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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 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 

Maria obrała najlepszą cząstk  



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

 

Sunday,  July 21, 2013, 16th Sunday in Ordinary Time / XVI Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże dla Marianny i Bolesława Gugulskich z okazji 50-tej roczni-
cy lubu; † Jerzy Krzyworzeka w 7-mą rocznicę mierci; † Czesław Barna  19-ta rocznica mierci z inten-

cji syna z rodziną 
9:00 AM  For parishioners; † Stella Jachim req by Bernice Jachim 

10:30 AM  Za Parafian; † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; † Ryszard Szyszko z intencji Krysty-
ny; † Kazimierz  Hreczuch; † Cecylia Złotnik w 2 rocznicę mierci z intencji rodziny; † Emilian Kożusz-

ko z intencji rodziny; W intencji Bogu wiadomej 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Lazzaro Siervo death anniversary; † Charles Zuback req by 

son 

6 PM  
 

Monday, July 22,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; Laila Grace Newman God’s blessings on 2nd Birthday 

7:30 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 

 

Tuesday, July 23, 2013, WTOREK;  
7 AM  
7:30 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 
 

Wednesday,  July 24, 2013, RODA;  
7 AM † Rose Bykowski 28th death anniversary 
7:30 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 
 

Thursday, July 25, 2013, CZWARTEK;   
7 AM † Edward Dziaduch; † Chester Dziaduch; † Lottie Barr; † Rose Bykowski 28th death anniversary 
7:30 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 
 

Friday, July 26, 2013, PI TEK;  
7 AM  
7:30 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 
 

Saturday, July 27, 2013, SOBOTA; St. Henry 

8 AM † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; W intencji Bogu wiadomej 
  

Sunday,  July 28, 2013, 17th Sunday in Ordinary Time / XVII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; † Kenneth Swiatek rocznica urodzin;  O zdrowie i bł. Boże oraz z podziękowa-

niem za otrzymane łaski dla Eugeniusza i Haliny Wielgos w 25 rocznicę lubu 

9:00 AM  For parishioners; † Lauren Kriner Birthday blessings; † Perla & Cyrus Oblena blessings on 

their wedding anniversary 

10:30 AM  Za Parafian; † Andrzej Obrochta Msza . Gregoriańska; †  Aniela, Marcin Kociubiński; † Ma-

ria, Edmund Frankowski 

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

6 PM  
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God comes to meet us 
 
Is it possible for us to meet God in today’s world, where there is 
no time and room to cultivate relationships with other people, 
even?  Yes, it is!  This is because God does not come in heavenly 
form that requires us to stop and drop everything.  God comes to 
us as other human beings, be it a friend, a stranger, a foreigner, or 
a poor person.  Most frequently, the encounter is unexpected, or 
comes in a manner that we do not entirely desire.  It happens when God desires it and in a 
manner that is least expected; we can find God in an unforeseen circumstance.  God can 
come at any time, maybe even today in the form of a beggar in need of help, or a person 
torn apart by problems who needs help or even simply a patient person to hear them out.  
Do we welcome the unexpected encounters with God?  Do we invite God as Abraham did 
to his tent or to our homes? 
 
Many cultures have welcoming etiquette that equates guests with God.  Regardless of 
their origin, these are confirmed in today’s first reading and in the Gospel.  Abraham was 
keeping watch in front of his tent, and when he saw travelers, he invited them in.  
Through his welcoming, he invites not only guests, but also God as well. 
 
Similarly, the hostess of the house in today’s Gospel Reading.  Marta along with her sister 
Maria invite as guests Jesus and his disciples, thereby welcoming in God.  God is always 
wants to be accepted by a person, but the individual through an exercise of free will must 
choose to welcome God or even insist on God’s presence.  Otherwise, the person’s 
‘house’ or life will remain empty and deprived.  God may come at uncomfortable times 
and in a form that we may not expect.  This is why we must be vigilant, so that we can 
see God, recognize God, and invite God in. 
 
God comes to us in a special way though his Son, Jesus Christ, in every Mass.  Let us 
pray so that we will never reject the invitation, especially every Sunday and Holy Day.  
On those days it is us who are invited to God’s Eucharistic Feast, where we are fed with 
God’s Word and the Body and Blood of Christ. 
 
Fr. Frank Florczyk 
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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 
 

There will be no Mass at 10:30 a.m. and 6 p.m. 

School News 
 
For those of you who attend the multi-year reunion a 
few years back...let’s do it again!   
  
The venue will be the St. Helen Carnival, Sunday, 
August 25, 2013.   Join us for an afternoon in the Beer 
Garden, delicious food by Kasia’s, live entertainment 
and your former classmates. Who could ask for more?   
Come back to the "old neighborhood" and see St. Helen 
in action today! 
  
E-mail your class representative and let us know if we 
will see you at the Carnival.  OR, find your class year on 
FACEBOOK and connect with your classmates and re-
minisce about the good times at St. Helen.  St. Helen has 
a FB page, it is St. Helen Catholic School Chicago, Illi-
nois and so does the carnival. Here’s a link to get you 
started:  http://sthelencarnival.shutterfly.com/
eventschedule 
  
Then check out your specific class year.  Each year has a 
group so friend any of the reps below, and plan on joi-
ning us for some good old-fashioned summer time fun! 
  
Groups are:  
 St. Helen School Chicago Class of 69 
 St. Helen School Chicago Class of 70 
 St. Helen School Chicago Class of 71 
 St. Helen School Chicago Class of 72 

 

Join us in the Beer Garden on Sunday, August 
25, 2013 at 2:00 p.m.  If you plan to attend please 
E-mail your class rep or join your class group  
 
Rich Nagengast '69                                   
rnagengast@sbcglobal.net    
     
Sue Kruczek-Fantaro  '70            
  suzannekruczekfantaro@yahoo.com  
 
Angie Schultz ‘70 
  akschultz@sbcglobal.net  
 
Agnes Czereucho-Nagengast '71     
aggienaggie@sbcglobal.net      
 
Ed Dubiel '72 
claims@wowway.com 

HUMOR 
 
A nearsighted minister glanced at the note that 
a woman had passed to an usher. The note 
read; ‘Her husband having gone to sea, his wife 
desires the prayers of the congregation for his 
safety. “ Failing to observe the punctuation, he 
startled his audience by announcing,, “Her 
husband, having gone to see his wife, desires 
the prayers of the congregation for his safety.” 
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We welcome in our Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej 
wspólnocie parafialnej: 

 

Adrian Kaniszczak 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2013 Report 

Thank you for your donations 
Bóg zapłać za hojne ofiary 

2013 Goal  $9,611.46 

Amount Pledged $16,456 

Amount paid $11,470 

Balance due $4,986 

Please remember your loved ones both liv-
ing and deceased by offering Holy Masses 

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w. 

w ich intencjach. 

 

TEODOR JASNIUK 
RYSZARD SZYSZKO 

 
MAY THEY REST IN PEACE 

NIECH ODPOCZYWAJ  
W POKOJU  WIECZNYM 

Saint Helen 100th Anniversary Prayer 
 
Father, we thank you for the abundant blessings that you have  
bestowed upon the Saint Helen Parish Family for the past 100 years. 
 
We are grateful to the people who had a faith filled vision 
in founding our parish.  We recall the special moments in our lives  
when we felt your presence in the sacraments we have received. 
 
As we continue on our journey of faith, send Your Holy Spirit  
upon us that we may carry on the mission of Jesus. 
 
Open our eyes, that we might see the needs of others. 
Open our ears, that we might hear your call to discipleship. 
Open our hearts that we might love without prejudice. 
Open our mouths that we might share the good news of Jesus Christ. 
 
Amen. 
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Become a Sponsor or Donor 
 

The ninth annual St. Helen School Carnival will bring carnival rides and games, live music in our beer garden, food, and more to the 
2300 block of West Augusta Boulevard in Ukrainian Village. The carnival will take place the weekend of Friday, August 23rd 

through Sunday, August 25th, 2013. ALL proceeds will be used to keep St. Helen School’s excellent educational program afforda-
ble for families of all sizes and backgrounds.  

This is a great way to reach a local audience. Our carnival has a consistent crowd of at least 5,000 every year! St. Helen Catholic 
School is a not-for-profit organization. Gifts are tax-deductible as allowed by law. Your company information with link will be listed 
on our event website (www.sthelencarnival.shutterfly.com). Thank you in advance for your time and consideration. Your support is 
greatly appreciated! 

Sponsorship Opportunities 

For more information, contact: Marianne Johnson @ 773-486-1055 or Mbj2307247@AOL.com 
Sponsorships and donations are welcome at any time, but Silver-level and higher sponsors must commit by July 15 for their logos to 
be included on all promotional materials. 

Name of individual or organization __________________________________________________________________ 
 

Address _______________________________________________________________________________________ 
 

City________________________________________ State _______________ Zip ___________________________ 
 

Contact name and title ____________________________________________________________________________ 
 

Contact email ______________________________________Contact phone_________________________________ 
 

Check #__________Amount __________ Date ________Referred by ______________________________________ 
                                                        

Please make checks payable to St. Helen School. 

www.sthelencarnival.shutterfly.com � www.facebook.com/StHelenSchoolCarnival � Twitter @StHelenCarnival 

 

□  Presenting Sponsor ($5,000+) 
Gold Sponsor benefits plus: 
� Main stage banner 
� 50 additional ride vouchers imprinted w/your name (100 to-
tal) 
 
    

  □  Silver Sponsor ($1,000-$2,499) 

Bronze Sponsor benefits plus: 
� Shared use of 10 x 10 tent for promotional purposes 
� Your logo on Carnival posters and other promotional mate-
rials 
� 10 additional ride vouchers imprinted w/your name (20 total)   
 
 

  □  Gold Sponsor ($2,500-$4,999) 
Silver Sponsor benefits plus: 
� Exclusive use of 10 x 10 tent for promotional purposes 
� 30 additional ride vouchers imprinted w/your name (50 total) 
 

   □ Bronze Sponsor ($500-$999) 
� Recognition via Carnival website, Carnival map/entertainment 
schedule, church bulletin, press releases, school e-newsletter 
and community correspondence. 
� 10 free-ride vouchers printed “Compliments of [sponsor na-
me]” for you to distribute as you wish. 

Donor Levels 
    □  Benefactor ($250-$499) 
 

   □ Supporter ($50-$99) 

□ Patron ($100-$249) 

□ Friend ($25-$49) 
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Casimir Pawlik, Danuta Danska,  
Josephine Majka,  

 
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 host-
ing a “50/50” raffle fundraiser in sup-
port 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.  
 
 
 
 
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 każdej 
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisa-
nie 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.  
 
 

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

New church Marquee Meter 
Fundusz na nową tablic  informacyjną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Miscellaneous 
♦ I’m looking for a job as caregiver come and go or 
weekends. Agata (773) 386 8105 
♦ I’m looking for a job as a caregiver or babysitter for 
summer months July-September. Irene (312) 420 7037 

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

 
W następny weekend druga składka przeznaczona 
będzie na nową tablicę elektroniczną. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
July 14, 2013 

 
 
 
 
 

 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.  

 
 

 

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

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 

kto  ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kon-
takt z biurem parafialnym.   

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

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

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

Total collection /  
Zebrana suma 

$345.70 $524.06 $580 $285 $65 $1,799.26 

Mission Appeal $175 $431.50 $429.58 $164 $215 $1,415.08 

Other 

- 

- 

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. 
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Bóg przychodzi do człowieka 
Czy w dzisiejszym wiecie, w którym zaczyna brakować miejsca 
nawet dla człowieka, lub w nawale naszych codziennych spraw 
i obowi zków możemy spotkać Boga? Tak, możemy! Bóg bowiem 
nie przychodzi w boskiej postaci. Przychodzi jako człowiek, może 
jako przyjaciel, ale także jako obcy, jako obcokrajowiec, ubogi. 
Najczę ciej przychodzi nieoczekiwanie i nie tak, jak by my sobie 
tego życzyli. Wtedy, gdy sam zechce i w sposób najmniej przewidziany, przychodzi niepo-
strzeżenie. Może przyj ć w każdym czasie, może nawet dzi , w postaci biedaka potrzebuj -
cego pomocy, czy człowieka rozdartego rozmaitymi problemami, szukaj cego kogo , kto by 
mu poradził, albo przynajmniej cierpliwie wysłuchał, pozwolił mu się wygadać. Czy przyj-
miemy przychodz cego do nas Boga? Czy zaprosimy Go jak Abraham do swojego namio-
tu, do swojego domu? 
 
„Go ć w dom – Bóg w dom!” To piękne polskie przysłowie potwierdza się w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Abraham czuwał przed swoim namiotem, a gdy zauwa-
żył wędrowców, zaprosił ich w go cinę. Przez to zaproszenie i swoj  go cinno ć wobec 
nich, zaprasza i przyjmuje samego Boga.  
 
Podobnie i gospodyni domu z dzisiejszej Ewangelii – Marta wraz ze swoj  siostr  – Ma-
ri , zapraszaj c i goszcz c u siebie Jezusa, przyjmuj  samego Boga. Bóg bowiem zawsze 
jest w drodze do człowieka, ale człowiek musi Go zaprosić do siebie, a nawet nalegać, aby 
wst pił. W przeciwnym wypadku jego dom, czyli jego życie, pozostanie puste i ubogie. Bóg 
przychodzi często w niewygodnym dla nas czasie i nie w takiej postaci, w jakiej Go ocze-
kujemy. Dlatego musimy czuwać, aby Go zauważyć i rozpoznać, zaprosić i usłużyć Mu. 

 

Bóg przychodzi do nas w szczególny sposób w swoim Synu Jezusie Chrystusie, w każdej 
Mszy więtej. Módlmy się, aby my nigdy nie odrzucali zaproszenia, zwłaszcza w każd  
Niedzielę i więta, na Jego Ucztę Eucharystyczn , gdzie karmi nas Bożym Słowem oraz 
Ciałem i Krwi  Swoj . 

 
Ks. Franciszek Florczyk 
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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 
 
W tym dniu nie będzie Mszy w. o godzinie 
10:30 i 6 wieczorem. 

Msza Św. z okazji Złotych Godów 
 
W niedzielę 22 wrze‐
śnia br., o godzinie 
2:45 po południu w 
Katedrze Świętego 
Imienia (Holy Name 
Cathedral), przy ulicy 
735 N State Street w 
Chicago, Illinois, odbędzie się uroczysta 
Msza święta z okazji 50‐tej rocznicy zawar‐
cia związku małżeńskiego. Pary, ktόre za‐
warły związek małżeński w roku 1963 pro‐
szone są o skontaktowanie się ze swoją pa‐
rafią w celu dokonania rejestracji. Aby za‐
sięgnąć dodatkowych informacji prosimy 
skontaktować się z naszym biurem, 312‐
534‐8351 lub odwiedzić naszą witrynę in‐
ternetową: www.familyministries.org. 

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 
 
25 lipca czcimy w. Krzysztofa, który jest patro-
nem  kierowców. Z tej okazji w Niedzie-
lę 28 lipca, po polskich Mszach Świę‐
tych odbędzie się poświęcenie pojaz-
dów, prosząc przez wstawiennictwo Św. 
Krzysztofa o Boże błogosławieństwo i 
bezpieczną jazdę dla kierowców. 

Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny 

 
Boże Ojcze Wszechmog cy, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,  
którymi obdarzyłe  Rodzinę Parafii w. Heleny w ci gu ostatnich 100-tu lat. 
 
Jeste my wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji 
założenia naszej parafii. Przypominamy wyj tkowe chwile w naszym życiu 
kiedy czuli my Twoj , Panie Jezu Chryste, obecno ć w sakramentach, które otrzymywali my. 
 
Kiedy kontynuujemy nasz  pielgrzymkę wiary,  
Panie Boże ze lij swojego Ducha więtego na nas,  
Aby my mogli wypełniać misję Jezusa. 
 
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych. 
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do na ladowania Ciebie. 
Otwórz nasze serca, aby my mogli kochać tak jak Ty. 
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobr  Nowin  o Jezusie Chrystusie. 
 
Amen. 
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♦ Podczas niedzielnego kazania ksi dz zwraca się do 
wiernych: 
- Dobre małżeństwo jest jak spokojna przystań, przy któ-
rej spotykaj  się 2 okręty pływaj ce po morzu życia... 
Mężczyzna w ławce szepcze: 
- Trafiłem na okręt wojenny...  
 
♦ Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jaki  naprawdę skuteczny rodek na odchudza-
nie? 
- Tak. Plastry. 
- A gdzie się je przykleja? 

- Na usta....  
 
 ♦Przechodzień zagaduje wędkarza: 
- Bior ? 
- Nie bardzo. 
- Złapał pan cos? 
- Jednego. 
- Gdzie jest? 
- Wrzuciłem go do wody. 
- Duzy był? 
- Taki jak pan, i tez mi przeszkadzał...  
 
 
 

HUMOR 

Z prasy katolickiej … 

 

Słyszę czasami, jak niektórzy narzekaj  na "rewię mody", która rozprasza podczas niedzielnej Mszy więtej. To prawda: 
można dostrzec takie osoby, które przychodz  do Ko cioła, żeby "się pokazać". Ich uwagę skupia nie tyle sama liturgia, 
co ukradkowe ocenianie, jak wygl daj  inni, i "jak ja wygl dam" na ich tle. 

To do nich skierowane s  słowa z księgi M dro ci Syracha: Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu twej 
chwały nie b dź zarozumiały. (Syr 11, 4) S  też tacy, którzy nie zwracaj  tak bardzo uwagi na innych, tylko zwyczajnie 
brakuje im wyczucia. Zdarza się to obu płciom, choć zwykle na pokusę próżno ci bardziej narażone s  panie. Dla nich 
w. Piotr ma takie słowa: Ich ozdob  niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pier cienie ani stro-

jenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodno ci ducha, który jest tak cenny wo-
bec Boga. (1 P 3,3) 

Pokusa takiego popisu byłaby mniejsza, gdyby nie to, że tak łatwo stajemy się "widowni ". Zamiast wzruszyć ramionami i 
zwrócić swoje my li ku temu, co ważne, pozwalamy się wci gać w ocenianie siebie nawzajem na podstawie zewnętrzne-
go wygl du. Wtedy to wła nie nam przypomina w. Jakub: Niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwiel-
bionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pier cie-
nie i bogat  szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: 
«Usi dź na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego za  powiecie: «Stań sobie tam albo usi dź u podnóżka mojego!», to 
czy nie czynicie różnic między sob  i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? (Jk 1,4)  

Można się wybrać na swój własny lub w postrzępionych dżinsach. Można uznać, że szorty i podkoszulek nie przeszka-
dzaj  w głębokim przeżyciu audiencji u papieża. Można przyj ć do ko cioła, jak na plażę. Można tak my leć… Ale traci 
się wtedy więź z cywilizacj , która wypracowała system znaków, poprzez które okazujemy sobie nawzajem szacunek. 
Znaki mog  się zmieniać i zmieniały się z biegiem wieków, ale zawsze w jakiej  formie były. A jaki jest skutek ich utra-
ty? Bardzo szybko idziemy w stronę tego, że w ogóle nie okazujemy sobie szacunku, bo już nawet nie wiemy, jak to ro-
bić. Nie umiemy nawet uszanować Sacrum - obecno ci samego Boga.  

Nie powinni my os dzać nikogo po wygl dzie. Z drugiej jednak strony, to co my sami ukazujemy innym, przedstawia 
jak  cz stkę nas samych. W księdze Syracha czytamy: Ubranie męża, u miech ust i chód jego mówi  o nim, kim jest. 
(Syr, 19,30) Chciejmy pokazywać innym kim jeste my - ludźmi, którzy w centrum swego życia stawiaj  Boga, którzy w 
duchu miło ci bliźniego okazuj  szacunek sobie nawzajem. A je li brakuje nam jeszcze do tego chrze cijańskiego ideału 
- w drobnych, zewnętrznych gestach codziennego życia, w wszelkich oznakach szacunku  - chciejmy się tego uczyć. Nie 
szata zdobi człowieka - ale go wyraża.  

Nie szata zdobi człowieka 


