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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)  
                                         7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish) 
Weekday: 7:00 a.m. (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 ŚWI 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 

Niech wszyscy ludzie ujrz  zbawienie Boże 



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

 

Sunday,  December 9, 2012, 2nd Sunday of Advent / II Niedziela Adwentu 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; For Holy Name Family Club members both 
living and deceased; Intentions of the Our Sorrowful Mother’s Ministry; † Gerard Papciak Gregorian 

Mass 

10:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska; † Virginia Chmiel; † Andrzej Solarski; † Stanisław 
Solarski; † Helena Sobczak; † Marta Pakosz; O zdrowie i bł. Boże dla Barbary Wa niowski z okazji imie-

nin; 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Intentions of the Our Sorrowful Mother’s Ministry; † Erv 

Maloy; † Lydia Lajman Jagielnik;  

6 PM For Parishioners; Henry Wilk; Special intentions of  Krystyn Family 
 

Monday, December 10,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass 

7:30 AM  † Teofil Króżel rozpoczęcie Mszy w. Gregoriańskich 
 

Tuesday, December 11, 2012, WTOREK;  
7 AM † Gerard Papciak Gregorian Mass; † Walter Nowell req by Janet Poczatek 

7:30 AM  † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska 
 

Wednesday,  December 12, 2012, RODA;  
7 AM  † Gerard Papciak Gregorian Mass 

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska;  
 

Thursday, December 13, 2012, CZWARTEK; St. Lucy 
7 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Gerard Papciak Gregorian Mass; † Ben & 

Stephanie Bartosik;  Colleen Kaelin Birthday 

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska;  
 

Friday, December 14, 2012, PI TEK; St. John 

7 AM  Souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass 

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska 
 

Saturday, December 15, 2012, SOBOTA;  
8 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska; † Gerard Papciak Gregorian Mass; 

Adele Ozga; † Edward J. Chmiel druga rocznica mierci z intencji rodziny 
 

Sunday,  December 16, 2012, 3rd Sunday of Advent / III Niedziela Adwentu 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; † Gerard Papciak Gregorian Mass; For members of Golden Age Club both 

living and deceased 

10:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska; † Edward J. Chmiel;  

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Jim & Joyce Walschlager 

6 PM For Parishioners; † Louis Stawasz 
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Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
Your parish presents today annual collection for the Retirement Fund for Religious, an opportunity to 
honor and thank retired Catholic sisters, brothers and religious-order priests for their generous service to 
our Church and our world.  
 
Whether we realize it or not, we are all beneficiaries of the tremendous contributions made by women and 
men religious to the Church and to the world. Through their lives of prayer, good works and complete sa-
crifice of self, they served the schools that not only taught many of us to read and write but to know and 
love the Lord. They began the hospitals where many of us were born and where we were treated when we 
were ill and the nursing homes where our elderly family members were cared for with dignity and respect. 
They fostered the social programs that fed the hungry and were often a voice for those who could not spe-
ak for themselves. I remain grateful for all these and the many other ways in which they have been of se-
rvice to the people of the Archdiocese of Chicago.  
 
I realize there are numerous worthy causes in need of assistance and that many individuals and families 
continue to struggle financially. I ask you simply to offer what you can for the care of women and men 
who have made such enormous contributions to our Church.  
 
Thank you for your support of this appeal. During this Advent season, you and those you love will be in 
my prayers in a special way; please keep me in yours.  
 
 
Sincerely yours in Christ,  

 
 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  
Archbishop of Chicago  

ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
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Simbang Gabi 

St. Helen Church 

2347 W Augusta Ave; Chicago IL 60622 

 

December 18, 2012 

Tuesday @ 7pm 

 

Everyone Is Invited!!! 
 
SIMBANG GABI is a Philippine devotional nine-day 

series of Masses in honor of the Blessed Virgin Mary in 
anticipation of Christmas. Simbang Gabi, which translates 
to Night Mass, is held from December 15th to December 
23rd in the Archdiocese of Chicago participated by more 
than 75 parishes. 
  

For more information, pls contact: Erwin (312) 799-
1543, Melvin (773) 964-8778, Paula (773) 964-8756  

Come to  
European American Association 

2827 W. Division St. 
Chicago, IL 60622 

Staff from the Greater Chicago Food Depository will 
be avaliable  to assist with LINK card aplications. 

December 13, 2012 

2 p.m. - 4 p.m. 
 

Bring with you: Id, SS, proof of income, rent re-

ceipts, proof of medical expenses, medical card. 
 

For more information  call 773 843 5416 

 

 
  
 
 
 
 

December 23, 2012 
After all Masses in  

the vestibule of our church 
 

We ask all parishioners to donate cookies, 
cupcakes, cakes, and any other pastries. 
We will portion it and price it for sale. All 
donations will be collected in the parish 
office on Friday, December 21st from 8 
a.m. to 4 p.m., and on Saturday December 
22nd from 9 a.m. until 12 noon.  
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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  

 
 
 
 

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 

Tom was so excited about his promotion 
to Vice President of the company he 
worked for and kept bragging about it to 
his wife for weeks on end.  
 
Finally she couldn't take it any longer, 
and told him, "Listen, it means nothing, 
they even have a vice president of peas at 
the grocery store!".  
 
"Really?" he said. Not sure if this was 
true or not, Tom decided to call the groce-
ry store.  
 
A clerk answers and Tom says "Can I ple-
ase talk to the Vice President of peas?"  
 
The clerk replies "Canned or frozen?" 

Blest Art  
 
Next weekend our parish will welcome 
Blest Art after all the Masses. They will 
be offering hand-carved olive wood reli-
gious art from the Holy Land. Plan to stop 
after Mass and look at the beautiful nativ-
ity sets, crucifixes, statues, and rosaries 
which will be available for purchase. 
Each of these items is hand-made by a 
master carver in the Holy Land, and the 
proceeds from your pur-
chase will go back to sup-
port Catholic families in 
Bethlehem and Jerusalem. 
For your convenience, Blest 
Art accepts checks, cash, 
and credit cards. 
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READINGS FOR THE WEEK OF  

December 9, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIE  

Monday/Poniedziałek: Is 35:1-10; Ps 85:9-14; Lk 5:17-26  

Tuesday/Wtorek: Is 40:1-11; Ps 96:1-3, 10ac, 11-13;  

 Mt 18:12-14 

Wednesday/ roda: Zec 2:14-17; Lk 1:26-38  

Thursday/Czwartek: Is 41:13-20; Ps 145:1, 9-13ab; Mt 11:11

-15 

Friday/Pi tek: Is 48:17-19; Ps 1:1-4, 6; Mt 11:16-19  

Saturday/Sobota: Sir 48:1-4, 9-11; Ps 80: 2ac, 3b, 15-16,  

 18-19; Mt 17:9a, 10-13 

Sunday/Niedziela:   Zep 3:14-18a; Is 12:2-6; Phil 4:4-7;  

 Lk 3:10-18 

Leona Galan 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

Casimir Pawlik 
 

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. 

We welcome in our Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

Emily Paulina Salwa 

 
 
 
 
Next Weekend’s second collection will be to pay 
the outstanding bill for the new parking area.  

 

W następny weekend druga składka przeznaczo-
na będzie na  zapłacenie rachunku za wykończen-
ie przestrzeni po Klasztorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On this meter we mark down the progress 
of our fundraising to pay the outstanding 

bill for the new parking area. 
 

 

 * * * 
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną 

nasze fundusze na wypłacenie rachunku za 
wykończenie przestrzeni po Klasztorze. 

Miscellaneous 
 

We are looking for a trustworthy handyman, or parish-
ioner owned company, to provide service as needed. The 
apartment building is near St. Mary's Hospital and re-
quires occasional work in carpentry, electrical, plumbing 
etc.  Interested parties should contact me initially by 
email at jimplatt.cam@gmail.com. or phone (847) 340 
7715 
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LITURGICAL MINISTRIES 
 

Liturgy is the focal point of the spiritual life of our parish.  Here are the Ministries we need you help with.      
 

Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion- assists the ordinary ministers of Eucharist (priest and deacon) with the distribu-
tion of the Body of Christ at Mass and other liturgical celebrations.  
 

Lectors- proclaim the Scripture readings at the ambo during Mass from the official lectionary.  
A prayerful preparation and reflection upon God’s Word is necessary before performing this duty.  The parish will provide a Missal 
for lectors. 
 

Altar servers- assist the Priest in the celebration of the Mass so the liturgy is be conducted with grace and reverence.  Boys and 
Girls are welcomed! 
 

Ushers - Seat people during Mass, greet people entering the church, keep order in the church, collect the offering, and distribute the 
Sunday bulletin after Mass. 
 

We invite you, after prayerful consideration, to join one of the Liturgical Ministries of our Parish to help us worship with 

reverence. Please, fill out the bottom form below and return it to Parish Office or Sunday basket.  

 
 

POSŁUGA LITURGICZNA 
 
Zapraszamy wszystkich do przemy lenia i przemodlenia, w jaki sposób mogę zaangażować się w liturgiczne życie naszej 
parafii. Poniżej zamieszczona jest forma rejestracyjna, któr  po wypełnieniu należy zwrócić do biura parafialnego lub 
wrzucić na składkę. Pozwólcie, że przypomnimy pokrótce czym s  te funkcje i w jaki sposób możemy pomóc.  
 

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu może udzielać Komunii w., czy to 
w ko ciele podczas Mszy w., czy też odwiedzać chorych w domach lub szpitalach.  
 
Posługa lektora wi że się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma więtego, po wcze niejszym 
przygotowaniu i modlitwie w domu.  
 
Ministrant to osoba posługuj ca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i nabożeństw 
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz chrzty). Mile widziani chłopcy i dziewczynki! 
 
Marszałkowie to osoby, które maj  w ko ciele do spełnienia następuj ce funkcje: witanie przybyłych na Mszę w., 
udzielanie informacji na temat miejsc siedz cych, utrzymywanie porz dku w ko ciele, zbieranie składki czy rozprowa-
dzanie biuletynów po Mszach w. 
 
 

Liturgical ministries sign‐up /  Zapisy do posługi liturgicznej 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
First & Last Name/ Imię i Nazwisko  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Address/  Adres  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Phone/ Telefon                                                                                                                                    Ministry/ Posługa liturgiczna  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                     Email                                                                                               Mass preferences / Godzina Mszy Św. na której chcę posługiwać 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

December 2, 2012 

 

 

 

 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 
$255.59 $835.57 $745 $602 $205.05  $- $2,643.21 $4, 319 $1,675.79 

School $315.10 $298.85 $213 $120 $73.25 - $1,020.20 - - 

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. 

 
 

 

 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.  

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.  

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.   
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  
 
Dzi  w Waszej parafii ma miejsce doroczna Kolekta na Rzecz Funduszu Emerytalnego Osób Konsekro-

wanych. Jest to okazja do uhonorowania i wyrażenia naszej wdzięczno ci wobec emerytowanych katolic-
kich sióstr, braci i księży zakonnych za wiern  posługę, jak  nie li Ko ciołowi i wiatu.  
 
Bez względu na to, czy jeste my tego wiadomi czy nie, wszyscy korzystamy z dobrodziejstw codziennej, 
ogromnej pracy wykonywanej na rzecz Ko cioła i całego wiata przez osoby konsekrowane. Przez życie 
wypełnione nieustann  modlitw  i wytężon  prac  byli oni wzorem bezprzykładnego po więcenia służ c 
swoj  wiedz  w szkołach, w których wielu z nas nauczyło się nie tylko czytać i pisać, ale również pozna-
wało Boga i nauczyło się Go kochać. Założyli szpitale, gdzie wielu z nas przyszło na wiat i gdzie byli-
my leczeni, gdy zaszła taka potrzeba. Założyli domy opieki dla starszych członków naszych rodzin, któ-

rymi opiekowali się starannie szanuj c jednocze nie ich godno ć i okazuj c należny im szacunek. Pro-
wadzili programy społeczne, dzięki którym głodni mieli zapewnione pożywienie. Byli również często gło-
sem tych, którzy sami nie mogli przemówić w swoim imieniu. Jestem im ogromnie wdzięczny za cał  po-
moc i wszystkie formy posługi, jakie wiadczyli dla mieszkańców archidiecezji Chicago.  
 
Jestem wiadom tego, że wiele spraw potrzebuje wsparcia finansowego i jest tego wsparcia godnych. 
Wiem także, że wiele osób indywidualnych i rodzin wci ż boryka się  z niezwykle ciężk  sytuacj  mate-
rialn . Dlatego proszę, żeby cie w tym trudnym okresie ofiarowali po prostu tyle, na ile was stać dla za-
pewnienia opieki nad tymi niewiastami i mężczyznami, którzy tak wiele ofiarowali i tak wiele zdziałali 
dla naszego Ko cioła.  
 
Dziękuję za wsparcie, jakiego udzielicie na rzecz tej kolekty. Podczas tegorocznego Adwentu będę pa-
miętał w modlitwie o Was i Waszych bliskich w szczególny sposób i proszę żeby cie i Wy modlili się za 
mnie.  
 
Szczerze oddany w Chrystusie,  
 

 
 
 
 

Francis Kardynał George, O.M.I.  
Arcybiskup Chicago  

ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

BAKE SALE 

 23 grudzie , 2012 
Po Mszach więtych  

w przedsionku ko cioła. 
 
Prosimy wszystkich chętnych o donacje ciast, 
ciastek, babek oraz innych wypieków. Prosi-
my nie porcjować i nie pakować ciast. Wy-
pieki można składać w biurze 
parafialnym w pi tek 21 grud-
nia od godziny 8 rano do 4 po 
południu oraz w sobotę 22 
grudnia od 9 rano do 12 w po-
łudnie. 

 
Parafia w. Heleny zaprasza na   

 

Rodzinny Bal Sylwestrowy 
 

Który odbędzie się 31-go grudnia 2012 
7:00 wieczorem w Sali Parafialnej 

Przy 2327 W. Augusta Blvd. 
 

Wigilijna Msza Noworoczna  
o 6:00 wieczorem w ko ciele.  

 Do tańca przygrywa zespół „Chris’ Band” 
 

Cena biletu: dla dorosłych $45; dzieci  
poniżej 3 lat za darmo; 4-15 lat $20 

Cena biletu zawiera: obiad (8:00 p.m.), gor ce da-
nie (koło północy), przek ski, słodki stół,  

na każdym stole butelka szampana. 
Bilety dostępne w biurze parafialnym i po każdej 

polskiej Mszy w.  Rezerwacje do 27 grudnia. 

  Liczba miejsc ograniczona! 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

Blest Art  
 
W przyszł  niedzielę będziemy go cić w 
naszej parafii organizację Blest Art która 
będzie sprzedawać ręcznie wykonane 
ozdoby z drzewa oliwnego. Wszystkie te 
ozdoby zostały wykonane ręcznie przez  
mieszkańców Ziemi więtej. 
Będ  to między innymi 
szopki, krzyże, różańce i 
wiele innych. Sprzedaż od-
bywać się będzie po wszyst-
kich Mszach w. w przed-
sionku ko cioła.  
Zapraszamy.  
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♦  Mama do Jasia: 
- Powiniene  więcej pomagać tacie, wiele się możesz od 
niego nauczyć. 
- Pomagam mamusiu, dzisiaj zmienili my koło w samo-
chodzie! 
- I czego się nauczyłe ? 
- Kilku słów, których wcze niej nie znałem!  

 
♦ Idzie wędkarz przez las z dwoma wiadrami pełnymi 
ryb, gdy nagle spotyka strażnika. 
- Udany połów. Mam nadzieję, że ma pan kartę wędka-
rza? 

- Nie mam, ale to s  moje rybki z akwarium. 
- Rybki z akwarium? 
- Wpuszczam rybki do wiaderka, idę nad jezioro, wy-
puszczam je, żeby sobie popływały i kiedy klasnę dwa 
razy, wracaj  do wiaderek. 
Strażnik nie uwierzył, więc obaj id  nad jezioro. Węd-
karz wypuszcza wszystkie ryby do wody i czeka. Mija 
piętna cie minut i nic. 
Zniecierpliwiony strażnik pyta: 
- No i co? Niech pan je woła! 
- Kogo? 
- Rybki! 
- Jakie rybki?  
 

Świ ty tygodnia 

Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Po wczesnej mierci ojca wychowywana przez matkę, Euty-
chię. Już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy luby czysto ci. Wyruszaj c na pielgrzymkę i modl c się do więtej Agaty 
wyprosiła uzdrowienie ciężko chorej matki. W kilka lat później, kiedy matka zaaranżowała małżeństwo Łucji z mło-
dzieńcem tego samego stanu, ta odmówiła. Odtr cony zalotnik zem cił się, donosz c władzom, że dziewczyna jest 
chrze cijank . Zaaresztowana i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Moc  wyroku miała być za-
mknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Wtedy, by się oszpecić wydłubała sobie oczy. Została cięta 
maj c 23 lata, w 304 roku podczas prze ladowań chrze cijan za panowania Dioklecjana.  

Piękne oczy Łucji miały być cudownie przywrócone. W innej wersji zaprzęgnięty w woły wóz, który miał j  zawieźć do 
zamtuza, przymarzł do ziemi i nie dało się go ruszyć. Zdesperowani oprawcy polewali Łucję wrz cym olejem bez wi-
docznego skutku. W końcu jeden z nich wbił miecz w szyję dziewczyny, ta jednak żyła jeszcze aż nie zjawił się współ-
wyznawca i udzielił jej ostatniego namaszczenia.  

Wspomnienie liturgiczne w Ko ciele katolickim obchodzone jest 13 grudnia.  

Atrybutami więtej s : oczy na tacy, palma męczeństwa, lampka oliwna lub wieca; przedstawiana również z mieczem 
lub sztyletem i ran  na szyi. w. Łucja jest patronk  miast: Syrakuz, Sycylii i Toledo; patronuje ociemniałym, prosz -
cym o pomoc w chorobach oczu, pisarzom i chorym na dyzenterię.  

W 718 roku, kiedy niszczone były ikony i relikwie, szcz tki w. Łucji ukrywano przed po-
gańskimi i muzułmańskimi władcami Sycylii. Przeniesiono je do Corfino (Abruzzy), potem 
powróciły do Syrakuz, a w 1038 wywieziono je do Konstantynopola. W Syrakuzach zostało 
tylko żebro w. Łucji i lewe ramię. Po spl drowaniu Konstantynopola (1204), w czasie IV 
wyprawy krzyżowej doża Enrico Dandolo zabrał relikwie do Wenecji. Tam złożono je w 
ko ciele pod wezwaniem więtej (Santa Lucia). Ko ciół zburzono w 1861 roku a na jego 
miejscu zbudowano dworzec kolejowy (Venezia S. Lucia). Relikwie więtej przeniesiono 
do pobliskiego ko cioła San Geremia. W 1955 roku biskup Wenecji Angelo Roncalli 
(późniejszy papież Jan XXIII), kazał przykryć zmumifikowan  twarz więtej srebrn  ma-
sk . W 1981 relikwie zostały w niewyja nionych okoliczno ciach wykradzione i dotychczas 
nie odnalezione.  

HUMOR 

Św. Łucja 


