Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz[3].
Jak widać, chodzi o łaskę do poznawania swoich grzechów, a nie cudzych! Te ostatnie poznajemy całkiem nie le, choć niekoniecznie w duchu Ewangelii (por. Łk 6,37). Niestety, sami – bez wsparcia łaski – potrafimy jedynie „urodzić się w grzechu”, a
potem trwać w grzesznym usposobieniu i popełniać ró ne grzechy. Poznanie rzeczywisto ci grzechu i odwrócenie się od grzechu
staje się mo liwe dzięki spotkaniu Jezusa Chrystusa i dzięki Duchowi więtemu, który przekonuje wiat o grzechu (por. J 16,8).
Słowo Bo e przestrzega nas przed mniemaniem, e grzechy własne poznaje się łatwo. Niestety, łatwo podlegamy za lepieniu.
Chętnie sobie schlebiamy. Grzesznik za lepiony sam sobie schlebia i nie widzi winy swej, by j mógł znienawidzić (Ps 36). Psalmista nie ma złudzeń, dlatego z przekonaniem prosi Boga: Oczy ć mnie od tych błędów, które s skryte przede mn . Tak e od
pychy broń swego sługę (Ps 19). wiadectwo Psalmisty zachęca nas, by my i my zechcieli zastanowić się nad swymi ukrytymi
winami i błędami. eby je jednak w ogóle dojrzeć, trzeba mieć wiatło, i to wystarczaj co jasne. Jego dawc jest Duch więty.
Najczę ciej bywa tak, e przybywa On wtedy, gdy sięgamy po Słowo Bo e. Niezawodnie oka e się, e ywe jest słowo Bo e, skuteczne i ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny, przenikaj ce a do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne os dzić
pragnienia i my li serca (Hbr 4,12).
Uczucie niezadowolenia znamy wszyscy, jednak jego główn przyczynę jasno poznajemy dopiero po latach. Z trudem uznajemy,
e to skutki własnych grzechów gnębi nas najbardziej; i e dojmuj cy smutek wiadczy nie tyle o winie naszych bli nich, co raczej o własnym upartym trwaniu w grzesznym rozmijaniu się ze swym Bogiem – Stwórc i Ojcem. Czucie się brudnym i przytłoczonym przez cię ar trudny do nazwania – mo e być oznak tzw. chorobliwego poczucia winy, jednak zazwyczaj dochodzi tu do
głosu prawidłowo działaj ca intuicja poznawcza (sumienie). Dokładniej mówi c, to sam Duch więty wywołuje w nas przykre
uczucia, które przynaglaj do zastanowienia się nad sob i zwrócenia się ku Bogu. Zamiast zatem lękliwie tłumić niepokoj ce
my li i przykre odczucia (cię aru, brudu i winy), lepiej jest je zbadać i rozpoznać w nich konkretne komunikaty Ducha więtego,
który naprowadza nas na odkrycie grzechu fundamentalnego, będ cego „korzeniem” wszystkich innych grzechów, a tak e główn przyczyn niezadowolenia i nieszczę liwego istnienia. C.d.n

HUMOR
♦ Przychodzi Jasio do szkoły, ma cał opuchnięt i czerwon
twarz; pani się więc pyta:
- Co się stało Jasiu?
- Ooosss
- No co sie stało?
- Oooossssaaaa
- Co osa?? Ugryzła cię???
- Nie, tato łopat zabił.

- Pierwszy raz w yciu słyszę - eby koń mówił!
- Ja te - przytakn ł siedz cy obok chłopa pies.

♦ Antek kupuje na targu konia.
- Ile pan chce za niego?
- Tysi c złotych.
- Przecie on jest lepy!
- Co?! Przejed się pan nim, to zobaczysz, czy jest lepy!
Antek wsiada na konia i zaczyna galopować. Koń pędzi przed
♦Jechał chłop wozem i uderzył konia batem. Koń odwraca łeb siebie na o lep, prosto na mur z cegieł i po chwili wpada na
niego, kończ c w ten sposób ycie. Antek wyłazi spod konia i
i mówi:
- Jak mnie jeszcze raz uderzysz, to ci tak z kopa oddam, e się mówi:
- Mówiłem, e jest lepy!
w lustrze nie poznasz!
Mo e i lepy, ale jaki odwa ny!
Chłop zdziwiony:

