Pentecost Sunday,
May 19, 2013

Zesłanie Ducha Świętego,
19 maj, 2013

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

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055
www.sthelenchicago.org
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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 WI TE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do 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 W. W TYGODNIU
Sunday, May 19, 2013, Pentecost Sunday / Zesłanie Ducha więtego
7:30 AM Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; † James Charydczak z intencji rodzin Klisz,
Jarmola, Markese and Rotella
9:00 AM For parishioners; For Golden Age Club members both living and deceased; For all mothers
both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; † Robert Duniecki 5-ta rocznica śmierci z
intencji rodziny; † Karol Holicz
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; For all mothers both living and deceased; † Edward Raczka
req by Jenny Pound
6 PM For all mothers both living and deceased
Monday, May 20, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; Larry & Colleen Kaelin wedding anniversary
7:30 AM † Władysława Wróbel 42 rocznica śmierci z intencji córki
Tuesday, May 21, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM Za Parafian;
Wednesday, May 22, 2013, RODA;
7 AM Arlene Jagielo Birthday blessings
7:30 AM
Thursday, May 23, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM
Friday, May 24, 2013, PI TEK;
7 AM Health and blessings for Geraldine Baginski on her birthday; † Mari Meyer death anniversary req
by daughters
7:30 AM
Saturday, May 25, 2013, SOBOTA;
8 AM
Sunday, May 26, 2013, The Most Holy Trinity / Trójcy Przenaj więtszej
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM
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Sunday Reﬂection
This Sunday, we celebrate the Solemnity of Pentecost. The word Pentecost comes from the Greek
(πεν ηκο ή), which means the fiftieth day. Fifty days after the resurrection, Christ fulfills his promise by
sending the gift of the Holy Spirit upon the disciples. Pentecost is one of the most prominent celebrations
of the liturgical year. In the first reading, we relive the event of the first Pentecost. We are told that a noise
like a strong driving wind came from the sky. Then there appeared to them tongues as of fire resting on
each of them. The Holy Spirit works in our lives like fire: illuminating our minds to understand the truth;
warming the coldness of our hearts. The Holy Spirit is the breath of Christ on the apostles so that His Spirit may work in them to continue His work through the Church. Thus the Holy Spirit is the energy poured
out by Christ upon the apostles so that with renewed vigor become powerful witness of the message of
Christ. In the Second Reading, Paul deals with the issue of some members of the Corinthian community
who considered themselves more important than others on account of their personal talents. Paul reminds
them that God's Spirit is the source of unity as well as of a wonderful diversity of gifts for the growth of
the community. Therefore there is no place for inflated egos in the community of the baptized. The Gospel
from John gives a brief account of the Risen Lord Jesus offering the gift of the Holy Spirit to the Apostles
and sending them. "As the Father has sent me, so I send you…Receive the Holy Spirit", the Spirit of forgiveness, peace and reconciliation.
Pentecost is therefore the crowning of the Paschal Mystery of Christ, who now fulfills his promise of sending the Holy Spirit upon the apostles. Let us for a moment recall the words of the promise. "When the advocate comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who issues from the Father, he
will be my witness. And you too will be witnesses, because you have been with me from the outset" (Jn.
15:26). There are those who give witness today by living in the way that Jesus taught as the only way to
live. Yet others give counter witness to Jesus by engaging in “the works of the flesh,” contrary to the
“work of the Spirit.” In the first reading we hear that everyone in Jerusalem heard the apostles and disciples speaking in their own language. Biblical scholars interpret the apostles’ gift of speaking in languages
understood by all present in terms of a prophetic sign of the worldwide mission and proclamation of God’s
kingdom in all known languages of the world today. That is how powerful the Holy Spirit can be if we allow him into our lives. The power of the Holy Spirit is the greatest untapped power in the world. In the
readings of today we see some of the things the Holy Spirit makes possible: communication in a language
deeper than words; inner peace; transformation; forgiveness of
sins; reconciliation and unity between estranged people; and every worthwhile gift. When the Holy Spirit is in us, no other spirit
can touch us or manipulate us. What do we have to remember? 1)
Pentecost reminds us that the Holy Spirit can lead to conversion
and transformation into powerful witnesses. 2) God's Spirit is the
source of unity as well as a wonderful diversity of gifts for the
growth of the whole Church; 3) On Pentecost day, Christ sends us
through the Church into the world: our homes, families, neighborhoods and places of work, to bring God’s gift of compassion,
peace, reconciliation and forgiveness for all.
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Proud of our Past, We Move Forward With Faith
Thank you, Fr. Waldemar Stawiarski. For building a bridge that miraculously united all generations in service and God's
love. For taking risks and pushing us out of our comfort levels. You made a profound external and internal change and
a meaningful difference in our parish and lives. God's love radiates through the doors of our Church and parish members. St. Helen is special thanks to the guidance and genuine humanity of Fr. Stawiarski. Our church is a reflection of
his welcoming and friendly spirit. Inside, we are free to rejoice, reflect and build lasting friendships and memories. We
can grow spiritually and watch our children grow in faith and service.
St. Helen's church is the living essence of God reflected in today's world, where seeds of love and faith are planted for
the future. Help us grow by volunteering for one of the many wonderful service opportunities available in our church.

Saint Helen Parish is celebrating its 100th anniversary this year. We would like to highlight this year with a special series of articles centered on our Jubilee theme: Proud of Our Past, We Move Forward With Faith. Each week, we
will print a brief reflection from one of our parishioners or parish families on what makes St. Helen a special place for
you to pray and what are you proud of, and what are your hopes for our future. We will begin accepting submissions immediately. Write in your own language (English/Polish or translate into
both if you can).
Please keep your reflections between 100 to 150 words as space is limited. You can hand in your
reflection at the rectory or email it to sthelen@archchicago.org. We would love to print a picture
of you or your family along with your thoughts. Simply attach the picture to the email.

Parishioners of St. Francis Borgia cordially invite you for 30th Jubilee Mass of
Ordination of Father Richard Milek. The
celebration will take place
on the 26th of May at 1:30PM
at St. Francis Borgia
Church, 8033 W. Addison St.
Reception will follow in the
parish center. Please, come
and join us.

Father Waldemar on your
10th Anniversary of Priesthood.
Thank you for your loving service to the
Church. May God bless you abundantly in
your priestly ministry.

St. Helen’s Family Picnic
Sunday, June 23rd, 2013
Parking of St. Helen Church 2315 W. Augusta Blvd.

12 Noon – 7 p.m. Dance with live music
Dancing * Raffle * Games for children *
Food * Beer and much more…

We hope you will join us for Food, Friends and Fun!
Parking avaliable next to the school or at MB Bank (Augusta/Western)

May 19, 2013: Pentecost Sunday
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Save the date

Rummage Sale
Saturday, June 1st, 2013
/ Sobota, 1 czerwca 2013
9 a.m. - 4 p.m.
St. Helen’s Parish
/ Parafia w. Heleny

Cenntenial Celebrations
October 6th, 2013
12 noon - Mass with Francis Cardinal George
3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall
in Niles

Zarezerwuj Dat
6 październik 2013
100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny
12 w południe - Msza w. z Kardynałem
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle w Niles

As you do your SPRING CLEANING save your valuable
items for the sale. We will have spots available for people
to rent with tables provided, or you can donate the items
to the parish and we will sell them. All money raised will
go towards our new parking debt.
„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii
odbędzie się 1 czerwca. Robi c wiosenne sprz tanie odłó cie
rzeczy nie przydatne, a nadaj ce się jeszcze na sprzeda .
Ka dy będzie mógł wykupić miejsce i na udostępnionym stole
wystawić samemu rzeczy na sprzeda . Prosimy równie ofiarować przedmioty na sprzeda do naszego parafialnego stoiska. Dochód zostanie przeznaczony na spłatę długu za parking.

HUMOR / STORY
♦ A pastor was delivering a strong message on the evils the other is for you to buy a candy bar for yourself
of alcohol. Rather loudly he said, “If I had all the wine in
the world, I’d dump it in the river.” Even louder he declared, “If I had all the beer in the world, I’d dump it in
the river.” Finally he pounded the pulpit and ended his
sermon by exclaiming, “If I had all the whiskey in the
world, I’d dump it in the river.” The music director rode
for the final hymn and said with a crooked grin, “Please
turn to hymn 108, “Shall We Gather at the River?”

♦ Little Johnnie had been exceedingly naughty, and
during dinner he was forced to eat alone in the corner at a card table. When everyone was seated, his
father bowed his head and gave thanks.
Then little Johnnie gravely bowed his head and
prayed out loud, „Thank you, Lord, for preparing a
table for me in the presence of my enemies.”
♦One Sunday morning, a mother was sending her
son off to Mass by himself. She gave the boy two
dollars. „One is to put in the collection basket and

on your way home,” she said.
Little Johnnie went on his way walking to church,
with a in each hand, when all of sudden he dropped
one and it fell right down into sewer drain. Little
Johnnie looked down but couldn’t see where it had
gone. He got up, brushed off his pant knees, and
said, „Sorry, Lord, I just lost your dollar.”
♦ A Catholic priest in civilian clothes waited in line
to have his car filled with gas just before a long holiday weekend. He was finally able to pull up to an
open pump.
A harried man getting gas at the next pump said to
the priest, „Wow, it seems as if everyone waits until
the last minute to get ready for a long trip.”
The priest just chuckled. „I know what you mean, ”
he said. „It’s the same in my business.”
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

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. Tickets are available at the door 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. The pot
is worth almost $500 and growing...

Drawing: June 2nd at 6 p.m. Mass

Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. 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 skontaktować się ze zwycięzc .
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu. Pula ze sprzedanych losów wynosi ju
prawie $500 i nadal ro nie…Losowanie: 2 czerw-

ca na Mszy w o 6 p.m.

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

Next Weekend’s second collection will be for the new
marquee.


W następny weekend druga składka przeznaczona
będzie na nową tablicę informacyjną kościoła.

I - Dorothy Majchrowicz and Christopher Kulach
I - Ashley Myers and Paul Kaczmarczyk
I - Justyna Jurgilewicz and Adam Czerwinski
Casimir Pawlik, Zofia Sidzina,
Danuta Danska, Josephine
Majka, Henryka Pluciennik
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.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

May 12, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$210.58

$880.76

$641

$395.61

$97

-

$2,224.95

School Support

$90

$227.55

$183.02

$108.28

$48

-

$1,602.13

Mother’s Day - $1,602.13
Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

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

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two
weeks in advance by calling the parish office.

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

Weddings

Sakrament Małżeństwa

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

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 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.

May 19, 2013: Pentecost Sunday
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In celebrating our jubilee year - the 100th Anniversary of St. Helen Parish, we would like to invite all our
parishioners and friends in building "The Jubilee Thanksgiving Tree". You will find this symbolic tree
with its leaves in the main vestibule of the church. There is a leaf for each one of us, our family and friends
that have built the St. Helen Parish community throughout the years. May your offering be in gratitude
for His church and blessings. Below you will find the form with details. Please, help with our thanksgiving tree.

Prze ywaj c rok jubileuszowy 100-lecia powstania naszej parafii pragniemy zaprosić wszystkich do budowania „Jubileuszowego Drzewa Wdzięczno ci”. W głównym przedsionku ko cioła w centralnym miejscu
zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla ka dego z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli t wspólnotę. W ten sposób mo emy pozostawić po sobie trwał pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar zło ony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej wdzięczno ci i pomoc dla
ko cioła w. Heleny. Poni ej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym zwi zane. Zapraszamy, poł czmy się we wdzięczno ci.

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia
Leaves / Liście:

_____gold / kolor złoty ‐$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie:
_______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000
Name / Imię i Nazwisko _________________________________________________________
Address / Adres _________________________________________________________
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon _______________________
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22
characters per line):
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna
ilość znaków to 22):
Line 1______________________________________________________________________________________
Line 2________________________________________________________
Line 3________________________________________________________
Line 4________________________________________________________

Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church
Please return the form to the parish oﬃce / Prosimy o zwrócenie formy do biura paraﬁalnego

May 19, 2013: Pentecost Sunday

Page 9

Refleksja Niedzielna
Tchnienie – to słowo dobrze wyra a tajemnicę Ducha więtego. Oddech jest konieczny do ycia. Tlen
wchodzi w nasze wnętrze, napełnia płuca, karmi ka d komórkę ciała. Oddech jest czym niezbędnym, a
jednocze nie tak oczywistym, e na co dzień o nim nie pamiętamy. Przypominamy sobie o nim, kiedy z ró nych powodów zaczyna nam brakować tchu. Duch więty – tchnienie Boga – wchodzi w nasze wnętrze,
zasila, o ywia, karmi naszego ducha. Jest niezbędny do ycia, ale łatwo o Nim zapominamy.
S dwa „miejsca”, w których objawia się nam Duch więty: człowiek i Ko ciół.
w. Atanazy pisał: „Słowo przyjęło ciało, aby my mogli przyj ć Ducha więtego. Bóg stał się nosicielem
ciała, aby człowiek mógł stać się nosicielem Ducha”. To niesamowite: nie wi tynie z kamienia, ale kruchy człowiek jest najwa niejszym miejscem przebywania Boga. „W was będzie” – mówi Jezus, obiecuj c
Ducha więtego (J 14,17). Kiedy Bóg stwarzał człowieka, „tchn ł w jego nozdrza tchnienie ycia” (Rdz
2,7). To było pierwsze yciodajne tchnienie Boga Stwórcy. W Ewangelii w. Jana czytamy, e zmartwychwstały Jezus „tchn ł” na Apostołów. To jakby reanimacja człowieka po jego grzechu, przył czenie do Boego respiratora. Tchnienie Zmartwychwstałego uwalnia człowieka od grzechu i mierci. Dzi przez porednictwo Ko cioła Jezus udziela Ducha Bo ego przyjmuj cym sakramenty, zwłaszcza chrztu i bierzmowania. w. Ireneusz nie wahał się pisać, e pełnię człowieczeństwa tworz : ciało, dusza i Duch więty.
Człowiek nosi w sobie oddech Boga. Kiedy słyszymy o łasce Boga, my limy na ogół o jakich uzdolnieniach czy darach, a tymczasem pierwsz , podstawow łask Boga jest… sam Bóg: Duch więty w nas!
Duch więty działa jednak nie tylko w pojedynczych osobach. On napełnia swoj obecno ci Ko ciół jako
cało ć, czyni z niego yw wspólnotę. Tak jak Bóg Stwórca „ulepił człowieka z prochu ziemi”, tak Jezus,
Syn Bo y, „ulepił” swój Ko ciół z ludzi, słabych jak proch ziemi. Zesłanie Ducha więtego było momentem, w którym Bóg tchn ł swego Ducha w tę wspólnotę. Dopiero wtedy Ko ciół zacz ł nie ć obecno ć Boga innym, w wiat. Ko ciół jest więc owocem dwóch misji: posłania na wiat Syna Bo ego i zesłania Ducha więtego. To Duch więty jest „dusz ” Ko cioła – Ciała Chrystusa.
Duch więty tworzy z ochrzczonych jedno ć mimo ró norodno ci, buduje
więzi. Jest jedn Osob w wielu osobach. Duch więty jest w Ko ciele ródłem miło ci, prawdy i nieustaj cej odnowy.
Człowiek mo e być więty i Ko ciół mo e być więty tylko dzięki Duchowi
więtemu. On ju od chrztu jest w nas, a od dnia Pięćdziesi tnicy jest w
Ko ciele. Jednak stale musimy wołać: „Przyjd !”. Aby pamiętać, e bez
oddychania Bogiem grozi nam uduszenie… samym sob .
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W tym tygodniu Ks. Proboszcz Waldemar obchodzi
swoją 10-tą rocznic wi ceń Kapłańskich.
Czcigodny Ksi że Proboszczu

VIII Lednickie Spotkanie Młodych

W tym szczególnym dniu składamy najlepsze życzenia: Bożej
radości, aby towarzyszyła Ci ona w każdym dniu kapłańskiej
posługi. Aby w Twoim życiu nigdy nie zabrakło dobrych
chwil. Wiary, która nadaje sens, nadziei która nie gaśnie,
uśmiechu by często gościł na księdza twarzy, siły która pomoże w duchowej pracy oraz determinacji w dążeniu do realizacji zamierzonego celu. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę. Niech Bóg obdarzy Cię swoim błogosławieństwem i
wszelkimi łaskami na dalsze lata Twojej posługi. Szczęść
Boże!

8 Czerwca, 2013
4:30 - 10 pm
Parafia w. Rozalii
4401 N. Oak Park Ave.
Harwood Heights, IL 60706
Więcej na stronie internetowej:
http://lednica2000.us/

Parafianie w. Franciszka Borgia serdecznie zapraszają na Msze Jubileuszowa z okazji 30 rocznicy więceń Kapłańskich Ks. Ryszarda
Milka, która odbędzie się w niedziele 26 maja o godz. 1:30PM w kociele w. Franciszka Borgia w Chicago; 8033 W. Addison St. Po
Mszy w. Zapraszamy na poczęstunek do sali parafialnej.

Piknik Rodzinny parafii Św. Heleny
Niedziela, 23 czerwca, 2013
Parking przy ko ciele w. Heleny

12 w południe do 6 wieczór - zabawa z zespołem
Atrakcje dla dzieci i dorosłych:
•
•

Gry i zabawy dla dzieci
Wspaniała polska kuchnia
•

•

Piwo i inne napoje

Loteria i wiele więcej…

Parking dostępny przy szkole lub przy Banku MB przy skrzy owaniu ulic
Augusta and Western

May 19, 2013: Pentecost Sunday
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Dumni Naszej Przeszło ci z Wiarą podążamy w Przyszło ć
Parafia w. Heleny obchodzi w tym roku 100-lecie swojego powstania. Chcieliby my podkre lić ten rok specjaln seri artykułów w naszym biuletynie które koncertowałyby się na naszym jubileuszowym temacie:
Dumni Naszej Przeszło ci z Wiar Pod amy w Przyszło ć. W ka dym tygodniu zostanie wydrukowana refleksja napisana przez naszych parafian na temat dlaczego ko ciół w. Heleny jest wyj tkowym miejscem modlitwy dla ciebie, z czego jeste dumny i jakie masz nadzieje na przyszło ć zwi zane z nasz parafi . Artykuły
przyjmujemy od tego tygodnia. Prosimy je napisać we własnym języku czyli po polsku, po angielsku lub w
obu językach.
Refleksja nie powinna być dłu sza ni 100-150 słow. Refleksje prosimy składać w biurze
parafialnym lub przesyłać na email: sthelen@archchicago.org. Równie do refleksji mo na
doł czyć swoje zdjęcie lub zdjęcie rodziny. Zdjęcie nale y doł czyć do emaila.

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w ka dy dzień miesi ca maja
od poniedziałku do soboty
o godzinie 7 wieczorem
w kaplicy w. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy w.
o godz. 10:30 a.m.

HUMOR
♦ Paweł postanowił wyręczyć mamę przy gotowaniu
obiadu. Po podaniu zupy zapytał rodziców, jak im smakuje.
- Sól jest wy mienita. Szkoda tylko, e dodałe do niej
tak mało zupy.

♦ Nauczycielka pyta dzieci:

- Jakie warzywo sprawia, e oczy łzawi ?
- Rzepa, proszę pani - wyrywa się z odpowiedzi Jasiu.
- Nie Jasiu, zapewne miałe na my li cebulę.
- Nie proszę pani! Pani nigdy nie oberwała rzep w czoło.

Pie ni wesela witamy,
O Maryjo, miesi c Twój!
My Ci z serca cze ć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesi cu ziemia cała
yciem, woni , wdziękiem l ni.
Wszędzie Twoja d więczy
chwała,
Gdy majowe płyn dni ...

♦ Sala operacyjna, pacjent le y na le

ance, podchodzi

anestezjolog.
- Dzień dobry, dzisiaj ma pan operację, będę pana usypiał, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy leczy się pan w
naszym szpitalu prywatnie, czy na Fundusz Zdrowia?
Pacjent na to:
- Na Fundusz Zdrowia.
Anastezjolog:
- Aaaaa... kotki dwa....

♦ Ksi ę lotaryński Leopold spotkał biedaka. Otrzymawszy spor sumę, ebrak pełen wdzięczno ci powiedział:
- Będę się modlił, by dobry Bóg wynagrodził księcia niebem za jego hojno ć.
- Nie rób tego - odrzekł Leopold. - Nie chcę wygl dać w
oczach Bo ych na kogo , kto daje pieni dze na procenty
wypłacane w niebie.

