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3rd Sunday of Advent, December 16, 2012

III Niedziela Adwentu, 16 grudzień, 2012

Nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka
u Jego sandałów ...
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MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.
or by the appointment

MSZE ŚWIĘTE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, December 16, 2012, 3rd Sunday of Advent / III Niedziela Adwentu
7:30 AM Za Parafian; † Barbara Kowalska z intencji Genowefy Data;
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 Św. Gregoriańska; † Edward J. Chmiel; † Helena, Stanisław Woźniak z
intencji syna; † Maria Sykut
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Jim & Joyce Walschlager
6 PM For Parishioners; † Louis Stawasz
Monday, December 17, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
Tuesday, December 18, 2012, WTOREK;
7 AM † Gerard Papciak Gregorian Mass;
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, December 19, 2012, ŚRODA;
7 AM † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
Thursday, December 20, 2012, CZWARTEK;
7 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące; † Gerard Papciak Gregorian Mass;
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
Friday, December 21, 2012, PIĄTEK;
7 AM Souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
Saturday, December 22, 2012, SOBOTA;
8 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska; † Gerard Papciak Gregorian Mass;
Sunday, December 23, 2012, 4th Sunday of Advent / IV Niedziela Adwentu
7:30 AM Za Parafian; † Anna, Andrew Holicz
9:00 AM For parishioners; † Gerard Papciak Gregorian Mass; † Florence F. Kowalczyk; † Tony T.
Kowalczyk req by Florence Rose Kowalczyk
10:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;

December 16h, 2012: 3rd Sunday of Advent

Sunday Reflection
There is an idea prevalent now that religion hinders one’s freedom, that religion cramps one’s lifestyle, that it is an oppressive
force. Some people are ashamed to talk about religion to each other or their friends. Some believe their reputation would suffer a
big blow if it were known that they had strong faith so they hide it. Some people say they would rather laugh with the sinners
than cry with the saints.
In fact, far from hindering us or cramping us in any way, living with a strong faith in God brings us the true happiness we cannot
find elsewhere. Therefore Paul wrote in the second reading, “Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice!” or as
another translation has it, “I want you to be happy, always happy in the Lord; I repeat, what I want is your happiness.” Notice
where he says we will find our happiness, “in the Lord.” We will find our happiness by living the Christian life.
The joy and happiness in the Lord that we celebrate today is symbolized by lighting a rose candle on the Advent wreath today
instead of a purple one and also symbolized by wearing rose vestments today instead of purple ones. I would like to recall a
number of times when we see Jesus being happy and joyful. Did Jesus feel cramped and hindered? Not according to what we
read in the Gospels. In John 15:11 we read Jesus saying, “I have told you this so that my own joy may be in you and your joy be
complete.” Jesus was joyful and wanted his disciples to share his joy, “I have told you this so that my own joy may be in you and
your joy be complete.” Jesus attended many dinners: the one given him by Matthew/Levi after he called him at Zacchaeus’ house
and Pharisees invited Jesus to dinner and there was dinner at Lazarus’ house . At Cana Jesus changed between 120 and 180 gallons of water into wine so that the wedding guests could continue to enjoy themselves, and it was wine of the best vintage. That
was a lot of wine, but we must remember that at that time the wedding celebration lasted a week which explains why so much
wine was needed.
The first step to become happy in the Lord is to give up sin so that we can live a life of grace with the Lord. In the Gospel today
(Luke 3:10-18) three times people asked John the Baptist, “what should we do?” Each time he told them to give up something or
not to be greedy. Our journey of conversion is a journey from wanting and being greedy and possessive to becoming unselfish.
That was the journey John the Baptist asked his hearers to make and the journey we are challenged to make this Advent so that
we will have true joy and happiness to celebrate at Christmas rather than just Santa Claus coming to town.
When we turn our backs on sin and follow the Lord it does not mean that we will never again have trouble. Of course we will.
We will have troubles and problems as long as we live but we will have an inner peace in the Lord and find our happiness in the
Lord. I find the following two examples of being happy in the Lord in spite of severe difficulties very challenging and I doubt
that I could be equally happy in such difficult situations but they are examples to us of being happy in the Lord.
• Fr. Maximilian Kolbe was in one of the Nazi concentration camps during World War II and volunteered for the death
chamber in the place of one of his fellow prisoners. The jailers reported that whereas the death chambers were usually places
of despair and cursing, in this case the condemned men were singing hymns.
• Archbishop Romero was asked by a newspaper reporter if he was aware that people wanted to kill him and he replied,
“You can tell them they are wasting their time. They can kill a bishop but they cannot kill the people of God, the Church. If I
am killed I will rise again in the people of El Salvador.”
I am sure you will agree that they are very challenging examples of being happy in the Lord. They remind us, as Paul reminds us
today, that God wants us to be happy.
Can you imagine God rejoicing over you the day you were baptized, renewing you by his love? As we heard in the Gospel John
the Baptist told his listeners that he baptized with water but Jesus was coming after him and he would baptize with the Holy Spirit and fire. When you were baptized you were touched by God. God put his seal on your when you were baptized. Why be unhappy? God wants you to be happy?
There is an idea prevalent now that religion hinders one’s freedom, that religion cramps our lifestyle, that
it is oppressive force. But properly understood, our faith in God is a liberating force, liberating us from
unhappiness and helping us to find our joy in the Lord. We remember again the words of Paul, “I want
you to be happy, always happy in the Lord; I repeat, what I want is your happiness.” “Rejoice in the Lord
always. I shall say it again: rejoice!”
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CHRISTMAS CONFESSIONS
Individual Confessions
Saturday, December 22nd, 8:30 a.m. - 10 a.m.

Simbang Gabi
St. Helen Church

2347 W Augusta Ave; Chicago IL 60622

CHRISTMAS MASS SCHEDULE

Christmas Eve, Monday, December 24th

4 p.m. Christmas Eve Mass in English
9:30 p.m. American Christmas Carols
10 p.m. Christmas Mass in English
11.30 p.m. Polish Christmas Carols
Midnight Mass in Polish

December 18, 2012
Tuesday @ 7pm

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

Christmas Day, Tuesday, December 25
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English
No 6 p.m. Mass
10:30 a.m. Mass in Polish

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.

New Year’s Eve, Monday, December 31st
5 p.m. Anticipated Mass in English
6 p.m. Anticipated Mass in Polish

For more information, pls contact: Erwin (312) 7991543, Melvin (773) 964-8778, Paula (773) 964-8756

th

New Year’s Day, Tuesday , January 1st
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English
No 6 p.m. Mass
10:30 a.m. Mass in Polish

CHRISTMAS FLOWER OFFERING
We are asking you to help us to make our
church look beautiful by giving an offering for
the flowers that will be taken during the second
collection on Sunday, December 23, using the
envelopes, which you will receive in the mail or
in the church. We know you will be
generous for the flower offering
because you would do anything to
make our church look beautiful.

Anyone who would like to help us to
decorate our church for Christmas
please join your fellow
parishioners on Saturday,
December 22nd
at 9:30 a.m.

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.

December 16h, 2012: 3rd Sunday of Advent

GIVECENTRAL.ORG

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

You can make your contribu ons online through a secured site: givecentral.org
Give Central Member Enrollment Steps
1. Go to: www.givecentral.org
2. Click on the link “New Users Register Here”
3. Search for St. Helen Church either by name, zip code or address
4. Create your Give Central profile and enter your payment
method (credit card or bank account)

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

Benefits of online giving:
• Instant record of your contribu ons and payments
• Email no fica on of contribu ons and payments
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• You can log on from anywhere
there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and flexible

HUMOR
A young man asked an old rich man how he made his
money.
The old guy fingered his worsted wool vest and said,
"Well, son, it was 1932. The depth of the Great Depression. I was down to my last nickel.
"I invested that nickel in an apple. I spent the entire day
polishing the apple and, at the end of the day, I sold the
apple for ten cents.
"The next morning, I invested those ten cents in two apples. I spent the entire day polishing them and sold them
at 5:00 pm for 20 cents. I continued this system for a
month, by the end of which I'd accumulated a fortune of
$1.37."
"And that's how you built an empire?" the boy asked.
"Heavens, no!" the man replied. "Then my wife's father
died and left us two million dollars.
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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.

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

Isabella Sparrow; Adam Kaczor
Konrad Szacilowski; Helena Galica

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.

ST. HELEN GOLDEN AGERS CLUB
We would like to remind you that Golden Ages meet
each first & third Tuesday at 12:00 noon in the Parish
Bingo Hall. We invite parishioners and friends who
are interested to join us. This will also give you a
chance to look us over & see what we are about and
maybe interest you join our club. Next meeting is on
December 18th. We hope to see there.

READINGS FOR THE WEEK OF
December 16, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Gn 49:2, 8-10; Ps 72:1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17

Tuesday/Wtorek: Jer 23:5-8; Ps 72:1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25

Klub Złotego Wieku
Przypominamy, że w naszej parafii istnieje Klub Złotego Wieku, który spotyka się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 12 w południe w Sali Bingo
pod szkołą.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 grudnia. Zapraszamy wszystkich chętnych którzy pragną do tego
klubu dołączyć.

Wednesday/Środa: Jgs 13:2-7, 24-25a; Ps 71:3-4a, 5-6ab, 1617; Lk 1:5-25

Thursday/Czwartek: Is 7:10-14; Ps 24:1-6; Lk 1:26-38
Friday/Piątek: Sg 2:8-14; Ps 33:2-3, 11-12, 20-21; Lk 1:3945

Saturday/Sobota: 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lk 1:46-56
Sunday/Niedziela: Mi 5:1-4a; Ps 80:2-3, 15-16, 18-19;
Heb 10:5-10; Lk 1:39-45

December 16h, 2012: 3rd Sunday of Advent

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 distribution 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 przemyślenia i przemodlenia, w jaki sposób mogę zaangażować się w liturgiczne życie naszej
parafii. Poniżej zamieszczona jest forma rejestracyjna, którą po wypełnieniu należy zwrócić do biura parafialnego lub
wrzucić na składkę. Pozwólcie, że przypomnimy pokrótce czym są te funkcje i w jaki sposób możemy pomóc.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu może udzielać Komunii Św., czy to
w kościele podczas Mszy Św., czy też odwiedzać chorych w domach lub szpitalach.
Posługa lektora wiąże się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, po wcześniejszym
przygotowaniu i modlitwie w domu.
Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i nabożeństw
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz chrzty). Mile widziani chłopcy i dziewczynki!
Marszałkowie to osoby, które mają w kościele do spełnienia następujące funkcje: witanie przybyłych na Mszę Św.,
udzielanie informacji na temat miejsc siedzących, utrzymywanie porządku w kościele, zbieranie składki czy rozprowadzanie biuletynów po Mszach Św.

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 9, 2012

Total collection /
Zebrana suma
Retirement
Fund

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

$287.75

$636

$630

$454.80

$278

$-

$2,286.55

$4, 319

$2,032.45

$131

$242

$342

$168

$49.30

-

$932.30

-

-

Immaculate Conception - $415
Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Sakrament Chrztu Św.

Baptism
All arrangements should be made at least two weeks in advance by calling the parish office.
Weddings
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day
if you wish. Arrangements should be made by calling the
parish office.

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

Sakrament Małżeństwa

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli ktoś
ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem
parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registra on
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres

ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany __________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Parafii
__________________________________________________________________________
__ Proszę o Koperty
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.

December 16h, 2012: 3rd Sunday of Advent

Refleksja Niedzielna
Jan dokonał wiele, aby przygotować ludzi na przybycie Mesjasza, który miał dokonać ostatecznego wykupienia człowieka z mocy diabla. Lew Aslan, jeden z bohaterów „Opowieści z Narnii” Lewisa, oddał
samego siebie w ręce sił ciemności, aby wykupić z mrocznych mocy chłopca, który przez przywiązanie do
przyjemności stał się własnością czarownicy. Bajkowa metafora jest nasycona prawdą chrześcijańską, o
której i dziś możemy porozmyślać. Oto bowiem Jan, heros ascezy, człowiek niezwykle prawy i oddany
Bogu, atleta modlitwy i czempion walk ze złymi duchami, mówi skromnie, że nie może rozwiązać rzemyka
u sandała Jezusa. Inaczej mówiąc, przy całej swej szlachetności nie ma siły wykupić nawet jednego człowieka z mocy szatana. Nawet siebie!
Symbolika zdejmowania czy też rozwiązywania sandałów ma swoją starożytną tradycję w religijnej obyczajowości Izraela. Jak mówi np. Księga Rut, istniał pewien zwyczaj w Izraelu dotyczący prawa do kobiety, której mąż umarł (prawo lewiratu). Stawała się ona prawnie własnością następnego w kolejności
brata lub najbliższego krewnego. Ktoś inny mógł ją jednak odkupić, jeśli osoba, której się ona należała,
pozwalała sobie publicznie na zdjęcie sandała. Ten gest oznaczał zezwolenie na to, by ktoś inny nabył do
niej prawo (Rt 4,7–8; Pwt 25,9). Jan, mówiąc, że nie może zdjąć sandała z nóg Jezusa, daje do zrozumienia, że nie jemu należy się Oblubienica, czyli Nowy Izrael, należący jedynie do Syna Bożego.
Mistycy żydowscy widzieli w tym geście zdjęcia sandałów (HALICA) prawdę o wiele głębszą niż tylko
targ o kobietę. Sandałem duszy jest ciało. Zdjąć sandał, to objawić siebie lub obnażyć swoją duchową
tożsamość. Kiedy Mojżesz stanął na górze Horeb przed Bogiem objawiającym mu się w płonącym krzewie, usłyszał od Niego słowa, aby zdjął sandały, gdyż ma przed sobą samego Boga. Mojżesz zdjął sandały, i w nagości swej duszy widział „obnażonego”, czyli objawionego Stwórcę, który znakiem ognia manifestował miłość do Izraela.
Jan więc skromnie przyznaje, że niczego nie może przygotować, aby objawiła się miłość Boga w Jezusie. Mistyka małżeństwa lewirackiego i
„zdjęcia sandała” (HALICA) była szeroko objaśniona przez mistyków
żydowskich. Jan chciał powiedzieć, że odkupienie Jezusa jest niemożliwe
do odebrania przez kogokolwiek innego, nawet przez niego! Tylko Jezus
ma prawo do Nowego Izraela, tylko Jezus może przygotować objawienie
się miłosierdzia wobec naszych grzechów, tylko Jezus może wykupić ludzkość z zależności od szatana.
Idąc dalej za tym skojarzeniem. Gdy mężczyzna zdejmował sandał i oddawał go drugiej stronie w rytuale prawa lewirackiego, zrzekał się prawa
do oblubienicy. Oblubienicą Chrystusa jest Kościół, ale my wszyscy przez
swoje grzechy staliśmy się bliżsi diabłu niż Bogu, dlatego musimy być wykupieni, podobnie jak kobieta musiała być wykupiona przez mężczyznę,
jeśli istniał bliższy krewny. Jezus odsłania swojego Ducha wobec tych,
którzy wchodzą w największe uniżenie w obliczu Jego miłości. Objawia
się tym, którzy są gotowi wyrzec się wszystkiego, co ich łączy z szatanem.
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Spowiedź Świąteczna
Sobota, 22-go grudnia, od godziny 8:30 a.m. do 10
a.m.
Niedziela, 23-go grudnia, od godziny 10 a.m. do
12:00 p.m.

ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD MSZY ŚW.
Wigilia Bożego Narodzenia,
Poniedziałek, 24-go grudnia
Pasterka 12:00 północ, od 11:30 kolędowanie

Boże Narodzenie, Wtorek, 25-go grudnia
10:30 a.m.; W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 7:30 rano

Święto Świętego Szczepana,
Poniedziałek, 26-go grudnia - 10:30 a.m.

BAKE SALE
23 grudzień, 2012
Po Mszach świętych
w przedsionku kościoła.
Prosimy wszystkich chętnych o donacje ciast,
ciastek, babek oraz innych wypieków. Prosimy nie porcjować i nie pakować ciast. Wypieki można składać w biurze
parafialnym w piątek 21 grudnia od godziny 8 rano do 4 po
południu oraz w sobotę 22
grudnia od 9 rano do 12 w południe.

Noworoczna Msza Św. Wigilijna,
Poniedziałek, 31-go grudnia - 6 p.m. Msza Św.

Nowy Rok,
Wtorek, 1-go stycznia - 10:30 a.m.;
W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 7:30
rano

Parafia Św. Heleny zaprasza na

Rodzinny Bal Sylwestrowy
OFIARA NA KWIATY NA ŚWIĘTA
Ofiary na kwiaty można będzie złożyć w czasie drugiej składki w niedzielę, 16-go grudnia w specjalnych kopertach, które otrzymacie pocztą lub w kościele. Wiem, że piękno naszego
kościoła leży Wam głęboko na sercu
i wierze, że Wasze hojne ofiary pozwolą nam ustroić godnie nasz piękny kościół na Chrystusa Urodziny.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc
w dekorowaniu kościoła na święta Bożego
Narodzenia. Dekorowanie będzie miło miejsce 22 grudnia tj. sobota o godzinie 9:30 rano.

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 kościele.
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.), gorące danie (koło północy), przekąski, słodki stół,
na każdym stole butelka szampana.
Bilety dostępne w biurze parafialnym i po każdej
polskiej Mszy Św. Rezerwacje do 27 grudnia.
Liczba miejsc ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

December 16h, 2012: 3rd Sunday of Advent

Z prasy katolickiej ...

Szukając sensu

Pamiętam, sprzed ponad dwudziestu już lat, nocne czuwanie modlitewne w krypcie katowickiej katedry. Wtedy wielokrotnie, jak
refren, pojawiało się zdanie, które wyryło się i pozostawiło mocny ślad w mojej pamięci: „Jak możesz się spodziewać, że wieczność nastąpi potem, skoro nie ma jej w tobie teraz”. W połowie lat 60. ubiegłego wieku, Hans Urs von Balthazar określił eschatologię jako to miejsce na horyzoncie teologii, z którego nadciąga burza. Dziś te słowa wydają się być tym bardziej prorocze, skoro
stajemy wobec perspektywy zadań, które można sprowadzić do tematu, „głosić Ewangelię nadziei”, co koresponduje z zadaniem,
jakie Jan Paweł II nakreślił w ostatniej adhortacji dla chrześcijaństwa współczesnej Europy.
W dobie „upadłych aniołów” oświeceniowego racjonalizmu, frustracji z bezradnych poczynań na niwie budowania lepszego
świata z pominięciem Stwórcy, rozczarowania iluzją nieba materii, współczesny człowiek coraz częściej zwraca swój umysł i serce ku rzeczywistości misterium. Często nieco po omacku szuka odpowiedzi na podstawowe pytania o istotę istnienia, o sensowny
styl życia i o perspektywę tego, co przed nim. Wiele dziś mówi się o zwróceniu się ku transcendencji, zjawisku „powrotu do religii”, o poszukiwaniu ścieżek mistyki. Przy wszechogarniającej relatywizacji najróżniejszych dziedzin życia, człowiek doświadcza
coraz większego zagubienia i zaczyna stawiać pytania o to, co niepodważalne, niezmiennie trwałe. Innymi słowy, wraca do pytania o korzenie i o cel swojego życia. Dla jednych droga poszukiwań wiedzie przez wielość ludzkich odpowiedzi zawartych w różnych nurtach filozofii. Dla niektórych poszukiwania te kończą się na odpowiedzi egzystencjalistów, a widząc finisz swego bytowania w śmierci, często żyją tak jakby chcieli jej chwilę przyspieszyć, albo też zagłuszając rodzący się z każdym rokiem coraz większy lęk, po prostu o niej zapomnieć. Wielu eksploruje gąszcz różnych systemów religijnych, po to by bądź to wrócić do pierwotnych wierzeń znanych z odległej historii, bądź to złożyć swą ufność w futurystycznej wizji nowej ery.
Wśród poszukujących nie brak i takich, którzy wchodzą w przestrzeń chrześcijaństwa. Co tym duchowym pielgrzymom ma do zaproponowania Ten, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
mnie” (J 14,6)? Jakimi „przekonywującymi” środkami dysponują chrześcijanie, aby Pan Jezus stał się dla wielu ostatecznym
„portem” wśród morza odpowiedzi? Wydaje się, że mocnym atutem chrześcijaństwa jest jednoznacznie niezmienne odniesienie do
Bożego Słowa, z centralną ideą Królestwa Bożego, „które było, które jest i które przychodzi”. Ten fundament nie tylko daje nam
prawdę jako teoretyczną pożywkę dla intelektu, ale i praktyczny przykład życia z niej wynikającego, wszak to historia Emmanuela, Boga wszechobecnego pośród nas, ale i zarazem w nas i przez nas. Biblia to nie podręcznik religii czy filozofii, ale Księga
Życia, która zawiera wszystkie konieczne, ale i wystarczające rady dotyczące życia w perspektywie wieczności. Zatem odsłania
nam prawdę o życiu człowieka w całej jego okazałości, od chwili miłosnego zachwytu Boga, poprzez poczęcie, narodziny, wzrastanie do dojrzałości, aby mógł osiągnąć swą pełnię w wiecznych ramionach Ojca Niebieskiego.
Możemy zadawać pytanie o to, jakie będzie to trwanie przyszłości, jak będzie wyglądać to wieczne życie. W powyższym kontekście
wydaje się jednak, że daleko ważniejsze jest tu pytanie o aktualne „teraz” w życiu człowieka, gdyż ono warunkuje kształt przyszłości. Co robić, jak żyć? Starożytni nieoświeceni światłem wiary mawiali: Quidquid agis, prudentur agas et respice finem
(cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz na koniec). O ile bardziej, zatem my, ożywieni Słowem Bożym mamy to czynić… Prawdziwą odpowiedzią na to najbardziej fundamentalne pytanie jest sam Chrystus. Oby „tylko” żyć codziennie Dobrą Nowiną, dać
się tak bez reszty porwać Ewangelii nadziei, by stawać się „źródłem światła w świecie”, to największe zadanie dla Jego uczniów.

HUMOR
nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi nową sioTata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa strzyczkę!
♦ Jasio wykręca numer telefonu i grzecznie pyta:
komplety kolejki elektrycznej?
- Halo, czy to święty Mikołaj?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
- Nie.
♦ Małgosia pyta mamę:
- Skoro pan nie jest świętym Mikołajem, to po co
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową
pan podnosi słuchawkę?
lalkę?
♦ Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakoń- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie
czenie ferii świątecznych!

♦

