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Bingo Hall       2347 W. Augusta Blvd. 

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. (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 

 
May the Perpetual Light Shine Upon Them, 

And May They Rest In Peace, Amen. 
Niech Dusze Naszych Wiernych Zmarłych  

Odpoczywają w Pokoju Wiecznym. 

Anna Jurec 

Eleonore Campana 

Dariusz Lebica 

Helen Niemotka 

Anna Gasyna 

Chester Zajac 

Leontine Jankowski 

Pawel Adamiak 

Robert Kalem 

Bernard Ozga 

Walter Nowell 

Emily Kulp 

Stanisław Pietrzyk 

Helen Bakulinski 

Jarosław Kotowski 

Edward Raczka 

Shirley Kenar 

Jerzy Dymala 

Eileen Dziadyk 
 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

Sunday,  October 28, 2012, 30th Sunday in Ordinary Time / XXX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; † Barbara Kowalska 2-ga rocznica mierci z intencji rodziny Marek 

9:00 AM  For parishioners; Succesful surgery and speedy recovery for Mrs. Arlene McLaughlin  

10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;   

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Walter Nowell req by Janet Poczatek; † Edward Raczka req by 

Kazimiera Bober 

6 PM For Parishioners;  

 

Monday, October 29,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; Successful surgery and speedy recovery for Linda Leffingwel 

7:30 AM  † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Tuesday, October 30, 2012, WTOREK;  
7 AM   

7:30 AM  † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Wednesday,  October 31, 2012, RODA;  
7 AM † Edward Raczka req by Aleksandra Kutna; Special intentions for Michael 

7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Thursday, November 1, 2012, CZWARTEK; All Saints 
7 AM   

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; O zdrowie i bł. Boże dla Marii z okazji urodzin  

6 PM † Walter Nowell req by Janet Poczatek 

7 PM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Jerzy Krzyworzeka; † Tadeusz, Janina, Stanisław Pytynia; 

† Mary,Walter Kurek; † Józef Krzyworzeka; † Elżbieta Sawa ciuk 

 

First Friday, November 2, 2012, PI TEK; All Souls 

7 AM  Most forgotten souls in Purgatory; † Walter Nowell req by Janet Poczatek 

7:30 AM † Józef Bator; † Stefania Siembab 

6 PM  

7 PM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Jerzy Krzyworzeka; † Tadeusz, Janina, Stanisław Pytynia; 

† Mary,Walter Kurek; † Józef Krzyworzeka; † Elżbieta Sawa ciuk 

 

First Saturday, November 3, 2012, SOBOTA;  
 8AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Florence Roll z intencji Ireny Gawlik 

 

Sunday,  November 4, 2012, 31st Sunday in Ordinary Time / XXXI Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; † Victor Seranilla; † Petronila Balbastro req by M. Stachrowsky 

10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;   

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Felicia & Richard Bubula 

6 PM For Parishioners;  
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SUNDAY REFLECTION 

 

You have to admire Bartimaeus, whose story is told in today’s Gospel, for his sheer 

dogged persistence. A blind beggar, sitting by the Jericho road, he heard that Jesus—

the healer, the forgiver of sins, the son of David—was passing by. Bartimaeus called 

out again and again to Jesus, although people in the crowd nearby told him to hush. 

Jesus heard his calls and asked him to approach. “What do you want me to do for 

you?” said Jesus. “Master, I want to see.” Jesus gave Bartimaeus his sight, saying 

“Your faith has saved you.” Blindness was a common affliction in ancient times. So-

me were actually born blind; others lost their sight from various causes, such as cata-

racts or infections, which nowadays would be treatable. Not only were the blind 

often forced to beg to survive, but they could not serve as priests or offer sacrifice 

because of the notion that blindness was the result of sin. God turned things upside 

down: a man without eyesight was the one who possessed the clearest vision of who 

Jesus truly was. We do not link physical blindness with sin anymore, but consider 

spiritual blindness. Spiritual blindness is whatever holds us back from a full Chri-

stian life. The usual suspects are pride, jealousy, envy, greed, and similar sins. But 

consider also lack of trust in God, failure to really believe the good news of Jesus 

Christ, weakness in our prayer life, and reluctance to 

do good—not just for those we love, but especially 

for those who have harmed us. And let’s not forget 

hope. If we truly believe that sin and death are not the 

end, and that eternal life waits for those who love and 

serve God, then we cannot be blind to hope. 
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All Souls Day 
 

All Souls Day is on Friday, 
November 2nd.  The Church 
prompts us to remember our 
loved ones by offering the 
Holy Eucharist in remem-
brances for them, or say a 
prayer or light a candle in their memory. You can 
write names of your deceased loved ones on a spe-
cial envelop provided in your parishioner package or 
pick up the envelope from the church. Please, return 
the envelope with names written to the collection 
basket or to the parish office no later than before All 
Souls day. 

 

EUCHARISTIC ADORATION 
 

COME TO ADORE JESUS  

IN THE BLESSED SACRAMENT  

THIS FIRST FRIDAY,  

NOVEMBER 2ND, 

FROM 8:30 AM UNTIL 7 PM.  

IN OUR DAILY CHAPEL. 

We want to invite you to participate in our Food Drive. You can drop off your grocery 
bags in our entrance of the church by the statue of Jesus with Children. Our next Food 

Drive will be on the weekend of November 4, 2012. What we collect we will pass it to St. 
Mark Food Pantry that distributes it during a week to the needy of our area. We appreciate 
you willingness to share your bread with others! 

Next weekend clocks 
go back one hour 
(during the night of Sa-
turday/Sunday mor-
ning)  
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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.  

HUMOR / STORY 
 
 

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 

♦ Once there was a millionaire, who collected live 

alligators. He kept them in the pool in back of his 
mansion. The millionaire also had a beautiful dau-
ghter who was single. One day he decides to throw a 
huge party, and during the party he announces, "My 
dear guests . . . I have a proposition to every man 
here. I will give one million dollars or my daughter 
to the man who can swim across this pool full of 
alligators and emerge alive!"  
 
As soon as he finished his last word, there was the 
sound of a large splash!! There was one guy in the 
pool swimming with all he could and screaming out 
of fear. The crowd cheered him on as he kept stro-
king as though he was running for his life. Finally, 
he made it to the other side with only a torn shirt 
and some minor injuries. The millionaire was im-
pressed.  
 
He said, "My boy that was incredible! Fantastic! I 
didn't think it could be done! Well I must keep my 

end of the bargain. Do you want my daughter or the 
one million dollars?"  
 
The guy says, "Listen, I don't want your money, nor 
do I want your daughter! I want the person who 
pushed me in that water!"  
 
♦ My Dearest Susan, 

 
Sweetie of my heart. I've been so desolate ever since 
I broke off our engagement. Simply devastated. 
Won't you please consider coming back to me? You 
hold a place in my heart no other woman can fill. I 
can never marry another woman quite like you. I 
need you so much. Won't you forgive me and let us 
make a new beginning? I love you so. 
 
Yours always and truly, 
John 
 
P.S. Congratulations on you winning the state lotte-
ry.  
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READINGS FOR THE WEEK OF  

October 28, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIE  

Monday/Poniedziałek: Eph 4:32 — 5:8; Lk 13:10-17  

Tuesday/Wtorek: Eph 5:21-33 [2a, 25-33]; Lk 13:18-21  

Wednesday/ roda: Eph 6:1-9; Lk 13:22-30  

Thursday/Czwartek: Rv 7:2-4, 9-14; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-

12a  

Friday/Pi tek: Wis 3:1-9; Rom 5:5-11  

Saturday/Sobota: Wis 3:1-9; Rom 5:5-11  

Sunday/Niedziela: Dt 6:2-6; Ps 18; Heb 7:23-28;  
                                  Mk 12:28b-34 
 
                                               

 
Leona Galan 

Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

Anthony Adam Hernandez 
 

 
We would like to continue to pray for our sick parishion-

ers 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. 

Please remember your loved ones both liv-
ing and deceased by offering Holy Masses 

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w. 

w ich intencjach. 

 
 
 
 

 

Come and join us for Bingo Night  
at St. Helen School  

every Friday @ 7 PM in the School Hall  
(decent seats are better found by 6:30 PM). 
In correspondence with the City of Chicago  

Anti-Smoking Ordinance  
we offer you NO smoking - Fresh Air facility! 

Small book (18 cards) $15; Big book (36 cards) $22 

 

You must be 18 years old or older. 
Come on down and have some fun at Bingo. 

A SAINTLY DEFINITION 
 The saint does everything that any other decent 
person does, only somewhat better and with a 

totally different motive. 
—Coventry Patmore 

 
 

 
Złote Myśli 

 

więty robi dokładnie to samo co każda  
inna osoba tylko trochę lepiej  

i z totalnie innego powodu 

 
 
 
Next Weekend’s second collection will 
be for the school support. 
 

 
 

W następny weekend druga składka 
przeznaczona będzie na pomoc szkole. 
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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. 

Masses Schedule 

This year, the Feast of All Saints Day is on Thursday, November 1st. All Saints Day mass-
es will be at 7 a.m. and 6 p.m. in English; 7:30 a.m. and 7 p.m. in Polish. 
 

All Souls Masses Schedule 
All Souls Day Masses will be at 7 a.m. and 6 p.m. in English; 7:30 a.m. and 7 p.m. in Polish. 
 
 
 

Uroczysto ć Wszystkich wi tych 
W tym roku Wszystkich więtych przypada we czwartek,  1-go listopada. Msze w. w języku polskim w tym 
dniu będa odprawiane o godzinie 7:30 a.m. i 7 p.m., a w języku angielskim o 7 a.m. i 6 p.m. 
 

Dzie  Zaduszny  
Msze w. w języku polskim w tym dniu będa odprawiane o godzinie 7:30 a.m. i 7 p.m., a w języku angiel-
skim o 7 a.m. i 6 p.m.  

Next year we will celebrate one-hundred year anniversary of the founding of our parish. There is a lot of 
work to prepare this historical event and that is why we ask more people to join the An-
niversary Committee. If you are willing to help us and share your time and talents, please 
come to our next meeting on Thursday, November 8th, at 7:00 pm at the Rectory.  Thank 
you in advance for those who will attend.  
 
 
 

Coraz bardziej przybliżamy się do stulecia naszej parafii, który będziemy uroczy cie więtować w 2013 roku. 
Aby przygotować tak  uroczysto ć potrzebujemy wiele r k do pracy dlatego zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby doł czyć do powstałego już komitetu i pomóc w przygotowaniach. Kolejne spotkanie 
odbędzie się 8 listopada o godzinie 7:00 p.m. w sali na plebanii. Z góry dziękujemy za współpracę.  



Page 8  ST. HELEN PARISH 

 

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

October 21, 2012 

 

 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.  

 
 

 

Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka 
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafial-
nym. 
 

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.   

Baptism 
 
All arrangements should be made at least two weeks in ad-
vance by calling the parish office.   
 

Weddings 
 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if 
you wish. Arrangements should be made by calling the parish 
office.  

 7 :30 

a.m. 

9:00 a.m 10:30 

a.m. 

12:30  

p.m. 

6 p.m. Other TOTAL Weekly 

budget 

Under 

budget 

Total collection /  

Zebrana suma 
$258.70 $552 $626 $236.55 $107  $- $1,780.25 $4, 319 $2,538.75 

Capital  

Improvement 
$718 $219.51 $541.89 $57 $27 - $1,563.40 - - 

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. 
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Refleksja Niedzielna 
 
Jednym z większych paradoksów dotycz cych ludzkiej moralno ci jest przeżywanie swych problemów w taki sposób, 
że człowiekowi towarzyszy przekonanie o jej doskonałej kondycji, choć wszystko wydaje się temu przeczyć. Paradok-
salnie więc, nie lekarz i terapia odgrywaj  nadrzędn  rolę w leczeniu, ale pokorne przyznanie się do swych braków. 
Je li człowiek nie zaufa lekarzowi, staj c w całej prawdzie, nawet najlepsze metody leczenia nie będ  skuteczne. Tak 
się dzieje w medycynie, gdzie relacja między lekarzem i pacjentem musi się opierać na zaufaniu, ale tak też jest w 
życiu duchowym, gdzie każdy kontakt z pasterzem wymaga tych samych zasad. Nie można korzystać z sakramentu 
pokuty, taj c choćby fragment prawdy o swoim wnętrzu. Nie tylko chodzi tu o ważno ć spowiedzi i skuteczno ć roz-
grzeszenia, ale też o szansę dan  kapłanowi czy lekarzowi, by zastosować odpowiedni  terapię. Jej istot  nie może 
być doraźna pomoc czy podanie znieczulenia, ale dłuższy proces i ostateczne zniknięcie źródeł choroby. 
 
Najbardziej sprawę komplikuje brak odwagi czy wręcz wyrachowanie przy ukrywaniu prawdy. Je li człowiek nazwie 
grzech i okre li miejsce jego zagnieżdżenia, trzeba podj ć dalsze kroki. To zawsze dokonuje się przy udziale jakiego  
wysiłku, ciężkiej pracy. Im większy grzech, tym silniejsza niechęć do walki. Praktyka duszpasterska bardzo często 
pokazuje przykłady takiego oddalania się od Boga, u którego źródeł można znaleźć nie tyle rezultat intelektualnych 
poszukiwań, ile wła nie grzech. 
 
W przypadku lepoty rzecz komplikuje się jeszcze bardziej. Człowiek, który zobaczy, jest w jakim  sensie odpowie-
dzialny za to, co widzi. Nie tylko chodzi tu o indywidualne winy i niewierno ci, lecz także o cudze grzechy. Przecież 
nikt dzisiaj nie kwestionuje, że grzech ma charakter społeczny. To znaczy, że jeste my uwikłani w pewien system, 
dzięki któremu każdorazowy wybór niesie ze sob  okre lone konsekwencje dla innych. Wroga Ko ciołowi propagan-
da chciałaby zepchn ć dziedzinę moralnych wyborów do sfery prywatno ci. Człowiek za  jest odpowiedzialny nie 
tylko za to, czego dokonuje moc  swojej wolno ci, ale i za to, czego jest wiadkiem. Nawet podczas każdorazowej 
Eucharystii wypowiada się znamienne słowa żalu za grzechy, w którym zawiera się my l, mowa, uczynek, ale i zanie-
dbanie. To dlatego wygodniej jest pozostać lepym zarówno na własn  niewystarczalno ć, jak i na małostkowo ć czy 
wręcz podło ć otoczenia. I dużym uproszczeniem byłoby sprowadzać cał  tę dyskusję jedynie do znanej kwestii znie-
czulicy społecznej. Tu chodzi o co  więcej, o pewien rodzaj egoistycznej buchalterii, przez któr  cen  ludzkiego spo-
koju jest po więcenie czego  o wiele większego. 
 
W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli spotykamy człowieka odważnego. Kiedy Boski Mistrz stawia mu pytanie, co 
chcesz, abym ci uczynił, człowiek niewidomy uderza w samo sedno swoich najskrytszych potrzeb. „Rabbuni, żebym 
przejrzał”. Najpierw musiał uznać swoj  lepotę, później okre lić j  jako dolegliwo ć, co , czego należy się pozbyć, 
a dopiero później pomy lał o metodzie. Najczę ciej skupiamy się na tym ostatnim. W wiecie, w którym całe rzesze 
próbuj  szukać szczę cia w najróżniejszych religiach Wschodu i uciekaj  się do praktyk buddyjskich czy hinduskich, 
obserwatorzy niepokoj  się, że popularne s  zatrute leki. Ta troska jest uzasadniona, ale nie może pozostać jedyn . 
Przecież nie mniej istotna jest obawa o być może większ  rzeszę ludzi przekonanych o swojej doskonałej kondycji. 
Oni nie pójd  ani do lekarza, ani do apteki.  
 
Wypowiadaj c słowa powszechnej spowiedzi podczas każdej Eucharystii i przy-
stępuj c do sakramentu pokuty, gdzie wyznajemy grzechy i obiecujemy poprawę, 
warto postawić pytanie o rachunek sumienia. Być może pod wiadomo ć każe 
nam omijać niektóre tematy, pozostawiaj c tym sposobem w ród ludzi lepych, 
bo tak wygodniej. 
 
Pan Jezus uzdrowił niewidomego, zapewniaj c, że tak naprawdę uzdrowiła go 
wiara. Dzisiejsza Liturgia Słowa jest okazj  do stawiania sobie pytań o jej istotę. 
Nawet szatan uznaje prawdę, że Bóg istnieje. Człowiek wierz cy w tym Bogu 
uznaje swojego Pana. Ma do Niego zaufanie i powierza Mu wszystkie swoje sła-
bo ci. Skazuj c się na lepotę, popełniamy poważny grzech zaniedbania.  
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

 

Dzie  Zaduszny - Wypominki 
 

Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień pamięci o na-
szych zmarłych, który w tym roku przypada w pi -
tek, 2-go listopada. Pamiętajmy o naszych dro-
gich zmarłych, ofiaruj c za nich Msze w., skła-
daj c na wypominki, czy zapalaj c wiece ku Ich 
pamięci. Tradycyjne wypominki będ  czytane w 
Dzień Zaduszny oraz przez cały miesi c listopad 
przed każd  polsk  Msza w. Prosimy o wypisy-
wanie imion Waszych drogich zmarłych na spe-
cjalnie przygotowanych kartkach z kopertami, 
które dostępne s  w ko ciele. Wypominki można 
składać do Dnia Zadusznego.  

ADORACJA  
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU 

 
Zapraszamy do prywatnego udziału 

 w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,  
w Pierwszy Pi tek miesi ca listopada  

( 2 listopada). 
Rozpoczyna się ona bezpo rednio  
po Mszy w. o godzinie 7:30 rano,  

a zakończy Msz  w.  
o godzinie 7 wieczorem. 

Zmiana czasu 
 

Przypominamy że za tydzień następuje zmia-
na czasu z letniego na 
zimowy. Proszę prze-
sun ć wskazówki ze-
gara godzinę do tyłu. 

28 październik 2012 
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♦ - Wszystkie sakramenty ustanowił sam Bóg - mówi 
ksi dz proboszcz tytułem wprowadzenia do Ewan-
gelii o weselu w Kanie. - Jakimi słowami ustanowił 
sakrament małżeństwa? 
Jedna z uczennic cokolwiek zakłopotana:  
- Wprowadzam nienawi ć między ciebie a niewia-
stę.  
 
♦Siedzi facet w oknie na 4 piętrze, patrzy a tu li-
mak wchodzi na jego parapet, więc go pstrykn ł 
tak, że limak spadł na ziemię. Minęły 3 lata, facet 
słyszy dzwonek do drzwi, patrzy przez wizjer - niko-
go nie ma, otwiera a tam limak siedzi na dzwonku i 

mówi: 
- Ty kole , to przed chwil  – to co to miało znaczyć? 
 
♦  Stoi na mo cie policjant i wrzuca płyty chodniko-
we do wody. Przechodzi dowódca: 
- Co tu robicie? 
- No widzi pan, panie kapitanie: wrzucam kwadra-
ty, a na wodzie koła.... 
 
♦ - Przepraszam, panie władzo, czapkę ma pan 
daszkiem do tyłu. 
- Nie szkodzi, zaraz będę wracał. 

Z prasy katolickiej... 

Benedykt XVI przypomina, że już Jan Paweł II uznał katechizm „za pewn  normę nauczania wiary”. Sam za  dodaje, że można w 
nim znaleźć „bogactwo nauczania, jakie Ko ciół przyj ł, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysi cleci swej historii. Od Pi-
sma więtego do Ojców Ko cioła, od mistrzów teologii po więtych, którzy przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwał  
pamięć tak wielu sposobów, w których Ko ciół rozważał sw  wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby dać wiernym pewno ć 
w ich życiu wiary”. W tym kontek cie Rok Wiary to po prostu zaproszenie do pełnego odkrycia bogactwa chrze cijaństwa. Ale nie 
tylko. Kontekst ogłoszenia tego nadzwyczajnego roku jest również negatywny. Papież nie pozostawia najmniejszych w tpliwo ci. 
Przeżywamy głęboki kryzys wiary – mówi. – Chrze cijanie zatracili sw  tożsamo ć. Bardziej niż wiar  interesowali się sprawami 
politycznymi, społecznymi czy kulturalnymi. Kraje niegdy  chrze cijańskie nie tylko zobojętniały na Chrystusa, ale staj  się Mu 
wrogie. W konsekwencji ludzko ć trzeba wyprowadzić z pustyni. 
 
Benedykt XVI wi że ów kryzys z epok  posoborow . Przypomina, że ów problem negatywnych przemian w Ko ciele dostrzegał już 
Paweł VI, który jako pierwszy ogłosił Rok Wiary w 1967 r. Już wtedy „zdawał sobie bowiem sprawę z poważnych trudno ci tego 
czasu, zwłaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary i wierno ci w jej poprawnej interpretacji”. To ostatnie słowo jest tu kluczo-
we. Benedykt XVI nie kwestionuje bowiem samych dokumentów soborowych. Przypomina, że według Jana Pawła II „nie trac  
[one] warto ci ani blasku”. Ojciec więty ze swej strony jedynie dodaje to, co powiedział w słynnym już przemówieniu do Kurii 
Rzymskiej w 2005 r. „Je li odczytujemy i przyjmujemy [Sobór] w wietle prawidłowej hermeneutyki, może on być i coraz bardziej 
stawać się wielk  moc  służ c  zawsze potrzebnej odnowie Ko cioła”. Papież wyraźnie nawi zuje do błędnych interpretacji So-
boru, które w wielu regionach doprowadziły do sekularyzacji Ko cioła i spustoszyły chrze cijański do niedawna wiat. 
 
My, Polacy, musimy pamiętać, że sytuacja w Polsce bynajmniej nie odzwierciedla tego, co stało się w większo ci krajów chrze ci-
jańskich. Posoborowa sekularyzacja w dużej mierze nas ominęła. Mieli my m drego kard. Wyszyńskiego i więtego papieża roda-
ka. Nawet je li go nie czytali my, to przynajmniej rozumieli my jego przykład i mieli my do niego bezwarunkowe zaufanie, czego 
nie da się powiedzieć o katolikach w innych krajach. Dzi  sytuacja jest już inna. Sekularyzacja nadgryza również polski Ko ciół. 
Nie mamy już ani Prymasa Tysi clecia, ani Papieża Polaka. W tym sensie wyraźnym kontekstem ogłoszenia Roku Wiary jest nie-
dawna podróż Benedykta XVI do jego ojczyzny. Jeszcze nigdy Papież Ratzinger nie był chyba tak krytyczny. Nad Renem mógł 
mówić w pierwszej osobie: my, Niemcy. I wykorzystał to, by przedstawić realn  sytuację chrze cijaństwa na Zachodzie, którego 
głównym problemem jest kryzys wiary, skrywany za zewnętrznymi strukturami i postulatami kolejnych czysto strukturalnych re-
form, jak zniesienie celibatu czy demokratyzacja życia ko cielnego. 
 
Odpowiedzi  na tak  sytuację musi być nowa ewangelizacja, czy raczej rechrystianizacja straconych dla Chrystusa krajów. Jest 
ona jednym z głównych celów Roku Wiary. Nie przypadkiem Papież wspomniał po raz pierwszy o tej inicjatywie podczas wiato-
wego kongresu ewangelizatorów. Sam Rok Wiary rozpocznie się w czasie Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. W li cie Porta 
fidei Benedykt XVI jasno zachęca wiernych, aby ten czas stał się dla wszystkich okazj  do odważnego dzielenia się wiar  z inny-
mi. 
 

HUMOR 

Sk d ten Rok Wiary?  


