13th Sunday in Ordinary Time,
June 30, 2013

XIII Niedziela Zwykła,
30 czerwiec, 2013

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

Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głow mógł wesprzeć
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
Mrs. Marianne Johnson, Principal
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

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 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, June 30, 2013, 13th Sunday in Ordinary Time / XIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Paweł Wójcik z intencji syna; † Emilia Laszczak z okazji imienin o szczęście
wieczne dla kochanej mamy prosi córka z rodziną; † Antoni Laszczak w dniu imienin z intencji córki z
rodziną; Za zmarłych z rodziny Proszowskich i Smrokowskich; O błogosławieństwo Boże na dalsze lata
pożycia małżeńskiego z okazji 40-tej rocznicy ślubu dla kochanych rodziców prosi córka
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM
Monday, July 1, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; Return Catholics to the Church
7:30 AM
Tuesday, July 2, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, July 3, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM
Thursday, July 4, 2013, CZWARTEK; Independence Day
9 AM
First Friday, July 5, 2013, PI TEK;
7 AM
7:30 AM
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, July 6, 2013, SOBOTA; St. Maria Goretti
8 AM † Emily Ribicki; † Vera Weymans; Za matki żyjące i zmarłe
Sunday, July 7, 2013, 14th Sunday in Ordinary Time / XIV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Stephanie Jachim req by Bernice Jachim
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM
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From Pastor’s Desk
It is hard to believe, but this is my last weekend at St. Helen Parish. For last few weeks I have been between two Parishes wrapping up things at St. Helen’s and making sure the Jubilee events are on schedule
and slowly being present at St. Cyril and Methodius Parish participating in some meetings and celebrations
there. Last weekend’s picnic was the last opportunity for us to be together outside of the church setting. It
was a beautiful day and we had a lot of fun together. I want to thank all parishioners and friends who participated in the event and those of us who worked hard in the kitchen and many other capacities on that hot
day. It was a successful day and we have raised additional $2,330. for our parking debt. We had a chance
to meet the new Pastor of St. Helen Fr. Frank who was present among us.
Today, I want to say thank you to all of you who have supported me along the way. I could not do it without you. You kindness and generosity have allowed me to achieve great things at St. Helen’s. Here, I spent
five years of my life and took my first steps as your Pastor being 31 year old that made me to be the
youngest Pastor of the Archdiocese of Chicago five years ago. Thanks to your trust we have we realized
the great projects and objectives of the Parish. I think about them with a great pride and I would like to refresh your memory and remind you of some of them: new granite stairs/railing ($ 95K); new heating system for the church and Rectory ($78K); restoration and tuck-pointing of the facade of the church and Rectory ($ 86K); new windows in the Rectory ($ 14K); new hatches and doors on the towers ($ 7K); monitoring system around the church and Rectory ($ 8K); church plaza/parking at the previous Convent building
site ($ 78K); and the church marquee ($ 20K) as well as many other ongoing repairs. I am forever grateful
to St. Helen Parish and to you for your great kindness, respect, support and generosity. These five years
have been a great learning experience for me for the new challenges that await me at the new Parish of St.
Cyril and Methodius in Lemont.
I am aware that many of you will remember me as a Pastor who challenged you a lot. And that’s ok with
me because I have cared and I wanted to prepare this church and its community to this historical event of
the Centennial Anniversary. I move on content and fulfilled knowing that I leave this church in better
shape that I found it just as had my predecessors who have been here before. Every one of us has had different priorities and has dealt with different challenges at the time. My wish would be to meet together in
gratitude at the Anniversary Banquet.
I want to give a quick update in regard of the Parish finances. Our three Parish accounts are in green but
not overwhelmingly after I paid this week some Archdiocesan bills. Our Operating Account has $3,997,
Capital Improvements $1,452 and Mass Stipend Account stands at $1,439. THE PARISH HAS NO
LOANS. And our Parking debt is short of $5,300 to close and the marquee fundraising is missing less than
$5,000. To conclude I take it as a miracle considering what we have done and paid for with our own money. Thank you again, thank you...
I deeply regret that I will not be staying with you to the end of the Jubilee Year, but I promise that I will be
present at the Mass of Thanksgiving and the banquet on October 6th with representatives of my new Parish.
Fr. Francis Florczyk will take over after me and he will be your new Pastor beginning Monday, July 1st.
He has been a priest for 32 years and has spent the last 17 years working in the Archdiocese of Chicago.
St. Helen Parish will be his first Parish to be a Pastor of. I ask you to receive him kindly, and be good mentors to him. Thank you for what you have done for me and God bless you and your loved ones. Please, do
not hesitate to visit me in Lemont.
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ST. HELEN PARISH

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
JULY 5TH,
FROM 8:30 AM UNTIL 7 PM.
IN OUR DAILY CHAPEL.

We want to invite you to participate in
our Food Drive. You can drop off your
grocery bags in our entrance of the
church by the statue of Jesus with Children. Our next Food Drive will be on
the weekend of July 7, 2013. What we
collect we will pass it to St. Mark Food Pantry
that distributes it during a week to the needy of
our area. We appreciate you willingness to share
your bread with others!

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

St. Helen Parish is celebrating its 100th anniversary this year. We are putting together a
100th Anniversary Book and need your help. If
you have any pictures of events that took place
in our church, (could be your wedding, child’s
baptism, communion, confirmation or any other
of our parish events) please send us a copy in an
email to sthelenanniversary@yahoo.com. If you
cannot email them to us please, send a copy to
the Rectory no later that July 12th.

May God bless all of the volunteers of the picnic for all the hard work you finished to ensure
that the event is a success. I also want to thank
all the participants for coming and for donations
of sweets. We also want to thank those who donated prizes for the drawing. The picnic was a
success and allowed us to gather an additional
$2,330 towards our parking debt. Finally, we
want to sincerely thank our many sponsors and
businesses who so generously supported the picnic with their donations. God Bless!

Gus Tap, Mikołajczyk Sausage, Radio
Flyer, Kasia’s deli, Rich’s Deli, Home Depot, Best Buy, Roman Sipiora, Siller Family, Klisz Family, Klazura Family
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For the occasion of 100th Anniversary, we are putting together the Anniversary Ad Book. We invite you to participate
by placing your advertisement or dedication. An Ad Book Form is below. Please, return your ad book requests to our
Parish office by Friday, July 12th, 2013.

Z tej okazji naszego stulecia parafii przygotowujemy Jubileuszową Ksi g Pamiątkową tzw. „Anniversary
Ad Book”, w której mo na zamawiać swoje dedykacje. Specjalna forma zamówienia jest poni ej, któr po
wypełnieniu proszę odesłać do biura parafialnego do pi tku, 12 lipca 2013 roku.

St. Helen Ad Purchase Form
Please fill out the following information completely. (PRINT) /
Proszę wypełnić poni sz formę drukowanymi literami.
Contact Name: _________________________________________________________________
Address, City, State & Zip: ________________________________________________________
Telephone: ________________________________

Email: _______________________

Please check the appropriate space that describes the ad submitted
Prosimy zaznaczyć wybrany format zamówienia
DESCRIPTION / Opis
PRICE / Cena
SPECS / Wymiary
________Gold Page (Złota strona)
$500.00
8.5”x 11”
________Silver Page (Srebrna strona)
$250.00
8.5”x 11”
________Full Page Black & White
$100.00
8.5”x 11”
(Cała strona czarno biała)
________Half Page B&W (Połowa Strony)
$50.00
8.5”x5.5”
________Quarter Page B&W
$25.00
5.5”x 4”
(Ćwierć strony)
________Patron (Patron)
$15.00
Name Listing (Imię, Nazwisko)
Place Your Ad/Greeting Here / Poni ej proszę zamie cić tekst, który zostanie zamieszczony w Ad Book:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TOTAL AMOUNT ENCLOSED / Zał czona kwota $ ____________________
Submit ad purchase form and your payment to: (Prosimy o przesłanie zamówienia i płatno ci na adres:)
St. Helen Church
Anniversary Banquet
2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
Or
You can e-mail photo ready ad to: sthelenanniversary@yahoo.com
Ad will not be processed for submission until full payment has been received.
All ads MUST BE RECEIVED no later than Friday, July 12, 2013.

June 30, 2013: 13th Sunday in Ordinary Time
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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
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

OFFICE CLOSED
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.
Current pot: $750
Drawing: next Sunday, July 7th at 7:30 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.
Obecna pula: $750
Losowanie: 7 lipca na Mszy w. o 7:30 rano

Thursday, July 4, 2013 office
will be closed. Mass at 9am.
Czwartek, 4 lipca biuro parafialne będzie
nieczynne w zwi zku z obchodzonym w USA
Dniem Niepodległo ci. Msza o godzinie 9 rano.

Miscellaneous
I’m looking for a job as caregiver come and go
or weekends. Agata (773) 386 8105

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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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

June 23, 2013

Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$227.35

$636

$884.50

$263.50

$230

-

$2,241.35

$211

$200.15

$570.70

$64

$48

-

$1,093.85

Marquee

From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia, biuro parafialne będzie
nieczynne w poniedziałki.

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 / Zaznacz jedno:
__ New Registra on /
Nowo Zarejestrowany
__ Change of address /
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
Wyprowadzka z Paraﬁi
__ Want Envelopes /
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.

June 30, 2013: 13th Sunday in Ordinary Time
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Z biurka Ksi dza Proboszcza
Trudno uwierzyć, e jest to ju mój ostatni weekend w parafii w. Heleny. Przez ostatnie kilka tygodni byłem pomiędzy dwoma parafiami zamykaj c ostatnie sprawy w parafii w. Heleny upewniaj c się, e
wszystkie wydarzenia w roku jubileuszowym s zaplanowane i będ c ju obecny w parafii w. Cyryla i
Metodego uczestnicz c w kilku spotkaniach i celebracjach. W ubiegł niedzielę była to ostatnia okazja,
aby spotkać się poza ko ciołem. Dzień był przepiękny i my lę, e wszyscy dobrze bawili my się. Chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim parafianom i przyjaciołom, którzy uczestniczyli w tym pikniku jak równie tym wszystkim, którzy cię ko pracowali w kuchni, przy wydawaniu jedzenia w barze, czy sprzeda y
biletów. Był to udany dzień, dzięki czemu zebrali my dodatkowe $2,330 które zostanie przeznaczone na
dług parkingowy. Mieli my równie okazję, aby poznać nowego księdza Proboszcza, Ks. Franciszka.
Dzisiaj, pragnę podziękować wszystkim Wam za wsparcie w czasie mojej obecno ci na Helenowie. Bez
Was nie poradziłbym sobie. Wasza yczliwo ć i hojno ć pozwoliła osi gn ć nam wiele w parafii w. Heleny. Tutaj spędziłem moje pierwsze pięć lat, jako najmłodszy wtedy Proboszcz w Archidiecezji w Chicago
maj c 31 lat. Dzięki Waszemu zaufaniu udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć w naszej parafii.
My lę o nich z wielk dum i chciałbym przypomnieć, co udało nam się razem zrobić: nowe schody granitowe i poręcze ($95,000), nowe ogrzewanie dla ko cioła i plebanii ($78,000), Fugowanie ko cioła i plebanii ($86,000), nowe okna na plebanii ($14,000), nowe drzwi na wie y ($7,000), system kamer dookoła kocioła i plebanii ($8,000), parking po zburzeniu klasztoru ($78,000) i tablica elektroniczna obok ko cioła
($20,000) oraz wiele innych mniejszych projektów. Jestem wdzięczny parafii w. Heleny i Wam wszystkim
za yczliwo ć, szacunek, wsparcie i hojno ć. Te pięć lat było wspaniałym do wiadczeniem dla mnie na kolejne nowe wyzwanie w parafii w. Cyryla i Metodego. Jestem wiadom, e wielu z Was zapamięta mnie,
jako proboszcza który stawiał wyzwania i ci gle prosił o pieni dze. Dla mnie to w porz dku, poniewa
dbałem i chciałem przygotować ko ciół i naszych parafian do tego historycznego wydarzenia, jakim jest
stulecie parafii. Wiem, e zostawiam ten ko ciół w lepszym stanie ni go zastałem, oczywi cie z całym szacunkiem dla moich poprzedników. Ka dy z nas miał inne priorytety i borykał się z innymi problemami.
Moim yczeniem jest spotkać się razem z wdzięczno ci na Bankiecie Rocznicowym.
Chciałbym równie przedstawić pokrótce finanse parafialne. Nasze trzy parafialne konta s powy ej zera,
ale nie za wiele, zwłaszcza po zapłaceniu archidiecezjalnych rachunków w tym tygodniu. Na koncie debetowym jest $3,997, na koncie na remonty $1,452 i na koncie mszalnym $1,439. Nie pozostawiam po sobie
żadnego długu. Zostaj jeszcze dwa niezakończone projekty, na które nadal będzie zbierana comiesięczna
składka, a s nimi dług za parking $5,330 i na tablicę informacyjn około $5,000. Podsumowuj c, uwaam, e to cud, co udało nam się razem osi gn ć i do tego sfinansować to własnymi ofiarami. Bóg zapłać
jeszcze raz.
ałuje, e nie mogę zostać z Wami do końca roku jubileuszowego, ale obiecuje, e będę z Wami na Mszy
w. Dziękczynnej i na bankiecie 6 pa dziernika razem z przedstawicielami mojej nowej parafii. Ks. Franciszek rozpocznie swoj posługę w parafii w. Heleny w poniedziałek 1 lipca. Ks. Franciszek jest kapłanem od 32 lat, a ostatnie 17 lat pracował w parafiach na terenie archidiecezji Chicago. Parafia w. Heleny będzie Jego pierwsz placówk , w której będzie posługiwał, jako Proboszcz. Proszę, przyjmijcie Go
ciepło i b d cie dla Niego dobrymi nauczycielami.
Bóg zapłać za wszystko, co zrobili cie dla mnie i dla ko cioła w. Heleny. Niech Bóg Wam błogosławi i
Waszym najbli szym. Je eli będziecie kiedy w okolicach Lemont, zapraszam serdecznie w odwiedziny.
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich
woluntariuszy naszego parafialnego pikniku. Bóg zapłać Wam za cię k prace
przy organizacji i podczas pikniku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne
przybycie. Dziękujemy równie za zło one ciasto i nagrody na loterię. Piknik był
sukcesem i pozwolił nam zgromadzić dodatkowe fundusze w wysoko ci $2,330
które zostały przeznaczone na spłatę długu za parking. Serdeczne podziękowanie
kierujemy równie do ni ej wymienionych
osób i biznesów, którzy hojnie wsparli
nasz piknik swoja ofiar . Bóg zapłać.

Gus Tap, Mikołajczyk Sausage,
Radio Flyer, Kasia’s Deli, Rich’s
Deli, Home Depot, Best Buy, Roman Sipiora, Siller Family, Klisz
Family, Klazura Family

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

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca czerwca
(5 lipca).
Rozpoczyna się ona bezpo rednio
po Mszy w. o godzinie 7:30 rano,
a zakończy Msz w.
o godzinie 7 wieczorem.

Zbiórka Żywności
Przypominamy o Zbiórce ywno ci,
która odbywa się w ka dy pierwszy
weekend miesi ca. Prosimy o składnie suchych produktów ywno ciowych w koszyku, który będzie
umieszczony w przedsionku przy figurce Pana Jezusa z dziećmi. Mamy nadzieję, e ka dy z nas podzieli się Tym co ma i w naszym koszyku nie będzie
brakowało jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie się w weekend 7 lipca. ywno ć, która zostanie zebrana w naszej parafii zostanie przekazana
do Parafii w. Marka, która prowadzi „s siedzk
spi arnię” i wydaje jedzenie biednym mieszkaj cym w naszej okolicy.

W tym roku Parafia w. Heleny obchodzi
stulecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowujemy Jubileuszow Ksi kę Pami tkow . Je eli ktokolwiek posiada zdjęcia pami tkowe z uroczysto ci które miały miejsce
na helenowie czy to komunia, chrzest, lub,
bierzmowanie a chciałby się nimi podzielić
prosimy o przesłanie kopii na email: sthelenanniversary@yahoo.com lub zrobienie kopii i dostarczenia do biura parafialnego nie
pó niej ni 12 lipca.
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Świ ty tego tygodnia…
Św. Maria Goretti
Maria urodziła się w Corinaldo koło Ankony 16 pa dziernika 1890 r. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny.
Jako 6-letnie dziecko otrzymała sakrament Bierzmowania z r k kardynała Juliusza Boschi (1896). Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Marysia pocieszała mamę: O
" dwagi, mamusiu! Bóg nas nie opu ci!"Pobo ne dziewczę brało często ró aniec do r k, modl c się o spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i opiekowała się
rodzeństwem.
Dom Gorettich zajmowała tak e rodzina Serenellich - ojciec z synem. Chłopiec Aleksander Serenelli miał 18
lat, kiedy zapłon ł ku Marii przewrotn
dz . Zacz ł j te coraz nachalniej napastować, gro c jej nawet
mierci . Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratuj c się ucieczk i omijaj c go.
Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie pogłębiać przepa ci niechęci Serenellich do Gorettich.
5 lipca 1902 r. rodzina Gorettich i Serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu i obserwowała pracowników. Zauwa ył j Aleksander i pod pretekstem, e musi wyj ć na chwilę, udał się do domu i
sił wci gn ł dziewczę do kuchni, która była przy drzwiach. Usiłował j zmusić do grzechu. Kiedy za Maria
stawiła mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nó i zacz ł nim atakować dziewczynę. Szczegóły te
podał sam morderca przed s dem. Powracaj ca z pracy rodzina znalazła Marię ju w stanie agonii. Natychmiast odwieziono j do szpitala, gdzie zaopatrzona więtymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed mierci
darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, e miała na ciele 14 ran.
Zbrodni poruszona została cała okolica. Dziewczę miało królewski pogrzeb.
Wzięło w nim udział wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskup. Z balkonów i z
okien na biał trumienkę padał deszcz ró i innych kwiatów. Zaczęto j nazywać
"więt Agnieszk XX wieku". Dzięki staraniom pasjonistów w 1935 r. rozpocz ł
się proces kanoniczny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył j
uroczy cie w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950 r. ten e papie zaliczył
j do chwały więtych. Tak w czasie beatyfikacji, jak i kanonizacji własnej córki
miała szczę cie uczestniczyć matka.
w. Maria Goretti jest patronk młodzie y.

HUMOR
♦ Pewnego proboszcza pokaźnej tuszy zapytano

zwać...

♦Akademia Medyczna, egzamin ustny, stary pro-

fesor pyta studenta, jakie są oznaki ciąży. Student
milczy, ale słyszy podpowiedź z tyłu: przekiedyś, dlaczego nosi pasek i szelki. Ten z błytłuszczające
się włosy, krzywe nogi i duży brzuch.
skiem w oku odpowiedział, że stosuje się wiernie
Powtarza
wszystko
bez zająknięcia, profesor
do biblijnej rady i zacytował czwarty rozdział
wstaje
i
pyta:
Księgi Koheleta (wersety 9-10):
- Proszę pana, czy ja mam przetłuszczone włosy?
Lepiej jest dwom niż jednemu, gdy mają dobry
zysk ze swej pracy. Bo gdy spadną jeden podnie- - Ma pan.
- A czy mam krzywe nogi?
sie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy spad- Noo, też pan ma, panie profesorze.
nie, a nie ma drugiego, który by go podniósł.
- A brzuch, czy mam duży brzuch?
- Ma pan.
♦ Matka zwraca się do córki:
- To jak urodzę, dam panu znać, pan przyjdzie i
- Twój chłopak, córeczko, jest źle wychowany.
wpiszę trójkę...
Podczas rozmowy ze mną cały czas ziewał!
- On nie ziewał mamo, tylko próbował się ode-

