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

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME, NOVEMBER 11, 2012

XXXII Niedziela Zwykła, 11 listopad, 2012

Ta uboga
wdowa
rzuciła
najwi cej
ze
wszystkich

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Director of Music
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, November 11, 2012, 32nd Sunday in Ordinary Time / XXXII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże i opiekę Matki Naj więtszej dla Zenona i Jolanty z okazji urodzin
9:00 AM For parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Antonina Dzielska 3rd death anniversary req by daughter Maria; Holy Name Family Club members both living and deceased; Henry Byrski birthday remembrance req by
Byrski Family; Good health for Helen Kotlarz req by Byrski Family
10:30 AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska; † Chester, Anna Cichonski rocznica lubu; † Wincenty,
Kazimiera, Władysław Lipski z intencji rodziny Poliński; † Tadeusz Dzięgiel rocznica mierci; † Paweł Adamiak;
† Rozalia Adamiak; † Jan Stalica; † Jan Tarasiewicz; † Marian Hurkacz 13-ta rocznica mierci; † Marcin, Kazimiera, Kazimierz, Franciszek Hurkacz; † Joseph Elkayam; O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla marka i Barbary Stypik
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Henry Wilk; † Theodore Slupik 50th death anniversary; † Frances
Slupik
6 PM For Parishioners;
Monday, November 12, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska
Tuesday, November 13, 2012, WTOREK; St. Frances Xavier Cabrini
7 AM
7:30 AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska
Wednesday, November 14, 2012, RODA;
7 AM † Walter Nowell req by Janet Poczatek
7:30 AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska;
Thursday, November 15, 2012, CZWARTEK;
7 AM † Adele Ozga
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska
Friday, November 16, 2012, PI TEK;
7 AM Souls in Purgatory; † Edward Raczka req by Aleksandra Kutna
7:30 AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska
Saturday, November 17, 2012, SOBOTA; St. Elizabeth of Hungary
8AM † Juryj Waseczko Msza w. Gregoriańska;
Sunday, November 18, 2012, 33rd Sunday in Ordinary Time / XXXIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Juanito Eleazar req by Normelita Ona; In thanksgiving and special intentions for Rose
Bykowski;
10:30 AM † Juryj Waseczko 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
What is true religion and devotion to God? Jesus warns his disciples against the wrong kind of religion.
In his denunciation of the scribes (the religious experts of his day), he warns against three things: the
desire for prominence rather than selfless service; the desire for deference and recognition (and seeking
esteem from others) rather than seeking to promote the good of others through humble service and love;
and thirdly, attempting to use one’s position (even a religious position) for self-gain and selfadvancement. True religion is relating rightly to God and to one’s neighbor with love, honor, and
respect. The Lord puts his Holy Spirit within us that we may be filled with the joy of his presence, the
joy of true worship, and the joy of selfless giving and love for others. True reverence for God frees the
heart to give liberally, both to God and to neighbor.
Jesus taught his disciples a dramatic lesson in giving with love. Love doesn't calculate; it spends
lavishly! Jesus drove this point home to his disciples while sitting in the temple and observing people
offering their tithes. Jesus praised a poor widow who gave the smallest of coins in contrast with the rich
who gave greater sums. How can someone in poverty give more than someone who has ample means?
Jesus' answer is very simple: love is more precious than gold! Jesus taught that real giving must come
from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses most of its value. But a gift given
out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn't
matter as much as the cost to the giver. The poor widow could have kept one of her coins, but instead
she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone who gave barely a penny – how insignificant a sum – because it was everything she had, her whole living. What we have to offer may look very
small and not worth much, but if we put all we have at the Lord's disposal, no matter how insignificant
it may seem, then God can do with it and with us what is beyond our reckoning. Do you know the joy
and freedom of giving liberally to God and to
neighbor with gratitude and love?
"Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, my possessions, my time and all that I have
and use them as you desire for your glory."
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ST. HELEN PARISH

ALL SOULS

REMEMBRANCE BOOK
The Remembrance Book 2012 is in the
sanctuary for the month of November.
Please feel free to come at any me
before or a er Masses and add names
of your loved ones.

Catholic Communit of Faith Radio Series Year of Faith

Oﬃce of Radio and TV

Once a month, from 9 to 10 a.m.
on Catholic Community of Faith,
Fr. Lou Cameli, Cardinal George's
Delegate for Christian Formation
and Ministry, will lead a discussion on The Year of Faith. Joining
forces with the regular hosts of
this hour-long broadcast, Fr. Cameli will bring on additional guests to discuss the
four constitutions of the Second Vatican Council,
the nature of faith and the four pillars of the Catechism of the Catholic Church. Check this website
and the Radio and TV website
for a complete list of these
programs that begin in
November 2012 and run
through November 2013.

November 11th, 2012: 32nd 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
♦

Tom had this problem of getting up late in the
morning and was always late for work. His boss was
mad at him and threatened to fire him if he didn't do
something about it. So Tom went to his doctor who
gave him a pill and told him to take it before he
went to bed. Tom slept well and in fact beat the
alarm in the morning by almost two hours. He had a
leisurely breakfast and drove cheerfully to work.
"Boss", he said, " The pill actually worked!"

"I don't have to laugh," she replied. "I'm leaving Friday."

♦ A friend of mine was a frequent user of a pay telephone at a popular truck stop, and was greatly inconvenienced when the phone went out of commission.
Repeated requests for repair brought only promises.

"That's all fine" said the boss, " But where were you After several days, the phone company was again
yesterday?"
contacted and told that there was no longer a rush.

♦ The boss returned from lunch in a good mood and

The phone was now working fine--except that all
money was being returned upon completion of each
called the whole staff in to listen to a couple of jokes
call.
he had picked up. Everybody, but one girl laughed
uproariously.
A repairman arrived within the hour!
"What's the matter?" grumbled the boss. "Haven't
you got a sense of humor?"
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A GOOD STORY
Christianity is the story of beggars who
tell other beggars where to find bread.

Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

—Anonymous

Złote Myśli
Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet nie sercem,
ale poczucie całkowitej zale no ci od Niego,
podobne do tego uczucia, którego doznaje niemowlę w
rękach matki.
Nie wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi;
ale wie, e jest kto , i mało tego, e wie - kocha go

Pamiętajmy o naszych bliskich
yj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w.
w ich intencjach.
Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Anthony Adam Hernandez
Helen Kotlarz
Casimir Pawlik

Lew Tołstoj

We welcome in our
Catholic community:
* * *
Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

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

Millie Ann O’Donnell
Ian Xavier Orbeta

READINGS FOR THE WEEK OF
November 11, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Phil 2:1-4; Lk 14:12-14
Tuesday/Wtorek: Phil 2:5-11; Lk 14:15-24

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

Wednesday/ roda: Phil 2:12-18; Lk 14:25-33
Thursday/Czwartek: Phil 3:3-8a; Lk 15:1-10
Friday/Pi tek: Ez 47:1-2, 8-9, 12; 1 Cor 3:9c-11, 16-17;
Jn 2:13-22

Saturday/Sobota: Phil 4:10-19; Lk 16:9-15
Sunday/Niedziela: 1 Kgs 17:10-16; Ps 146; Heb 9:24-28;

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

Mk 12:38-44 [41-44]

November 11th, 2012: 32nd Sunday in Ordinary Time
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On this meter we mark down the progress
of our fundraising to pay the outstanding
bill for the new concrete area

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

Thank You for your participation in our November Food Drive and for your generous donations
of many non perishable items. All we have collected we passed to St. Mark Food Pantry.
Those of you who are in need of food you can get help at St. Mark Parish on Tuesday and Friday
from 10a.m. until 12 noon. St. Mark is located at 1048 N. Campbell Ave.; phone (773) 342 1516
Dziękujemy za wzięcie udziału w naszej listopadowej zbiórce ywno ci. Zostało zgromadzone wiele produktów, za
co składamy serdeczne Bóg Zapłać. Wszystkie produkty ywno ciowe zostały przekazane do parafii w. Marka.
Wszyscy Ci, którzy potrzebuj wsparcia w postaci ywno ci, mog udać się do parafii w. Marka we wtorki lub
pi tki od godziny 10 a.m. do 12 w południe, gdzie wydawana jest ywno ć. Parafia w. Marka znajduje się na 1048
N. Campbell Ave. Telefon (773) 342 1516

Next Weekend’s second collection will be for outstanding bill for the new
concrete area.

W przyszłą niedziele druga składka przeznaczona będzie na zapłacenie rachunku za wykończenie placu przy kościele.
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 w. Heleny mo e otrzymać donacje za ka dym razem,
gdy u ywasz wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com
U ywaj c wyszukiwarki goodserach.com parafia za ka dym razem dostaje jednego centa za ka de jednorazowe wyszukiwanie, a
robi c zakupy przez goodshop.com na takich stronach jak Amazon, Best Buy, Toys R Us itp. okre lony procent z danej transakcji
trafia równie na konto naszej parafii.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

November 4, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $366.44
Zebrana suma
School

$148

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$1,010

$686.25

$530

$134

$-

$2,726.69

$4, 319

$1,592.31

$284.10

$180

$130

$49

-

$791.10

-

-

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.

November 11th, 2012: 32nd Sunday in Ordinary Time
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Refleksja Niedzielna
Oddać ostatni grosz to nie tylko zdać się na kogo , ale po prostu pozbyć się złudzeń, że jeste my
cokolwiek warci. Zanim staniemy się bezcenni w Bożych oczach, musimy pozbyć się złudzeń co do
tego, że na co nas stać, albo że jeste my lepsi od innych. Czasem trzeba nawet pozbyć się rzeczywistych darów, bo wyrzeczenie jest pomnożeniem. Wdowa z Sarepty, dopóki nie oddała ostatniego
podpłomyka Eliaszowi, nie doznała codziennej obfito ci mąki i oliwy, z której mogła czynić setki
podpłomyków.
Arogancja ducha objawia się również w tym, że oczekujemy efektów w swoim postępie duchowym.
Jezus powiedział do w. Katarzyny Sieneńskiej: „Czy wiesz, Córko moja, Kto Ja Jestem? A czy
wiesz, kim ty jeste ? Ja Jestem Tym, Który Jestem, a ty jeste tym, co nie jest. Tym poznaniem
osiągniesz zbawienie”. w. Jan Klimak napisał, że pyszni z powodu wielkiego pragnienia doznawania czci i szacunku i przywiązania do pochwał udają nieraz to, czego nie mają, na przykład wyższo ć intelektualną, erudycję, chwalą się dziełami, których nie dokonali, znajomo ciami słynnych
ludzi, zaletami ducha i sumienia, majątkiem, pięknem ciała. Podobnie ci, którzy mają prawdziwą
pokorę, niekiedy zachowują się jakby podobnie i dla większego poniżenia przypisują sobie wady,
których nie mają, aby nie doznać szacunku lub uznania, o których dobrze wiedzieli, że są bardziej
niebezpiecznymi pokusami niż pokusy zmysłowe. w. Franciszek specjalnie wszedł gołymi stopami
w błoto, brudząc je, byleby nie być zaproszonym na bogatą ucztę.
Dwa pieniążki to naprawdę niewiele, ale nawet tyle trzeba oddać Bogu. W przypowie ci o talentach
trzeci sługa nie potrafił oddać jednego talentu, choć inni oddali pięć i dwa, i to go wła nie zgubiło.
Gdyby w. Albert Chmielowski nie oddał swojego talentu plastycznego Bogu, nie udałoby mu się
nigdy odmalować w sumieniach tych, którym pomagał, podobieństwa do Chrystusa. Niekiedy Bóg
daje nam talenty po to, by my wyrzekając się ich, mogli Mu oddać chwałę, a to co wspanialszego
niż zdobyć chwałę dla siebie! Wszystko, co jest w nas dobre, jest własno cią Boga, sami z siebie nic
nie mamy i niczym jeste my. „Czuwajmy, troszczmy się o drobiazgowe wady, dopóki są drobiazgami, ażeby nie urosły. I więto ć, i grzech zaczyna się od rzeczy małych, a zdąża do większych i
bądź dobrych, bądź złych” ( w. Doroteusz).
Gdy już jeste my pokornie pozbawieni wszystkiego, stajemy przed ostatnią pokusą: podziwu za
naszą pokorę i ubóstwo. „Pragnąć pochwał za pokorę nie jest cnotą, lecz przewrotno cią i zniszczeniem pokory” – głosi więty Bernard. Wdowa została bez grosza, ta z Sarepty w pewnej chwili też
już nie miała nawet gar ci mąki i nawet kropli oliwy. To jest moment przełomowy w życiu duchowym. Ogołocenie. Takiego samego dokonał Jezus, oddając ostatnią kroplę krwi za każdego z nas.
Oddał też swoją chwałę, gdy został osądzony i uznany za
najgorszego bluźniercę i opętanego. Nie walczył o swój prestiż. „Nie sądź, że postąpiłe w dobrym, je li nie uważasz się
za najgorszego ze wszystkich” napisał w. Tomasz ŕ Kempis
w swoim dziele.
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ST. HELEN PARISH

ROK MSZY ŚWIĘTEJ

POSŁUGA IMIGRANCI
IMIGRANTOM (PIIM)
Przedstawiciele programu PIIM, inicjatywy
stworzonej w ramach pracy Biura ds. Imigrantów i Edukacji Imigracyjnej przy Archidiecezji
Chicago,
SERDECZNIE zapraszaj

w dniu 13 Listopada o godz. 18:30
na BEZPŁATNE Spotkanie Szkoleniowe, przygotowuj ce do zdobycia umiejętno ci przemówczych, czyli wypowiedzi z korekt ewaluacji, i
poprawienia
prezentacji
w
szkole
“Toastmasters”, które poprowadzi grupa specjalistów. Mo liwo ć uczestniczenia w serii 5
kolejnych spotkań. Spotkanie odbędzie się w
Budynku Konwentu S. Misjonarek obok Parafii
w. Ferdynanda, Belmont/Austin w Chicago
(wystarczy przybyć pod wej cie główne do KOCIOŁA, parking zapewniony- obok ko cioła).

November 11th, 2012: 32nd Sunday in Ordinary Time

Z prasy katolickiej...

Page 11

Co si z nami dzieje po mierci

Spróbujmy usystematyzować nasze współczesne rozumienie losów człowieka po mierci. Przede wszystkim mierć dotyczy
ciała człowieka, jego materialnej czę ci. Duchowe centrum samo wiadomo ci i pamięci (dusza) yje dalej. „Umieramy w
Bogu", wobec Niego stajemy w momencie mierci. Chwila ta (s d szczegółowy) ma decyduj ce znaczenie – dokonuje się tu
bowiem ostateczne, nieodwracalne, uwarunkowane oczywi cie całym naszym yciem, wszystkimi wcze niejszymi wyborami,
rozstrzygnięcie co do tego, czy chcemy przyj ć Bo miło ć, Jego przebaczenie, czy te je odrzucić; czy chcemy yć we
wspólnocie z Nim, czy bez Niego. Odrzucenie Boga równa się stanowi piekła – wypowiedziane wówczas: „nie chcę Twojej
miło ci", staje się tre ci „ ycia". Piekło mo na zatem opisać jako radykaln , wieczn odmowę przyjmowania i dawania miło ci, absolutn samotno ć nienawi ci. Mo emy mieć nadzieję, e niewielu dokonuje takiego wyboru, e wobec Boga takiego, jakim jest, topniej serca najbardziej zatwardziałych złoczyńców (wyrazem tej nadziei jest modlitwa Ko cioła za wszystkich zmarłych bez wyj tku), lecz raczej nigdy nie będziemy mieli pewno ci, e nikt w stanie piekła się nie znalazł.
Losem za tych, którzy Bo miło ć przyjęli, jest pełna wspólnota z Nim (niebo, zbawienie), która zaczyna się albo bezporednio po s dzie szczegółowym, albo za po rednictwem oczyszczenia (czy ciec). W stan czy ćca wchodz ci, którzy w momencie mierci nosili w sobie lady grzechu lub jego dalszych skutków (ka dy grzech upo ledza jako nasz zdolno ć do
miłowania). Chodzi o przywrócenie człowiekowi stanu, jaki Bóg dla niego zamierzył, bo tylko wtedy będzie mógł w pełni
do wiadczać zbawienia. To tak jakby czy ciec chronił nas przed niepełnosprawno ci w niebie – jest on rekonwalescencj ,
rehabilitacj po wypadku (wypadkach), jakim jest grzech. Tym bole niejsz , e człowiek nic ju sam dla siebie uczynić nie
mo e – miło ć musi być weń „wpompowana"przez modlitwę i ofiarę yj cych sióstr i braci, którzy spełniaj rolę rehabilitantów odpowiedzialnych za rozruszanie sparali owanych grzechem kończyn...
Teologia scholastyczna posługiwała się czasowym wyobra eniem czy ćca, dusza miała w nim pokutować w cierpieniu okrelon liczbę lat, w zale no ci od stopnia ska enia grzechem. Dzi raczej skłaniamy się do my lenia w kategoriach intensywno ci: im więcej w człowieku trzeba odbudować, tym bardziej dojmuj ce jest to do wiadczenie. Nie mamy jednak wystarczaj cych podstaw w Objawieniu, by precyzyjniej okre lić ten stan. Pewne jest natomiast, e z czy ćca prowadzi tylko jedna
droga: do stanu, który zwykli my nazywać niebem, a którego istot jest pełnia zjednoczenia z Bogiem. Stajemy się do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest (1 J 3, 2). Oczywi cie, jest to jeszcze stan jako nie – dopełniony, o tyle o ile - z jednej strony – nie uczestniczy w nim ciało, materia (które wł czone zostan w dniu paruzji), z drugiej – nie zrealizowała się
jeszcze pełna wspólnota między lud mi, poniewa czę ć jest jeszcze w drodze. Mo na ju jednak mówić o pełni, poniewa na
płaszczy nie osobowej relacji z Ojcem, Synem i Duchem miło ć osi gnęła swoj dojrzał , ostateczn postać. Człowiek miłuje tak intensywnie, jak to tylko jest dla niego mo liwe, i tak te intensywnie do wiadcza bycia miłowanym. Jedno ć z Bogiem, za któr tak tęsknimy w tym yciu, staje się faktem. Więcej – tre ci ycia. yciem samym.

HUMOR
♦ Ochrzciwszy tubylca misjonarz poucza go:
- Zapamiętaj sobie, e nie nazywasz się ju Tutu a Jonatan.
Mo esz mieć tylko jedn onę, a w pi tek nie wolno ci je ć
mięsa, tylko rybę.
W najbli szy pi tek misjonarz zastaje jednak Jonatana nad
pieczeni z antylopy.
- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie? - pyta zawiedziony.
Tubylec na to:
- Tutu nie je ć wcale mięso. Tutu wzi ć antylopa, wrzucić
do woda i powiedzieć: Ty ju nie antylopa, ty ryba. Tak jak
Jonatan.

♦ Na lekcji geografii pani prosi Jasia, by pokazał na mapie
Londyn. Jasio wpatruje się w mapę. W końcu daje za wygran i mówi:
- Przykro mi, ale w Londynie jest teraz straszna mgła. Poka ę jutro.
♦ Młody chłopak pyta w kiosku:
- Czy s widokówki z napisem D
" la jedynej"?
-S .
- To poproszę 10 sztuk.
♦ Profesor mówi do studenta na egzaminie:
- Leje pan wodę.
- Co zrobić, panie profesorze, skoro temat jak rzeka...

