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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 WIĘTE: 
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) 
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie 

Ty  jest mój Syn umiłowany,  

w Tobie mam upodobanie 



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

 

Sunday,  January 13, 2013, The Baptism of the Lord / Chrzest Pański 
7:30 AM  Za Parafian; O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Naj więtszej w tym Nowym Roku dla Zenona, 

Jolanty, Roberta, Władysława 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Stephanie Bartosik; † Ani-
ceta Tupasi 40 days after death req by M. Stachrowsky; Holy Name Family Club Members Both Living & 

Deceased 

10:30 AM  † Stefania Wójcik z intencji syna; † Anna Zujewicz 26-ta rocznica mierci; † Helena Sapun 2-
ga rocznica mierci; † Zbigniew Sapun; † Maria Zawojska; † Anna Gasyna pierwsza rocznica mierci z 
intencji rodziny; † Julianna Majcher, która zmarła w Polsce 20 grudnia 2012, o wieczną szczę liwo ć w 

niebie prosi wnuk Sławomir Majcher z rodziną; W intencji Bogu wiadomej dla Reginy Karczewskiej 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Gozdecki Family 

6 PM For Parishioners; † Joseph Bialas 
 

 

Monday, January 14,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM   

 

Tuesday, January 15, 2013, WTOREK;  
7 AM † Marie Sagula 27th death anniversary  

7:30 AM   

 

Wednesday,  January 16, 2013, RODA;  
7 AM   

7:30 AM Za Parafian 

 

Thursday, January 17, 2013, CZWARTEK;  At. Anthony 
7 AM  

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące 

 

Friday, January 18, 2013, PI TEK;  
7 AM  Souls in Purgatory;  

7:30 AM † Anna liwa 

 

Saturday, January 19, 2013, SOBOTA;  
 8AM  Za wszystkie matki oczekujące potomstwa 

 

Sunday,  January 20, 2013, 2nd Sunday in Ordinary Time / II Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; † Evelyn Kosiba req by family; † Casimir & Rose Bykowski 

10:30 AM  † Mieczysław Data 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;  

6 PM For Parishioners; † Edward Raczka req by Theresa Migalski 
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Sunday Reflection 

 

Today’s gospel captures the supreme moment of the whole scene of the baptism of the 

Lord. St. Luke skimps on the details of the actual baptism, but he does let us in on the 

marvelous moments right after Jesus came up from the waters of the Jordan River. We do 

not know whether the scene as described by Luke was visible to others or was an entirely 

inner manifestation or “epiphany” of God for Jesus alone. 

It really doesn’t matter too much. Something happened to Jesus, something that transfor-

med his whole life. The heavens were opened, the Spirit descended like a dove, and a voi-

ce sounded out: “You are my beloved Son; with you I am well pleased.” 

 

Do you ever wish you could hear those words from God for yourself? “You are my be-

loved son, my beloved daughter. I love you and you please me greatly.” What would that 

incredible message mean to you? Would it change your life, as it seemed to change Jesus’ 

life? 

 

To know you are deeply and entirely loved by God, and to know it with absolute certain-

ty! I suspect you would want to return that love in every way you could. For, after all, we 

are sons and daughters of God, our Father. Our baptism, whenever it occurred, established 

that truth forever. Even if you don’t hear any distinct message from on high, and even if 

you are a person whose imagination is not particularly vivid, allow the message to seep in. 

You belong to God in the very fiber of your being. 

 

God’s gifts seem to always be a blessing and a challenge. The blessings are obvious; the 

challenge is to share the gifts with others. It’s a big 

agenda we followers of Jesus have in front of us. Just 

remember that we have a step up on the opposition. We 

are God’s beloved children – and the Lord is already 

greatly pleased with us. 
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Celebra ng the Year of Faith 
Ten Ways Catholics Can Live The Year Of Faith 

 

Read the Bible daily.  
 

Scripture offers first-hand access to the Word of 
God and tells the story of human salvation. Ca-
tholics can pray the Scriptures 
(through lectio divina or other 
methods) to become more attu-
ned to the Word of God. Either 

way, the Bible is a must for 
growth in the Year of Faith.  

 

Are you planning to get married? 
 

Consider our beautiful church for your 

memorable wedding ceremony.  

We have many dates available in 2012 

and beyond.   

 

To inquire about a wedding, please, call 

the parish office at (773) 235-3575. 

 
 

Thank You for your participation in our January 
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  
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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 

 

♦ A big-city lawyer was representing the railroad in a 
lawsuit filed by an old rancher. The rancher's prize bull 
was missing from the section through which the railroad 
passed. The rancher only wanted to be paid the fair value 
of the bull.  
 
The case was scheduled to be tried before the justice of 
the peace in the back room of the general store.  
 
The attorney for the railroad immediately cornered the 
rancher and tried to get him to settle out of court. The 
lawyer did his best selling job, and finally the rancher 
agreed to take half of what he was asking.  
 
After the rancher had signed the release and took the 
check, the young lawyer couldn't resist gloating a little 
over his success, telling the rancher, "You know, I hate 
to tell you this, old man, but I put one over on you in the-
re. I couldn't have won the case. The engineer was asleep 
and the fireman was in the caboose when the train went 
through your ranch that morning. I didn't have one wit-
ness to put on the stand. I bluffed you!"  

 
 
The old rancher replied, "Well, I'll tell you, young feller, 
I was a little worried about winning that case myself, 
because the bull came home this morning."  

 
♦ A man is driving down a country road, when he spots a 

farmer standing in the middle of a huge field of grass. He 
pulls the car over to the side of the road and notices that 
the farmer is just standing there, doing nothing, looking 
at nothing. 
 
The man gets out of the car, walks all the way out to the 
farmer and asks him, "Ah excuse me mister, but what are 
you doing?" 
 
The farmer replies, "I'm trying to win a Nobel Prize." 
 
"How?" asks the man, puzzled. 
 
"Well, I heard they give the Nobel Prize . . . to people 
who are out standing in their field."  
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READINGS FOR THE WEEK OF  

January 13 , 2013 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: Heb 1:1-6; Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9;  
                                           Mk 1:14-20 

Tuesday/Wtorek: Heb 2:5-12; Ps 8:2ab, 5, 6-9; Mk 1:21-28  

Wednesday/ roda: Heb 2:14-18; Ps 105:1-4, 6-9;  
                                   Mk 1:29-39  

Thursday/Czwartek: Heb 3:7-14; Ps 95:6-11; Mk 1:40-45  

Friday/Pi tek: Heb 4:1-5, 11; Ps 78:3, 4bc, 6c-8; Mk 2:1-12  

Saturday/Sobota: Heb 4:12-16; Ps 19:8-10, 15; Mk 2:13-17  

Sunday/Niedziela:   Is 62:1-5; Ps 96:1-3, 7-10; 1 Cor 12:4-
11;  Jn 2:1-11 

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. 

Each month St. Helen Church 
is hosting a “50/50” raffle 
fundraiser in support of our 
parish. Each raffle ticket costs 
only $2 and secures you the 
chance of winning half the pot. 
Buying more than one raffle ticket will increase your 
chances of splitting the pot evenly between YOU, the 
winner, and St. Helen Church to pay the parking debt. 

The fundraiser runs through the whole year and a lucky 
ticket will be drawn at one of the Masses of the last Sun-
day of each month.  

Tickets are available after each Mass or at the parish of-
fice. Please, put down your name and your phone number 
at the back of your ticket and return it in. 

 

Co miesi c  w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”. 
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za 
sztukę. Losowanie szczę liwego kuponu odbywa się w 
ostatni   niedziele  miesi ca. Nagrod  będzie połowa 
pieniędzy zgromadzonych ze sprzedanych kuponów.  

Kupony dostępne s  po ka dej Mszy więtej lub w biurze 
parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu 
swojego nazwiska i numeru telefonu, aby my mogli skon-
taktować się ze zwycięzc . Im więcej zakupionych kupo-
nów,  tym większa pula do podziału i większa szansa wy-
granej! Wszelki dochód zasili fundusz  pokrycia kosztów 
budowy nowego parkingu. 

 
 
 
 
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. 

Thank you all who participated in the Christmas 
Giving Tree. We have collected $2,592. All money 
was sent to Sisters running orphanages in Bolivia. 
We expect a Thank You letter from the kids in the 
nearest future. 

 
 
 
 
 
Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w wi -
tecznej akcji  Christmas Giving Tree. Razem zgro-
madzili my $2,592. Pieni dze zostały przekazane 
Siostrom prowadz cym domy dziecka w Boliwii. 
Podziękowanie od dzieci dojdzie wkrótce.  
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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. 

2013 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL BEGINS 

        “Love Never Fails!” 1 Cor 13:8 

 
The 2013 Annual Catholic Appeal is underway. Many of our parishioners either have or soon will receive a mailing 
from Cardinal George. He will ask that you make a pledge to the 2013 Annual Catholic Appeal. Please respond gene-
rously. This year, the theme of the Appeal is: “Love Never Fails!”  It is God’s love for us that is responsible for all that 
we are and all that we have. We are the beneficiaries of God’s love throughout our lives.  
 
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect on our gratitude for these gifts. Your financial support for the 
work our parish, of our Archdiocese and of the Church throughout the world is, in fact, one way to express this gratitu-
de. Please consider the materials that you will receive. Review the ministries and services funded by the Annual Catho-
lic Appeal, including the ones that directly support the work of our parish. Then please give generously. Please note 
that when our parish reaches its goal of $9,611 in paid pledges, 100% of the additional funds received will be returned 
to us for use in our parish.  

 

ROZPOCZYNA SIĘ DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2013 

„Miło ć nigdy nie ustaje!”(1Kor 13:8) 

Rozpoczyna się Doroczna Kwesta Katolicka 2013. Wielu z parafian otrzymało ju  lub wkrótce otrzyma korespondencję od kardy-
nała George z pro b  o zło enie zobowi zania finansowego na rzecz Kwesty Katolickiej 2013.  Prosimy o ofiarny odzew. W tym 
roku, motywem przewodnim jest  my l „Miło ć nigdy nie ustaje!”. Miło ć Boga do nas, jest odpowiedzialna za to kim jeste my i co 
posiadamy.  My jeste my spadkobiercami Jego miło ci poprzez całe nasze ycie.   
 
Rozmy laj c nad darami, które otrzymali my, powinni my równocze nie  zastanowić nad wdzięczno ci  za wszystko czym Bóg nas 
obdarzył.    Dary, które składamy    na rzecz naszej parafii, archidiecezji i Ko cioła na całym wiecie s  jedn  z mo liwo ci okaza-
nia naszego podziękowania.  Prosimy o ofiarne wsparcie Kwesty Katolickiej 2013. Prosimy o zapoznanie się z materiałami, które 
otrzymacie.  Zastanówcie się nad duszpasterstwem i posługami w swojej parafii, które s  bezpo rednio wspierane przez Doroczn  
Kwestę Katolick   Katolickiej i prosimy o zło enie ofiarnego zobowi zania.  Zaznaczamy, e po uzyskaniu przez nasz  parafię 
kwoty docelowej w wysoko ci  $9,611 w postaci 
wpłaconych zobowi zań, 100% zebranych w ten spo-
sób rodków, zostanie zwrócona nam, do wykorzysta-
nia na niezbędne dla naszej parafii cele. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

December 24/25, 2012 

December 30, 2012 

 

 

 

 

 

January 1, 2013 

 

 

 

 

 

January 6, 2013 

 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.  

 4 p.m. 10 p.m. 12:00 a.m. 9:00 a.m 10:30 a.m. 12:30  

p.m. 

TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$1,353 $1,587 $1,947.35 $597.91 $2,111 $758 $8,354.26 

 5 p.m. 6 p.m. 9 a.m. 10:30 12:30  TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$372 $232 $320 $508 $279.35 $2,140.35 

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$285 $854 $823 $322 $138.20 $2,422.20 

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$375 $726 $1,029 $472.94 $221.03 $2,823.997 

School Support $218 $124.16 $199 $63.46 $70.35 $674.97 
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Refleksja Niedzielna 
 
Ja chrzczę was wod  - wołał Jan - On chrzcić was będzie Duchem więtym i ogniem. Kto wtedy 
mógł zrozumieć głębię wymowy tych słów? Trzy lata pó niej słowa o Duchu więtym i ogniu speł-
niły się. Jezusa nie było ju  wtedy w materialny sposób w ród uczniów. Dzi  nad Jordanem jest 
obecny. Znak otwartych niebios i gołębicy? Głos rozlegaj cy się z nieba? Nie dla wszystkich te 
znaki były czytelne. Bo gdyby były - czy za Jezusem nie poszłyby tłumy? A nie poszły.  
 
Lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesja-
szem. Mesjaszem? Czyli kim? Skojarzenia tamtych ludzi były nasycone tre ci  religijn , lecz 
przede wszystkim były wyrazem ich narodowych, politycznych oczekiwań. Bo nie mieli swojego ni 
państwa, ni króla. Krajem podzielonym na maleńkie skrawki rz dzili namiestnicy rzymskiego ce-
zara. W narodzie drzemało oczekiwanie na kogo , kto poderwie do walki, poprowadzi przeciwko 
wszystkim znienawidzonym siłom. Co jaki  czas wybuchały zbrojne bunty, ale wszystkie kończyły 
się klęsk . aden z wodzów nie okazał się Mesjaszem, któremu by Bóg pobłogosławił. Wci  więc 
czekano. 
 
My, Polacy, potrafimy zrozumieć to oczekiwanie bardziej ni  inne narody. Mieli my rozbiory, 
mieli my okupację, mieli my czasy komunizmu. Czekali my. I na wodza, i na stosown  okazję, i 
na to, by Bóg nam pobłogosławił. Tak naprawdę to wci  czekamy, bo czujemy się zniewoleni 
przez tych, którzy nas oszukali, wykorzystuj c nasz  naiwno ć i niedoskonałe mechanizmy demo-
kracji. Nasze oczekiwania były i s  pełne nadziei w Bogu: „Ojczyznę woln  racz nam wrócić, Pa-
nie” - piewali my. Czekamy dalej. 
 
Naszym wodzem jest Jezus, chce nas prowadzić, ale my jakby my czekali na co  innego. Co przed 
dwudziestu wiekami zrobił Jezus? Ku czemu starał się skłonić ludzi? Nie ku zbrojnej walce, ani 
ku politycznej rozgrywce. w. Paweł przypomina, by my wyrzekłszy się bezbo no ci i dz wia-
towych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobo nie yli na tym wiecie. Rozumnie, sprawiedliwie, po-
bo nie... To jest program chrze cijan. Wiem, e łatwiej programy pisać innym. Wiem, e ka dy z 
nas jest bardziej skory do poprawiania wiata ni  siebie. A jednak chrze cijanin powinien zaczy-
nać od siebie. Nad Jordanem ludzie wyznawali swoje grzechy. A Jan wzywał ich do przemiany 
ycia. Jezus tak e przyj ł chrzest nawrócenia - choć grzechu nie popełnił. Bo On chce nas pode-

rwać do walki wewnętrznej, moralnej. O dobro naszych czynów, słów, my li. O to, by my rozum-
nie, sprawiedliwie i pobo nie yli na tym wiecie. Zau-
wa : na pierwszym miejscu rozumnie! Bo te  i rozum 
jest pierwszym darem Boga. Potem: sprawiedliwie. To 
znaczy wedle zamysłu Bo ego prawa - Dekalog jest jego 
najkrótszym i zawsze aktualnym streszczeniem. Wresz-
cie: pobo nie. Bo bez oparcia na wierze, modlitwie, 
wspólnocie wierz cych nie sposób obronić w sobie do-
bra. Taki jest program ochrzczonych wraz z Jezusem. 
Mój i twój program. 
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

Dziękujemy sponsorom naszego Rodzinnego Balu Sylwestrowego. 

Doma Shipping 
 

Ola’s Liquor 
947 N. Damen Ave. 

 

Montrose Deli 
5411 W Montrose Ave  

 

Laramie Bakery 
3012 N Laramie Ave 
Chicago, IL 60641  

 

Bar Zakopane 
1734 West Division St 

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowanie Komitetowi za pomoc w przygotowaniu Sylwestra. Dzięki 
wspólnej zabawie zgromadzili my kwotę w wysoko ci $3,800 która została przeznaczona na 

pokrycie  kosztów powstania parkingu po rozburzonym Klasztorze. 

KURS PRZEDMAŁ EŃSKI 

odbędzie się 3 lutego 

Rozpoczęcie Msza więta o 10:30 AM,  

a potem dalszy ci g na Sali parafialnej. 

W sprawie zapisu proszę  
dzwonić do biura parafialnego  

(773) 235-3575 
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♦  Maks Lieberman portretował pewnego lekarza inter-
nistę. Lekarz, zasłaniaj c się brakiem czasu, o wiadczył, 
e mo e pozować arty cie jedynie dwa razy. Dodał przy 

tym: 
– Mnie osobi cie wystarczy do postawienia diagnozy 
jedna wizyta pacjenta. 
– No, tak – odpowiedział malarz. – Je li pan cos sparta-
czy, to pańsk  robotę skryje ziemia. Ale je eli ja co  
spartaczę, to moja robota będzie latami wisiała na cia-
nie i wiadczyła przeciwko mnie. 
 

♦ Karolek w ko ciele słyszy, jak ludzie odpowiadaj  
księdzu: "I z Duchem Twoim". Patrzy na mę czyznę stoj -
cego za nim i mówi: 
- I z duchem twoim i moim.  
 
♦  Jad  dwie blondynki maluchem. Nagle jedna woła:  
- Patrz jakie piękne czerwone wiatełko. Zatrzymaj się. 
Popatrzymy. 
- O, mruga na pomarańczowo!  
- liczne! Patrz, a teraz zielone. 
- Super. Czekaj znowu się zmienia. 
- Aaa, czerwone, to ju  widziały my, mo emy jechać!  

Z prasy katolickiej ... 

Twój brat był umarły a znów o ył. Zagin ł a odnalazł się. (Łk 15, 5) Spotykamy się z Jezusem jako lekarzem. Grzech rozumie On 
jako chorobę. Mo na w niej trwać – wtedy to choroba przewlekła. Mo na w niej umrzeć – i wówczas jest to choroba miertelna. 
Do tej prawdy nawi zuje przypowie ci o Synu Marnotrawnym, gdy Ojciec tłumaczy drugiemu synowi, e jego brat był umarły, a 
o ył. Grzech to poranienie odniesień do Boga, do ludzi i do siebie. Zdrowe serce bije dwoma komorami: komor  miło ci Boga i 
komor  miło ci człowieka. Przedsionkami za  do tych komór jest miło ć do siebie samego. Bicie serca zale y ci le od harmonii 
jego rytmu i Bo e EKG odsłania ten rytm naszego serca. Jakiekolwiek zakłócenie w odniesieniu do siebie, do Boga czy do brata 
jest natychmiast znane Bogu. 
 
Dla Jezusa jako lekarza terapia serca jest najwa niejsza. Mówi o niej m.in. Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza. Do Bo ego EKG 
podł czone było zdrowe serce Marii, siostry Łazarza. Ona kochała Jezusa, kochała swego brata, swoj  siostrę Martę i kochała 
siebie. Jej miło ć miała swoj  historię. Chorowała ona cię ko na duchowy zawał, bo w jej sercu mieszkało siedem złych duchów. 
Jezus j  z tego zawału wyleczył i oczy cił jej serce. Ona Go zaprosiła do swego serca i Jezus zamieszkał w nim, w miejsce owych 
siedmiu złych duchów. Ju  to mogło wystarczyć, aby okazać Jezusowi wdzięczno ć. Kochała równie  Maria swego brata Łazarza. 
Bole nie prze yła jego mierć. Gdy spotkała Jezusa, On razem z ni  płakał, bo równie  j  bardzo kochał. Serce zranione po 
mierci brata zostało uleczone przez Jezusa, gdy wyprowadził Łazarza z grobu. Szczę cie Marii wzrosło i czekała ona na okazję, 

aby okazać sw  wdzięczno ć. Podeszła z drogocennym olejkiem do Jezusa, publicznie wylała na Jego stopy ten olejek i swoimi 
włosami otarła je zbli aj c do nich swoj  twarz. Przepiękny gest miło ci. Kochała brata, dziękowała za jego ycie i kochała Jezu-
sa. Na Bo ym EKG serce zdrowe jest pełne szczę cia. Bije tylko dla tych, których kocha i dla nich przeznacza wszystko, co posia-
da. Chrystus jako Bo y kardiolog bierze w obronę Marię wobec tych, którzy widzieli pieni dze, a nie miło ć. Przyjmuje gest Marii 
i oznajmia, e gdziekolwiek po całym wiecie głosić będ  Ewangelię, będ  równie  opowiadać na jej pami tkę to, co uczyniła. 

Ta sama ewangeliczna scena ukazuje wykres Bo ego EKG serca Judasza. Jest ono bardzo powa nie chore. Jest w nim głęboki 
zawał obu komór i całkowita niewydolno ć przedsionków. Judasz nie umie kochać ani Boga, ani Jezusa, którego traktuje jako 
proroka, bo nie wierzy w Jego Bóstwo, ani Marii, któr  krytykuje za to, co zrobiła, ani nie umie kochać siebie. Kocha pieni dze. 
Ubóstwił grosze i umie cił je w sercu. Wydał swojego Mistrza za pieni dze. A kiedy odkrył skutki swej decyzji ycie straciło sens. 
Cię ki zawał duchowy skończył się samobójstwem. Zd ył jeszcze Judasz wyrzucić pieni dze z serca i z sakiewki na posadzkę 
przed tymi, którzy zabili Jezusa, ale serca ju  nie uleczył, bo nie podszedł do Jezusa i nie poprosił o przebaczenie. A Jezus na to 
czekał. Zamieszkałby w jego sercu i uratował od zawału. Jego historia uczy, e je li kto  dobrowolnie wybierze grzech cię ki i 
wykre li ze swego serca miło ć Boga, ludzi i siebie, winien mo liwie szybko skorzystać z pomocy Jezusa, który jest najlepszym 
kardiologiem. Jego przebaczaj ca miło ć leczy nasze serca ucz c je okazywania przebaczenia i proszenia.  Przez wieki w Ko cie-
le dopracowano ewangeliczn  kardiologię w Litanii do Naj więtszego Serca Pana Jezusa. Do dnia dzisiejszego nie ma oficjalnie 
zatwierdzonej Litanii do Rozumu Jezusowego, czego domagali się chorzy na pychę racjonali ci. Serce reaguje na grzech tysi c 
razy szybciej ni  mózg. Grzech to choroba miło ci, a odpuszczenie grzechu to zdrowie. Bo a miło ć to potęga ycia, pełnia prze-
baczenia i lekarstwo na wszystkie rany serca. Nam przebacza Bóg, my przebaczamy ludziom, oni przebaczaj  nam i, co jest bar-
dzo wa ne, trzeba te  umieć przebaczyć sobie samemu.  

HUMOR 

Sekret skutecznej reanimacji  


