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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 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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, February 3, 2013, 4th Sunday in Ordinary Time / IV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; Birthday blessing for Pierre Psactanac
10:30 AM † Tadeusz Jachim; † Irena Urban 6 miesięcy po mierci; † Ewa Menert 4 rocznica mierci;
O bł. Boże i zdrowie dla Karoliny Citkowskiej i Sylwii Feltynowskiej z okazji urodzin z intencji Reginy
Karczewskiej
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Sophie Stawasz; † Mariano Vitor req by Susan Vitor;
† Charles Zuback req by Ed Sroka ; + James Charydczak req by Maria Klisz and Jarmola, Markese and
Rotella families
6 PM For Parishioners; † Edward Raczka req by Theresa Migalski
Monday, February 4, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, February 5, 2013, WTOREK; St. Agatha
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik
7:30 AM † Frank Sagula
Wednesday, February 6, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM Za Parafian
Thursday, February 7, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące
Friday, February 8, 2013, PI TEK;
7 AM Souls in Purgatory;
7:30 AM † Anna liwa
Saturday, February 9, 2013, SOBOTA;
8AM
Sunday, February 10, 2013, 5th Sunday in Ordinary Time / V Niedziela Zwykła
7:30 AM † Chester Swiatek 20-ta rocznica mierci
9:00 AM For parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club
members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Gozdecki family;
6 PM For Parishioners; Health and God’s blessings for Bernice Dowejko

February 3, 2013: 4th Sunday in Ordinary Time

Sunday Reflection
Today’s passage of the Gospel is the continuation of last week passage. Jesus speaking in the synagogue
letting people know that he was the Messiah and also the reaction of his family and friends. At first, they
were happy and excited but very soon, they were critical and St. Luke says that they ‘were filled with fufury’. Like the prophets before him, Jesus faces hostility. The first reading of today’s Mass points out
beyond Jeremiah to Jesus. Like Jeremiah, Jesus was consecrated in the womb and sent as a ‘prophet to
the nations’. Like the prophets before him, Jesus is sent to proclaim God’s gift of salvation –not exclusively to one nation or people, but to all who realize in faith that God alone is their hope, their rescuer,
their ‘rock of refuge’ as we pray in today’s Psalm.
Prophecies, St. Paul tells us in the 2nd reading of today’s Mass, are partial and pass away ‘when the perfect comes’. In Jesus, the word of the prophets has been brought to perfection, fulfilled in those who have
ears to hear, as He declares in today’s Gospel. Greater than the gifts of faith and hope, Jesus shows us
how to love as He loved, to love God as our Father, as One who formed us in the womb and destined us
to hear His saving Word and to love one another as he loved us, giving his life as a Redemption for our
sins. In doing this, we will have rejection too. If we try to practice charity in the way St. Paul tells us in
the 2nd reading, we are not going to be praised by the world. They will consider us naïve or even fools.
But if we are really disciples of Jesus Christ, our life should be a life of charity.
Today we have to ask ourselves if charity is the guiding principle of our lives and if we practice charity
in the way that St. Paul talks about in today’s 2nd reading.
Love that is not envious, nor does it seeks its own interest. Basic manifestations of it are to wish well to
others, to be glad when they succeed, to rejoice in the good qualities and virtues of others.
Love that is kind. Kindness is a disposition of heart that inclines us to do what is good for our neighbor.
Kindness is a sweet, charitable fire that, thanks to the Holy Spirit, informs a Christian’s life, disposing
him to always be merciful and affable.
Love that is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way, it is not irritable or resentful.
Charity does not become upset, but it’s always gentle and refined. It is basically the virtue of meekness,
which it’s not a popular virtue nowadays.
This is real love, not just nice words or wishful thinking. “Our love is not to be confused with sentimentality or mere good fellowship, nor with that somewhat questionable zeal to help others in order to
convince ourselves of our superiority. Rather, it means living in peace with our neighbor, venerating the
image o God that is found in each and every human person, and doing all we can to get all others in their
turn to contemplate that image, so that they too may learn how to turn to Christ”.
Pope Benedict XVI in his encyclical letter, God is love, reminds us that “Love of neighbour, grounded in
the love of God, is first and foremost a responsibility for each individual member of the faithful, but it is
also a responsibility for the entire ecclesial community at every level: from the local community to the
particular Church and to the Church universal in its entirety. As a community, the Church must practise
love”.
This is the call that we have at the beginning of the 21st century. No doubt
that we will be ignore or rejected as naïve and fools. But “We have come
to know and to believe in the love God has for us”.
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PĄCZKI DAY
P czki Day is the Polish equivalent
to Mardi Gras' Fat Tuesday
but you certainly do not
have to be Polish
to enjoy this ultimate bakery treat.
Pączki will be available
after each Mass
on Sunday, February 10th.
Coffee complementary.

Celebrating the Year of Faith
Ten Ways Catholics Can Live The Year Of Faith

Volunteer in the parish.
The Year of Faith can’t only be about study and reflection. The solid grounding of
the Scriptures, the Council and the Catechism must translate into action. The parish is a great place to start, and each person’s gifts help build up the community.
People are welcome as
ministers of hospitality,
liturgical musicians,
lectors, catechists and in
other roles in parish life.

February 3, 2013: 4th 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 Mettam
Airman Justin 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.

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contributions 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 contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution 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
♦ The cowboy was trying to buy a health insurance policy. The insurance agent was going down the list of standard questions.
"Ever have an accident?"
"Nope."
"None? You've never had any accidents."
"Nope. Ain't never had one. Never."
"Well, you said on this form you were bit by a snake once. Wouldn't you consider that an accident?"
"No. He bit me on purpose."

♦ Two cowboys come upon an Indian lying on his stomach with his ear to the ground. One of the cowboys
stops and says to the other, "You see that Indian?"
"Yeah," says the other cowboy.
"Look," says the first one, "he's listening to the ground.
He can hear things for miles in any direction."
Just then the Indian looks up. "Covered wagon," he says,
"about two miles away. Have two horses, one brown, one
white. Man, woman, child, household effects in wagon."
"Incredible!" says the cowboy to his friend. "This Indian
knows how far away they are, how many horses, what
color they are, who is in the wagon, and what is in the

wagon. Amazing!"
The Indian looks up and says, "Ran over me about a half
hour ago."

♦ The cowboy lay sprawled across three entire seats in
the posh Amarillo theatre. When the usher came by and
noticed this he whispered to the cowboy, "Sorry, sir, but
you're only allowed one seat." The cowboy groaned but
didn't budge. The usher became more impatient. "Sir, if
you don't get up from there, I'm going to have to call the
manager. The cowboy just groaned.
The usher marched briskly back up the aisle. In a moment he returned with the manager. Together the two of
them tried repeatedly to move the cowboy, but with no
success. Finally, they summoned the police. The cop surveyed the situation briefly then asked, "All right buddy,
what's you're name?"
"Sam," the cowboy moaned.
"Where ya from, Sam?"
With pain in his voice Sam replied.... "The balcony."
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We welcome in our Catholic community:

* * *
Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

ADAM SZCZ CH

Next Jubilee Organizing Committee Meeting
is Monday, February 4th at 7 p.m. at the
Rectory. New members are welcome.
*************************
Następne spotkanie Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w poniedziałek, 4 lutego
o godzinie 7 wieczór na plebanii. Zapraszamy
nowe osoby chętne do pomocy.

STANLEY BAKULINSKI

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Casimir Pawlik

MAY HE REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM

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 Sunday of each month. Tickets are available after
each Mass or at the parish office. Please, put down your
name and your phone number at the back of your ticket
and return it in. You do not need to be present in order to
win.
Co miesi c w naszej parafii odbywa si loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztuk . Losowanie szcz liwego kuponu odbywa si w
ostatni niedziele miesi ca. Nagrod b dzie połowa
pieni dzy zgromadzonych ze sprzedanych kuponów. Kupony dost pne s po ka dej Mszy wi tej lub w biurze
parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej cz ci biletu
swojego nazwiska i numeru telefonu, aby my mogli skontaktować si ze zwyci zc . Nie trzeba być obecnym na
losowaniu, aby wygrać. Im wi cej zakupionych kuponów,
tym wi ksza pula do podziału i wi ksza szansa wygranej!
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu.

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 imi chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
READINGS FOR THE WEEK OF
February 3 , 2013

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Heb 11:32-40; Ps 31:20-24; Mk 5:120

Tuesday/Wtorek: Heb 12:1-4; Ps 22:26b-28, 30-32;
Mk 5:21-43

Wednesday/ roda: Heb 12:4-7, 11-15; Ps 103:1-2, 13-14,
17-18a; Mk 6:1-6

Thursday/Czwartek: Heb 12:18-19, 21-24; Ps 48:2-4, 9-11;
Mk 6:7-13

Friday/Pi tek: Heb 13:1-8; Ps 27:1, 3, 5, 8b-9; Mk 6:14-29
Saturday/Sobota: Heb 13:15-17, 20-21; Ps 23:1-6;
Mk 6:30-34

Sunday/Niedziela: Is 6:1-2a, 3-8; Ps 138:1-5, 7-8;
1 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lk 5:1-11

February 3, 2013: 4th Sunday in Ordinary Time

JOHN PAUL II MEMORIAL GARDEN / OGRÓD PAMI CI JANA PAWŁA II
LASER ENGRAVED BRICK ORDER FORM / FORMA ZAMÓWIENIA KOSTKI
(Return to the office / Prosimy o zwrócenie zamówienia do biura)
For SPRING
Installment
Montowane na
WIOSN

Purchaser’s Name (Imi zamawiaj cego)_________________________________________
Street (Ulica) _______________________________________________________________
City, State, Zip (Miasto, Stan, Zip code) __________________________________________
Phone (Telefon) _____________________________________________________________
INFORMATION TO BE ENGRAVED ON 4”X 8” BRICK UP TO 20 CHARACTERS
PER LINE, 3 LINES PER PAVER, SPACES AND PUNCTUATION
ARE CONSIDERED CHARACTERS.
Informacja zamieszczona na kostce nie mo e być dłu sza ni 20 znaków w jednej linii.
Do dyspozycji mamy trzy linie. Znaki interpunkcyjne, jak równie przerwy pomi dzy
wyrazami traktowane s jak znaki literowe.
PLEASE PRINT CLEARLY / PROSZ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

After receiving 25 brick requests we will place the order with the manufacturer. Bricks will be installed randomly in our garden by the end of
summer. The total cost per brick with installation is $120.
Po otrzymaniu 25 zamówień zostan one odesłane do firmy produkuj cej
kostki. Gotowe kostki b d umieszczone losowo w naszym Ogrodzie Pami ci Jana Pawła II. Koszt jednej kostki wynosi $120.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

January 27, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$224.17

$945.50

$591

$318

$72.95

-

$2,151.62

$152

$402.01

$73

$409.30

$21

$-

$1,057.31

Total collection /
Zebrana suma
New marquee

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

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.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registration
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Parafii
__ Prosz o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imi 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.

February 3, 2013: 4th Sunday in Ordinary Time

Refleksja Niedzielna
Szaweł był faryzeuszem na medal. Bez zarzutu zachowywał wszystkie przepisy Prawa. Wiedział, e doskonało ć
polega na tym, by w adnym punkcie go nie naruszyć. ycie religijne traktował jako sięganie po doskonało ć, a w
niej nie ma miejsca na adną słabo ć ani na adne potknięcie. Jezus jednak chciał go wprowadzić na drogę miło ci,
bo tylko na tej drodze mo na osiągnąć pełnię dojrzało ci i przygotować się do wej cia do domu Ojca. W drodze do
Damaszku powalił go na ziemię. Szaweł wędrował tam, aby niszczyć „niedoskonałych”, którzy naruszyli Prawo
i wbrew opinii Sanhedrynu uznali Proroka z Nazaretu za Mesjasza. Chrystus zmusił go do odprawienia rekolekcji.
Pierwszych w ciemno ciach zamkniętych oczu, bez jedzenia i picia – trwały trzy dni. Po nich przyjął chrzest
i odzyskał wzrok. Drugich na pustyni – trwały kilka lat i polegały na przekładaniu zwrotnicy ycia z drogi doskonało ci
na drogę miło ci.
Szaweł jako uczeń nauczyciela wielkiej klasy, jakim był Gamaliel, doskonale znał Prawo ydowskie i wszystkie jego
wypowiedzi na temat mądro ci. Wiedział, e to jest warto ć najdoskonalsza. Ale ta ydowska mądro ć nie brała pod
uwagę miło ci przebaczającej. Po spotkaniu z Jezusem na drodze do Damaszku Paweł uczył się przebaczać. Wiedział ju , e Bóg mu przebacza jego doskonało ć, w imię której niszczył niewinnych chrze cijan. To ta doskonało ć
splamiła krwią jego ręce. Wiedział, e tylko przebaczenie Boga i chrze cijan mo e jego ręce oczy cić. Ale te zobaczył niezwykle jasno, do czego mo e prowadzić droga doskonało ci, którą dotychczas wędrował. Na drodze miło ci
sam był bity, i to w sposób bezpardonowy. Na drodze doskonało ci – jako doskonalszy i mocniejszy w uderzeniu –
oddałby ka dy cios z nawiązką. Na tej drodze obowiązywała bowiem zasada oko za oko, ząb za ząb. Ale na drodze
miło ci uczył się przebaczania i odkrywał, e ono jest siłą miliony razy większą ni przemoc.
Jest rzeczą zdumiewającą, e ju w jednym z pierwszych listów, pisanym tu po 50. roku do Koryntian, Paweł wypiewał Hymn o miło ci, odsłaniając nieprawdopodobnie czytelnie swoje wnętrze. piewa ten hymn jako wyznanie
swego ycia. On, doskonały faryzeusz, w spotkaniu z Jezusem odkrywa, e w yciu religijnym istnieje wielka pułapka
doskonało ci, w której ginie tysiące ludzi. Zamiast uczyć się kochać Boga i bli nich, oni zabiegają o doskonało ć,
i w imię tej doskonało ci niszczą wielu. Wszyscy bowiem, którzy nie są tak doskonali jak ich wyobra enia
o człowieku, zostają przez nich nielito ciwie skrytykowani, a nawet potępieni. Có to jednak za doskonało ć, która
potępia, a nie pomaga.
Niestety jest to podstawowy błąd wielu ludzi. Rodzice pragną mieć doskonałe dziecko, chcą, aby odnosiło sukcesy,
a oni mogli być z niego dumni. Pompują więc w niego pragnienie doskonało ci. Ono ma być zawsze pierwsze, ono
ma przynosić najlepsze oceny, ono ma zbierać pierwsze nagrody. To jest mocno zakorzenione w sercach dzieci. Oto
przykład: Gdy wychowawczyni podzieliła się w domu radosną wiadomo cią, e jej klasa zdobyła drugie miejsce
w konkursie na szczeblu wojewódzkim, jej córeczka z przedszkola wybuchnęła płaczem. Gdy konsternacja minęła,
mama pyta: Czemu ty płaczesz? A ona odpowiada: A dlaczego nie otrzymali cie miejsca pierwszego? To mała migawka wiadcząca o tym, jak głęboko tkwimy w szkole faryzeuszy, dla których doskonało ć była najwa niejsza, nawet je li dochodziło się do niej po trupach.
I gdzie tu jest mowa o miło ci? O rado ci z tego, e inni są lepsi? O gratulacjach, jakie nale y im zło yć? Dziecko
winno się cieszyć z sukcesu mamy i jej klasy, a nie płakać z powodu tego, e nie zajęli miejsca pierwszego. Miło ć
potrafi się cieszyć.
Istnieje pilna potrzeba przestawienia zwrotnicy naszego ycia z drogi doskonało ci na drogę miło ci. Winni to uczynić wszyscy, którzy traktują Ewangelię na serio. Niezale nie od tego, ile mają lat, na jakim są stanowisku i czym się
zajmują. Drogą do szczę cia jest miło ć, a nie doskonało ć. Droga doskonało ci jest drogą do kompleksów
i faryzeizmu. Kompleksów ni szo ci nabawią się wszyscy, widząc lepszych od siebie, a kompleksów wy szo ci ci,
którzy widzą mniejszych od siebie. W sidła faryzeizmu wpadną ci, którzy – nie mając doskonało ci oczekiwanej
przez siebie i otoczenie – zaczną udawać, e są doskonali.
Listy w. Pawła do Koryntian są traktatem o ewangelicznie rozumianej miło ci. W nich autor rozprawia się w sposób
zdecydowany z pojęciem doskonało ci wypracowanym w szkole faryzeuszy oraz z pojęciem doskonało ci wypracowanym w kulturze greckiej. W Ko ciele jest miejsce na ludzi niedoskonałych, nie ma natomiast miejsca dla tych, którzy nie chcą kochać. Pierwszym bowiem prawem ycia religijnego jest miło ć z całego serca, z całej duszy i ze
wszystkich sił, a nie doskonało ć.
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

Za kilkana cie dni rozpoczniemy Wielki
Post. Zapraszamy wi c wszystkich
na wspaniałe P CZKI, które b d dost pne po ka dej Mszy w.
w niedziele 10 lutego w przedsionku
naszego ko cioła,
jak równie na wynos !
Do p czków kawa gratis!

Zabawa
Karnawałowa
z zespołem „Kontrasty”

9 luty, 2013
rozpoczęcie 6 p.m.
Wstęp $15 od osoby
W bufecie do nabycia obiad, gorące napoje i ciasto,
a w barze napoje orzeźwiające

Bilety do nabycia w biurze
parafialnym
lub po Mszach w.

ZAPRASZAMY

February 3, 2013: 4th Sunday in Ordinary Time

Świ ty tygodnia ...
w. Agata, której imi znaczy "dobra", nale y do czterech wielkich dziewic m czennic Ko cioła rzymskiego, których
wspomnienia wypadaj w czterech zimowych miesi cach. S to: Cecylia (22 XI), Łucja - " wietlana" - (13 XII) na
powitanie Bo ego Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21 I) i wspomniana Agata - "dobra" - (5 II). Ich imiona umieszczono w Kanonie rzymskim, czyli w obecnej I Modlitwie eucharystycznej .
Według tradycji Agata przyszła na wiat w Katanii (miasto licz ce dzisiaj ponad 400000 mieszkańców) na Sycylii ok.
235 roku jako córka arystokratycznej rodziny. Po przyj ciu chrztu postanowiła yć w dziewictwie. Miała oznaczać si
niezwykł urod , a namiestnik rzymski Sycylii ubiegał si o jej r k . Agata jednak e odrzuciła jego propozycj i dlatego została najpierw oddana do domu rozpusty, gdzie jednak z Bo pomoc ustrzegła swojej niewinno ci. Nast pnie
poddano j strasznym torturom, mianowicie rozszarpano i obci to jej piersi. To wszystko jednak e nie odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa, któremu po wi ciła swoje ycie. M czennic rzucono na rozpalone w gle i w ten sposób poniosła mierć za wiar w roku 251, za panowania rzymskiego cesarza Decjusza. Od razu chrze cijanie otoczyli jej
grób wielk czci , modl c si o wstawiennictwo wi tej. W rok po mierci w. Agaty wybuchła Etna i rozpalona lawa
zagra ała miastu. Mieszkańcy Katanii prosili w. Agat o pomoc i posłu yli si jej welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało uratowane.
Obecnie w naszych ko ciołach (5 II) po wi ca si chleb, sól i wod , które maj chronić ludno ć od po arów i piorunów. Powi cone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił po ar w kierunku przeciwnym. W
dniu jej pami ci karmiono bydło po wi con sol i chlebem, by je uchronić od zarazy. W modli-

twie po wi cenia przypomina si , e w. Agata jest u Boga szczególn or downiczk w niebezpieczeństwie po arów. Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb ywy, który zst pił z nieba,
pobłogosławił chleb i wod za wstawiennictwem naszej Patronki. Błagamy te , aby chleb i
woda za wstawiennictwem w. Agaty chroniły nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw po aru i od innych przeciwno ci.
Patronuje zawodom zwi zanym z ogniem: kominiarzom, ludwisarzom, odlewnikom, a tak e
piel gniarkom z racji m czeńskiej mierci. Jest równie or downiczk w chorobach piersi.
W ikonografii w. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi j szarpano. Atrybutami s : chleb, dom w płomieniach, korona w r kach, ko ć słoniowa - symbol czysto ci i niewinno ci oraz siły moralnej, palma m czeńska, obci te piersi na misie, pochodnia, płon ca wieca symbol Chrystusa.

HUMOR

Zasmucony banknot udaje si do kotła piekielnego,
z którego widzi, jakby było wspaniale w niebie...
Umarł banknot 50 dolarowy. Pan Bóg znów go do
♦ Wizyta kol dowa.
piekła wysyła. Umarł banknot 20 dolarowy. I znów
- Pokój temu domowi...
do piekła. Podobnie z dziesi ciodolarowym i pi cio- .. I wszystkim jego mieszkańcom.
dolarowym.
- Ooo, sk d wiedzieli cie co odpowiedzieć?
Gdy przed Panem Bogiem stan łam jednodolarów- eee ... z google. A to niewła ciwa odpowied ?
ka, ten uradowany wzi ł j do siebie i po prawicy
- Bardzo wła ciwa, wszyscy mówi 'na wieki wiekóposadził. Inne nominały zacz ły krzyczeć:
w'.
- Dlaczego on jest z Tob , Panie, a my nie?
A Pan Bóg popatrzył na nich i zapytał:
♦ Umarł banknot 100 dolarowy. Przychodzi do nie- A kiedy ja was ostatni raz w ko ciele widziałem?
ba i Bóg, w swej wielkiej dobroci mówi mu:
- Do piekła!

