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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.; First Friday of 
the month 5:45 p.m. - 6:45 p.m.  or by the appointment 
 
MSZE ŚWIĘTE: 
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.; pierwszy piątek 
miesiąca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 

Gdzie jest skarb wasz,  
tam będzie i serce wasze 



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

 

Sunday,  August 11, 2013, 19th Sunday in Ordinary Time / XIX Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian; †  Andrzej Holicz 
9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club 
members both living and deaceased 
10:30 AM  Za Parafian; † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska; † Teodor Jaśniuk z intencji żony 
Krystyny; † Aleksandra, Bolesława Petelskich;  
12:30 PM Larry Kaelin Birthday blessings; † Michael Krystyn 
6 PM All donors of St. Helen’s Church;  
 
Monday, August 12,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska;  
 
Tuesday, August 13, 2013, WTOREK;  
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik; † Estelle Kurtyka  
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska;  
 
Wednesday,  August 14, 2013, ŚRODA;  
7 AM  
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska;  
 
Thursday, August 15, 2013, CZWARTEK;   
7 AM  
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska; † Bogumiła Karczewska 
 
Friday, August 16, 2013, PIĄTEK;  
7 AM † Peggy Miller Coleman 
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska;  
 
Saturday, August 17, 2013, SOBOTA;  
8 AM † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska;  
  
Sunday,  August 18, 2013, 20th Sunday in Ordinary Time / XX Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian; † Agata Dziedzic 20ta rocznica śmierci; † Franciszek Dziedzic 
9:00 AM  For parishioners; † Wojciech Stopka; Health and God’s blessings for Alice Swiergul;  
10:30 AM  Za Parafian; † Ryszard Szyszko Msza Św. Gregoriańska; † Bolesław, Tadeusz Szymanik  
12:30 PM  
6 PM All donors of St. Helen’s Church;  
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As we celebrate Year of Faith and 100th anniversary of our parish, we pray with the whole Church and 
repeat after apostles: "Lord, increase our faith." Indeed, only a deep faith opens our minds and hearts for 
God who comes in His Word, the Holy Sacraments, the Church, the family and the other man. Only  
living with faith makes us constantly vigilance for the second coming of Christ at the last day and ready 
to stand in front of Him, as the only judge.  
 
Today's Scripture proposes that faith in God and trust in his promises give serenity, security and deep joy 
to our life. The first reading shows how the Hebrew patriarchs had such trust in God's promise that they 
left all their worries into his care. Then we are told in particular how Abraham responded with  
a persevering faith when God asked him to leave the past behind and launch out into an unknown future. 
 
The Gospel reaffirms that a person who belongs to Jesus need have no fear. One who makes God his 
principal treasure, and commits in faith to Christ as guide to living, can, like Abraham, see life as  
a journey that leads to our true home where a loving Father is there to welcome us. If we keep our eyes 
fixed on the vision that God has revealed and keep our ears attuned to the voice of God whether in the 
scriptures, or in the ordinary events of daily life, we can live with unfailing confidence in his presence. 
 
On the other hand, the same Scriptures also show that the God who grants such favours to his chosen 
ones is also a demanding God. If the saints of the Scriptures had many proofs of God's love, they also ex-
perienced much suffering both as individuals and as a race. Often their faith was seriously put to the test, 
like that of Abraham and his wife Sarah, when it seemed that the promise of children could never be real-
ized. Later, Abraham, in great anguish of mind, was put to the test by the command to slay his son; his 
response showed the depths of his obedient faith, the light that guided his whole life. 
 
God expects his chosen ones to be always on the alert, striving to please him and using their talents to 
promote his kingdom on earth. A faith in the Lord that is merely at the level of words and does not lead to 
action is not real faith. The kind of faith that has value in God's sight is the one that leads to obedience 
and loving service. 
 
The spirituality of Abraham ruggedly trying out to follow God's call in the obscurity of faith remains  
basic for Christian faith. We do not know in advance how God's demanding love may make demands will 
clash with our ingrained selfishness. We cannot know when personal ill-
ness, bereavement or some other trying experience will put us to the test. 
But we do know that our life will be a success if we set our hearts on values 
that go beyond all the transitory goods of this world. Our faith, like Abra-
ham's, is leading us onward, always pointing to something still to come, 
and at the end of our pilgrimage, like his, all God's promises will be ful-
filled. 
 
Fr. Frank Florczyk 

Sunday Reflection 
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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. 

HUMOR 
 
Finding one of her Sunday school kids making 
faces at others on the playground, the teacher 
stopped to gently reprove the child.  
Smiling sweetly, the Sunday school teacher said, 
“When I was a childe, I was told that if I made 
ugly faces, my face would freeze and I would 
stay like that.” 
The boy looked up at her and replied, “Well, you 
can’t say  you weren’t warned.” 

ANNIVERSARY RAFFLE 
 

Anniversary Raffle Tickets are available after 
Masses or at the parish office. The drawing 
will be held during the Banquet on October 
6th. Tickets are available  Price of tickets is 

$10 for book of three. 
 

1st Prize - $1,000 
2nd Prize - $500 
3rd Prize - $250 

 
 
 
 

Winner need not be present to be eligible. 

 
 
 
 
 
 
Next Jubilee Organizing Committee 
Meeting is on Monday, August 12th, 
at 7 p.m. at the Rectory.   
New members are welcome. 
 

We will celebrate Solemnity of 
the Assumption of the Virgin 
Mary on August 15th. It is a 
holy day of obligation this year 
as it falls on a Thursday.  
 
Masses in English are at 7 a.m. 
and 6 p.m.; Masses in Polish at 
7:30 a.m. and 7 p.m. 
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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. 

GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons 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 contribu ons and pay-

ments 
• Email no fica on of contribu ons and payments 
• Never miss another Sunday Contribu on when 

you are out of town 
• You can log on from anywhere there is internet 

access 
• Free app for Android phone! 
• Secure and flexible 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

EDWARD J. SPULA 
 

MAY HE REST IN PEACE 
Niech odpoczywa  

w pokoju wiecznym 

If you are thinking of sending someone a get-well 
card, or a special occasion is coming up, a 

birthday or an anniversary, why not have a Mass 
said for them? Mass intentions are for the living 
as well as the deceased. There’s no nicer way to 
offer tribute, or better prayer you can offer for 

those you love. 
 
 
 

Jeżeli planujesz wysłanie komuś kartki czy to z 
okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego nie 

zamówić mszy Św. w ich intencjach? Msze Święte 
ofiarowane są za żywych i za zmarłych. Nie ma 

lepszego daru niż ofiarowanie modlitwy w czyjejś 
intencji. 
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St. Helen Ad Purchase Form  
 

Please fill out the following information completely. (PRINT) / 
Proszę wypełnić poniższą 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  

 
Place Your Ad/Greeting Here / Poniżej proszę zamieścić tekst, który zostanie zamieszczony w Ad Book:  
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TOTAL AMOUNT ENCLOSED / Załączona kwota $ ____________________ 
 

Submit ad purchase form and your payment to: (Prosimy o przesłanie zamówienia i płatności 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, August 16, 2013. 

 

DESCRIPTION / Opis 
________Gold Page (Złota strona) 
________Silver Page (Srebrna strona) 
________Full Page Black & White 
                (Cała strona czarno biała) 
________Half Page B&W (Połowa Strony) 
________Quarter Page B&W 
                 (Ćwierć strony) 
________Patron (Patron) 

PRICE / Cena 
$500.00 
$250.00 
$100.00 
  
$50.00 
$25.00 
  
$15.00 

 

SPECS / Wymiary 
8.5”x 11” 
8.5”x 11” 
8.5”x 11” 
  
8.5”x5.5” 
5.5”x 4” 
  
Name Listing (Imię, Nazwisko) 

Last chance! 
Ostatnia szansa! 

 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, August 16th, 2013.  
 
Z tej okazji naszego stulecia parafii przygotowujemy Jubileuszową Księgę Pamiątkową tzw. „Anniversary 
Ad Book”, w której można zamawiać swoje dedykacje. Specjalna forma zamówienia jest poniżej, którą po 
wypełnieniu proszę odesłać do biura parafialnego do piątku, 16 sierpnia 2013 roku. 
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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.  

Congratulations to June winner: B. Sroka 
 
 
 
Co miesiąc  w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”. 
Przez cały miesiąc sprzedajemy kupony w cenie $2 za 
sztukę. Nagrodą będzie połowa pieniędzy zgromadzonych 
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne są po każdej 
Mszy Świętej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisa-
nie na jednej części biletu swojego nazwiska i numeru 
telefonu, abyśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą. 
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać. 
Wszelki dochód zasili fundusz  pokrycia kosztów budowy 
nowego parkingu.  

Gratulacje dla czerwcowego zwycięzcy  
B. Sroka 

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

New church Marquee Meter 
Fundusz na nową tablicę informacyjną 

Thank you for your donations 
Bóg zapłać za hojne ofiary 

REMEMBER 
Next Weekend’s second collection will be to pay off 
the debt for the new parking area.  

 
W następny weekend druga składka przeznaczona 
będzie na dług za nowy parking. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
August 4, 2013 

 
 
 
 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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 świadectwo urodzenia 
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w 
biurze parafialnym. 
 
Sakrament Małżeństwa 
Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 
ktoś 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 

$199.42 $746 $568 $376.12 $116 $2,005.54 

School Support $81 $226.11 $193 $79.56 $116 $612.67 

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 równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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REFLEKSJA NIEDZIELNA   
 
 

Czujne oczekiwanie  
 
 

Przeżywając Rok Wiary i wielki Jubileusz 100-Lecia naszej Parafii, modlimy się wraz  
z całym Kościołem o pomnożenie naszej wiary wołając za apostołami: „Panie, przymnóż 
nam wiary”. Bowiem, tylko głęboka wiara otwiera nasze umysły i serca, nasze życie na 
stale przychodzącego Boga w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych, w Kościele, w 
rodzinie i drugim człowieku. Tylko żywa wiara czyni nas stale czuwającymi w oczekiwaniu 
na powtórne przyjście Chrystus w dniu ostatecznym i gotowymi stanąć twarzą w twarz 
przed Nim, jako Jedynym Sędzią. Do tego wzywa nas dzisiejsza liturgia Słowa Bożego.  
 
Izraelici w oczekiwaniu swego wyzwolenia są wzorem czujności. Ich postawa w tę noc 
poprzedzającą wyjście z niewoli egipskiej – postawa stojąca, przepasane biodra, 
spakowany dobytek – to czuwanie i gotowość, aby na znak Pana, którym była śmierć 
pierworodnych Egiptu – wyjść z domu niewoli. W tę „Noc wyzwolenia” władcze słowo 
Boże niczym ostry miecz spadło z nieba, by dokonać sądu i wybawić Izraela. Izraelici byli 
na to przygotowani, była to bowiem dla nich noc czuwania i taką miała pozostać przez 
wszystkie pokolenia. 
 
Do czujnego oczekiwania na przechodzącego i przychodzącego Pana wzywa nas też 
dzisiejsza Ewangelia. W przypowieściach dzisiejszej Ewangelii Chrystus domaga się 
czujności. Chrześcijanin winien orientować się w każdej sytuacji i oczekiwać powrotu 
Chrystusa. Godzina Jego przyjścia jest nieznana i dlatego trzeba być na nią zawsze 
przygotowanym. Będzie to godzina sądu, który oddzieli wiernych od niewiernych, panny 
roztropne od nierozsądnych. Czujność i gotowość na przyjście Chrystusa polega na 
zachowaniu wiary i wierności w powierzonych sobie obowiązkach. Tymczasem, wielu dziś 
tak się zachowuje, jakby nigdy nie mieli stanąć przed Bogiem-Sędzią. 
 
Pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa mają miejsce liczne spotkania, 
odwiedziny. Spotykamy się z Nim w sakramentach, w Piśmie Świętym, w drugim człowieku, 
w różnych wydarzeniach życiowych. Tymi przejściami przygotowuje nas na swoje 
objawienie się w chwale, abyśmy pozostali z Nim na zawsze. Bądźmy więc ludźmi wiary 
i modlitwy, „których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. 

 
Ks. Franciszek Florczyk 
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Zarezerwuj Datę 
6 październik 2013 

 

100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny 
 
12 w południe - Msza Św. z Kardynałem 
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle 
w Niles 
W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 
10:30 i 6 wieczorem. 

Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny 
 
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,  
którymi obdarzyłeś Rodzinę Parafii Św. Heleny w ciągu ostatnich 100-tu lat. 
 
Jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji 
założenia naszej parafii. Przypominamy wyjątkowe chwile w naszym życiu 
kiedy czuliśmy Twoją, Panie Jezu Chryste, obecność w sakramentach, które otrzymywaliśmy. 
 
Kiedy kontynuujemy naszą pielgrzymkę wiary,  
Panie Boże ześlij swojego Ducha Świętego na nas,  
Abyśmy mogli wypełniać misję Jezusa. 
 
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych. 
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do naśladowania Ciebie. 
Otwórz nasze serca, abyśmy mogli kochać tak jak Ty. 
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie. 
 
Amen. 

LOTERIA JUBILEUSZOWA 
 
Począwszy od tej niedzieli można  nabywać bilety na 
loterię Jubileuszową. Losowanie odbędzie się w czasie 
bankietu 6 października.  Bilety dostępne są po Mszach 
Św. u marszałków lub w biurze parafialnym. Cena losów 
to $10 za trzy losy.  

1sza nagroda - $1,000 
2ga nagroda - $500 
3cia nagroda - $250 

 
Serdecznie zachęcamy do nabywania losów.  

Nie trzeba być obecnym na losowaniu. 

 
 
 
 
 
 
Następne spotkanie Jubileuszowego Komitetu 
Organizacyjnego odbędzie się w poniedzia-
łek,  12 sierpnia o godzinie 7 wieczór 
na plebanii. Zapraszamy nowe osoby chętne 
do pomocy. 

W dniu 15 sierpnia tzn. we  czwartek przypa-
da Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Jest to święto obowiązkowe w 
tym roku.  
 
W tym dniu zostaną odpra-
wione dwie Msze Św. w języku 
polskim o 7:30 rano i 7 wie-
czorem a w języku angielskim 
o 7 rano i 6 wieczorem. 
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♦ Pewien bogaty człowiek umiera. W bramie nieba wita go 
św. Piotr i zaprasza niedbałym gestem do środka. Kiedy 
wszedł do środka zobaczył długi ciemny korytarz a na je go 
końcu małe pomieszczenia z malutkimi oknami. Człowiek 
zdziwiony pyta św. Piotra: 
- Co to ma być? To jest niebo tak upragnione przez wszyst-
kich ludzi? 
- Tak to jest niebo. 
Człowiek zerka przez malutkie okienko na dół i widzi ba-
wiących się ludzi uśmiechniętych, zadowolonych i pyta: 
- A tam na dole to co jest? 
- To jest piekło. 

- Jeżeli tak to ja wolę iść do piekła! 
- Słuchaj człowieku stamtąd już nie ma powrotu. 
- Nie szkodzi wolę iść tam. 
Święty Piotr odprowadził go do bramy i pyta: 
- Na pewno tego chcesz? 
-Tak, nie marudź! 
- A więc idź. 
Człowiek zszedł do bramy piekieł. Tam wita go Lucyfer z 
szerokim uśmiechem i wręcza mu widły i mówi krótko: 
- Piec nr. 77 
- Jak to? przecież widziałem z góry ludzi bawiących się i 
radosnych a ty mi tu widły dajesz? 
- Aaa. To był nasz dział reklamy!  
 

HUMOR 

Z prasy Katolickiej ……..                  ‘Chrystus tak, Kościół nie” 
“Chrystus tak, Kościół nie", to modne hasło powstałe w nurcie laicyzujacej się Europy. Do niedawna wydawało się, 
że dotyczy ono raczej ześwieczczonego Zachodu, jednak coraz częściej taką postawę odnajdujemy i w “katolickiej" 
Polsce. 

Wielu współczesnych w naturalny sposób zwraca się do Boga, nie akceptuje jednak instytucji Kościoła, neguje sens jej istnienia 
i nie czuje z nim więzi. Kościół często prezentowany jest jako bezduszna instytucja, próbująca narzucić wolnemu człowiekowi 
swój system zakazów i nakazów, a nawet mająca ambicje zawładnięcia życiem społecznym. Przyznam, że sam - choć zawsze 
uważałem się za człowieka wierzącego - miałem pewien kłopot z Kościołem, który jawił mi się jako dość sztywna i nieco bez-
duszna struktura.  
Przełom nastąpił, gdy jako student przybyłem do Taize we Francji. Po raz pierwszy zetknąłem się tam z wiarą żywo i bezpo-
średnio przeżywaną we wspólnocie. Doświadczyłem czegoś niesamowitego. Miałem wrażenie, że Jezus, którego znałem dotąd 
jako historyczną postać z kart Nowego Testamentu, zaczyna być dla mnie kimś żywym i realnym. A kiedy w milczeniu medyto-
wałem wraz z innymi, odczuwałem w tym pozawerbalnym spotkaniu jakaś nową płaszczyznę, którą da się określić tylko słowem 
“sacrum". Uświadomiłem sobie, że to właśnie jest obraz Kościoła. Bo czymże jest Kościół, jak nie społecznością Jego uczniów, 
w której sam jest obecny. 

Później przyszło odkrycie sakramentów. Wcześniej przystępowałem do nich w sposób rytualny, bo tak wypadało aby być w po-
rządku. Teraz, kiedy przychodzi mi przyjmować Eucharystię, znów budzi się we mnie to poczucie niezwykłego Spotkania Podob-
nie - wraz z Agnieszką - staramy się przeżywać nasze małżeństwo. Mamy wrażenie, że doświadczamy wciąż łaski miłości. Kiedy 
schodzimy w głąb, czujemy, że doświadczamy takiej płaszczyzny, która przekracza wszelki ludzki wymiar. Niezwykłość tego 
sakramentu polega właśnie na tym, że nie jesteśmy już sami. Ktoś zdaje się nam nieustannie towarzyszyć. Jest to tym ważniejsze 
w momentach zwątpienia czy zagubienia. 

Coraz bardziej jest dla mnie jasne, że prywatna religijność, choćby najpiękniejsza, nie obroni się. Prędzej czy później upadnie-
my, gdyż jesteśmy słabi. Do tego, aby trwać w rzeczywistości Spotkania z Bogiem, niezbędna jest wspólnota. I taką wspólnotę, 
nazywaną Kościołem ofiarowuje nam sam Jezus. Jedyną wspólnotę, gdzie możemy doświadczyć i świętować Jego paschalną 
obecność. 

Kościół jednak jest przede wszystkim miejscem zbawienia i o tym nigdy nie możemy zapominać. Bóg pragnie nas zbawić i po to 
założył Kościół. Największy sprzeciw budzi prawda, że “poza Kościołem nie ma zbawienia", głoszona już przez starożytnych 
Ojców Kościoła. “Extra Ecclesiam nulla salus" (św. Cyprian). Prawda ta jednak ma głęboki sens i tak na prawdę nikogo nie 
wyklucza. Formalna przynależność do Kościoła nie jest żadną gwarancją zbawienia, gdyż człowieka zbawia tylko sam Bóg. 
Wszędzie natomiast tam, gdzie realizuje się zbawienie, tam właśnie obecny jest Kościół, niezależnie od jego formalnych granic. 
Każdy więc ma tę szansę, dlatego właśnie, że Kościół istnieje.  Marcin Przeciszewski  


