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Our Lady of Fatima, Pray for Us!
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Matko Boża Fatimska, Módl się za nami!
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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, October 13, 2013, 28th Sunday in Ordinary Time / XXVIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; O przemianę i uzdrowienie dla Jolanty za pośrednictwem Najświętszej Matki
Różańcowej i Pana Jezusa miłosiernego
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club
members both living and deceased; † Jacenty Dzielski; † Helen Palka req by Bernice Jachim; † Nelia
Selvestre req by Helen Silvestre
10:30 AM Za Parafian; † Bronisława, Jan Jankowski; † Ryszard Foltyn w 32 rocznicę śmierci; † Zdzisław
Kowalczyk; † Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi; † Bronisława Pitoń w 1-szą rocznicę śmierci z
intencji syna z rodziną; † Stanisław Wojcieszek 4-ta rocznica śmierci z intencji córki z rodziną; † Bogusław
Wojcieszek z intencji siostry z rodziną; † Ryszard Szyszko z intencji Krystyny; † Anna, Andrzej Holicz; Z
podziękowaniem za wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej z okazji 70-tych urodzin z intencji Zofii
12:30 PM † Rev. Francis Brozek C.M.
6 PM
Monday, October 14, 2013, PONIEDZIAŁEK; St. Callistus
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, October 15, 2013, WTOREK; St. Theresa of Jesus
7 AM
7:30 AM † Stanley Cichonski 4ta rocznica śmierci z intencji rodziny
Wednesday, October 16, 2013, ŚRODA; St. Hedwig
7 AM † Casimier & Rose Bykowski wedding anniversary
7:30 AM
Thursday, October 17, 2013, CZWARTEK; St. Ignatius
7 AM † Peggy Miller Coleman
7:30 AM
Friday, October 18, 2013, PIĄTEK; St. Luke
7 AM
7:30 AM
Saturday, October 19, 2013, SOBOTA; St. John Brebeuf
8 AM
Sunday, October 20, 2013, 29th Sunday in Ordinary Time / XXIX Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Jerzy Krzyworzeka; † Janina, Tadeusz Pytynia; † Mary, Walter Kurek
9:00 AM For parishioners; For members of Golden Age Club both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Ryszard Szyszko z intencji Krystyny; † Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi;
† Virginia Chmiel; † Jan Kamiński 9ta rocznica śmierci z intencji córki
12:30 PM † Rev. Francis Brozek C.M.
6 PM
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Thanks be to God!
Praise to God for His abundant grace , blessings and all the good that God gives to the community of St. Helen Parish, from the
100 years of its existence.
Many thanks to all those who in any way assisted in preparation for the celebration of the Great Jubilee of our parish.
I am very grateful to our Archbishop and Shepherd, Cardinal Francis George for his presence and celebrant of the Solemn Mass
for the Jubilee and the Word of God to strengthen us in faith, hope and love and to abide in union with Christ , to build our lives on
Him and courageously give witness to him in the world today.
Many thanks to Bishop Alberto Rojas for his presence and prayers, both at Mass and at the Banquet. My gratitude also goes to
Bishop Andrew Wypych, for his appearance at the banquet and the words addressed to us.
Heartfelt thanks to all the priests , deacon, religious sisters , announcers , altar servers , ushers, our still-new organist Alex along
with the choir, all guests and you dear parishioners, along with representatives of St. Helen Catholic School with Principal Mrs.
Marianne Johnson. I am grateful for the presence at the Mass and Banquet.
I also want to especially thank the Polish Consul General in Chicago, Mrs. Pauline Kapuscinski and her husband, for taking part in
the Mass Jubilee.
Thank you very much to the organizations that graced our ceremony - Knights of Columbus, the Association of Friends of the
Lancers General Tadeusz Kosciuszko, National Association of Highlanders in North America, and some of the chapters of the
organization, in particular Chapter # 2 – Nowy Targ named in memory of Władysław Orkan, Chapter #41 – Wróblówka, Chapter #
65 Ciche Dolne - the Parish Miętustwo, and Chapter #72 - Ochotnica.
God bless Barbara and Stanisław Gunka from Red Rose Florist at 6756 W. Belmont Ave in Chicago, for their donation of the
beautiful bouquets of flowers to the decor of the church.
Thank you the Kaminski family for donating the beautiful golden vestment for Cardinal Francis George, to celebrate his 50th
Anniversary of the Priesthood . God bless you!
Special thanks go toward businesses that donated the cake for a sweet table: Laramie Bakery, Lassak Deli and Montrose Deli.
I also thank the owners of White Eagle Hall for hosting us home and donating a basket for our raffle.
Thank you very much for Mrs. Lucyna Migala for being the mistress of ceremonies at our Anniversary Banquet.
Special thanks go towards the Jubilee Committee and all those whom I cannot mention by name , and served there for you and put
a lot of work in these preparations.
Jubilee Committee :
Rev. Waldemar Stawiarski, Anne Banas, Agnieszka Brandys, Sabina Ferrara Mullin, Simon Gurda, Jessica Jagielnik, Margaret
Jarmola, Nancy Robles, Harriet Siller, John R. Klazura, Helen Kotlaz, Grazyna Zawojski.
Once again , I thank you, dear parishioners and friends for your presence , whether in the Mass, or at the Banquet, for the fact that
you support our parish and you care that it continued to exist and grow in meeting the mission entrusted to us by the Risen Christ.
I assure you all of my constant remembrance in my prayers and Masses in your intentions . I also ask you, to pray for me and for
our Family Parish.
Let us Bless the Lord and the Blessed Mother, and all the saints patrons surround us with their constant care!
Sincerely yours in Christ
Fr. Francis Florczyk
Pastor
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All Souls Day
All Souls Day is on Saturday, November 3rd.
The Church prompts us to remember our loved
ones by offering the Holy Eucharist in remembrances for them, or say a prayer or light a candle in their memory. You can write names of
your deceased loved ones on a special envelop
provided in your parishioner package or pick up
the envelope from the
church. Please, return the
envelope with names written
to the collection basket or to
the parish office no later than
before All Souls day.

Beginning on October 13, 2013, our church will
be participating in The Baby Bottle Project
benefiting The Women’s Centers of Greater
Chicagoland.
This non-profit organization
directly
assists
mothers
and
families
experiencing crisis pregnancies by offering
emotional, financial, material, and spiritual
support through counseling, clothing &
monetary provisions, prayer, and other aid.
Each year the three locations together have
over 5,000 appointments with expecting
mothers. By God’s Grace, The Women’s
Centers have saved over 33,000 babies—and
their mothers—from abortion since opening in
1984.
Please take a Baby Bottle home with you
today, fill it with your spare change, and return
it the weekend of November 3, 2013.
This is a simple, but crucial fundraising effort for
The Women’s Centers. Thank you for helping
defend life, and remember to keep all pro-life
undertakings in your prayers.

From October 14th through November 1st
our parish office will open only on
Mondays, Wednesdays and Fridays. Office
will be closed on Tuesdays and Thursdays.
We apologize for the inconvenience.

Jubilee Ad Books
on sale
If anyone would like to purchase our
Anniversary Ad Book or Christmas
ornaments with jubilee logo, items are
available at the parish office or after
Sunday masses.

Soft cover book - $10
Hard cover book - $45
Christmas ornament - $5

October 13th, 2013: 28th Sunday in Ordinary Time
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St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2013 Report
2013 Goal

We welcome in our Catholic community:
$9,611.46

Amount Pledged

$16,497

Amount paid

$13,777

Balance due

$2,720

* *

Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

Natalia Byjos
Angel Sanchez
Giselle Sanchez

Thank you for your donations
Bóg zapłać za hojne ofiary

HUMOR
♦ A pastor was walking down the street one day
when he noticed a small boy across the street
struggling to ring a doorbell.
After watching the boy’s efforts for some time,
the pastor walked across the street and placed his
hand kindly on the child’s shoulder before
leaning over to give the doorbell a solid ring.
Crouching down to child’s level, the pastor
smiled benevolently and asked, „And now what,
my little man?” to which the boy replied, „Now
we run!”
♦ There was a preacher who fell in the ocean and
he couldn't swim. When a boat came by, the
captain yelled, "Do you need help, sir?" The
preacher calmly said "No, God will save me." A
little later, another boat came by and a fisherman
asked, "Hey, do you need help?" The preacher
replied again, "No God will save me."
Eventually the preacher drowned & went to
heaven. The preacher asked God, "Why didn't
you save me?" God replied, " I sent you two
boats!"

*

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 payments
• 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
•

Page 6

ST. HELEN PARISH

We would like to offer special thanks to the parishioners who
helped us clean the church for this special occasion which is
100th Anniversary Mass.
Special thanks goes to: Melvin Adalin, Noreen Hickey, Margaret
Jarmola, Jan Klazura, Nancy Radziszewski, Nancy Robles, Jan
Saturski, Harriet Siller, Bożena Sroka, Janina Zając
Also, we would like to thank to Mr. Jan Saturski and Mr. Zenon Serafin for cleaning our
Statue of John Paul II.
Thank you all for your hard work and dedication to St. Helen Church.

Składamy serdeczne podziękowania parafianom, którzy pomogli posprzątać kościół na
tą wyjątkową uroczystość którą jest Msza Św. z okazji Jubileuszu.
Dziękujemy następującym osobom: Melvin Adalin, Noreen
Hickey, Margaret Jarmola, Jan Klazura, Nancy
Radziszewski, Nancy Robles, Jan Saturski, Harriet Siller,
Bożena Sroka, Janina Zając
Thank You for your participation in our OctoberFood Drive and for your
generous donations of many non perishable items. All we have
collected we passed to St. Mark Food Pantry.
Those of you who are in need of food you can get help at St. Mark
Parish on Tuesday and Friday from 10a.m. until 12 noon. St. Mark is
located at 1048 N. Campbell Ave.; phone (773) 342 1516

Dziękujemy
Dziękujemy za wzięcie udziału w naszej październikowej zbiórce żywności. Zostało
zgromadzone wiele produktów, za co składamy serdeczne Bóg Zapłać. Wszystkie produkty
żywnościowe zostały przekazane do parafii Św. Marka.
Wszyscy Ci, którzy potrzebują wsparcia w postaci żywności, mogą udać się do parafii Św.
Marka we wtorki lub piątki od godziny 10 a.m. do 12 w południe, gdzie wydawana jest
żywność. Parafia Św. Marka znajduje się na 1048 N. Campbell Ave. Telefon (773) 342 1516

October 13th, 2013: 28th Sunday in Ordinary Time

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.
Congratulation to September winner: Janina Zajac

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 wpisanie 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 wrześniowego zwycięzcy: Janina Zając
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New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablicę informacyjną

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.

Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

Pamiętajmy o naszych bliskich
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św.
w ich intencjach.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

October 6, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

12 Noon

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$526.97

$442

$2,978.17

$3,952.14

School Support

$99

$143

$729.14

$971.14

Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

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

Baptism

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

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.

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

Sakrament Małżeństwa

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

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli
ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

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.

October 13th, 2013: 28th Sunday in Ordinary Time
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Bogu niech będą dzięki!
Niech będzie Bóg uwielbiony za obfite łaski, błogosławieństwo i wszelkie dobro, którymi obdarza wspólnotę Ludu
Bożego Parafii Św. Heleny, od 100-tu lat jej istnienia.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie do świętowania
tego Wielkiego Jubileuszu naszej Parafii.
Jestem bardzo wdzięczny naszemu Metropolicie i Pasterzowi, Księdzu Kardynałowi Francis George za Jego
obecność i przewodniczenie Uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej oraz za umocnienie nas Słowem Bożym, w
wierze, nadziei i miłości, abyśmy zawsze trwali w jedności z Chrystusem, na Nim budowali nasze życie i odważnie
dawali Mu świadectwo w dzisiejszym świecie.
Bardzo dziękuję Księdzu Biskupowi Alberto Rojas za jego obecność i modlitwę, zarówno w czasie Mszy Świętej, jak
i na Bankiecie. Wyrazy wdzięczności kieruję także do Księdza Biskupa Andrzeja Wypych, za jego przybycie na
Bankiet i skierowane do nas słowa.
Z głębi serca dziękuję wszystkim księżom, diakonowi, siostrom zakonnym, lektorom, ministrantom, marszałkom,
panu organiście Alexowi wraz z chórem, wszystkim Gościom i wam Kochani Parafianie wraz z przedstawicielami
Katolickiej Szkoły Świętej Heleny, na czele z Panią Dyrektor Marianne Johnson, za tak liczny i żywy udział w
przeżywaniu naszych Uroczystości Jubileuszowych.
Specjalnie dziękuję Konsul Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, w Chicago, Pani Paulinie Kapuścińskiej wraz z
mężem, za udział we Mszy Świętej Jubileuszowej.
Bardzo dziękuję przybyłym organizacjom, które uświetniły nasze uroczystości - Rycerzom Kolumba, Stowarzyszeniu
Przyjaciół Ułanów im. Generała Tadeusza Kościuszki, Reprezentacji Związku Podhalan w Północnej Ameryce i
niektórym Kołom tej Organizacji, a zwłaszcza Kołu Nr 2 – Nowy Targ, im. Władysława Orkana, Kołu Nr 41 –
Wróblówka, Kołu Nr 65 – Ciche Dolne, Parafia Miętustwo i Kołu Nr 72 - Ochotnica.
Bóg zapłać Pani Barbarze i Stanisławowi Guńka z Red Rose Florist przy 6756 W. Belmont Ave. W Chicago, za
ofiarowanie przepięknych bukietów kwiatów do wystroju kościoła. Bóg zapłać Paniom za przygotowanie darów
ofiarnych.
Dziękuję rodzinie Kamiński z parafii Św. Heleny za ofiarowanie pięknego złotego ornatu Księdzu Kardynałowi
Francis George, z okazji świętowania przez niego 50-cio Lecia Kapłaństwa. Bóg zapłać!
Specjalne podziękowania kieruję w stronę biznesów, które ofiarowały ciasto na słodki stół tj. Laramie Bakery,
Lassak Deli i Montrose Deli.
Dziękuję także właścicielom Sali White Eagle za przyjęcie nas u siebie i za kosz, który przeznaczyli na naszą loterię.
Bardzo serdecznie dziękuję dla Pani Lucyny Migala za prowadzenie naszego Jubileuszowego Bankietu.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Komitetu Jubileuszowego i tym wszystkim, których nie jestem w stanie
wymienić z imienia a służyli swoją pomocą i włożyli wiele pracy w te przygotowania.
Komitet Jubileuszowy: Rev. Waldemar Stawiarski, Ania Banas, Agnieszka Brandys, Sabina Ferrara Mullin, Szymon
Gurda, Jessica Jagielnik, Margaret Jarmola, Nancy Robles, Harriet Siller, Jan R. Klazura, Helen Kotlarz, Grażyna
Zawojski
Jeszcze raz, serdecznie dziękuję Wam, drodzy Parafianie i Przyjaciele za Waszą obecność, czy to na Mszy Świętej,
czy na Bankiecie, za to, że wspieracie naszą parafię i dbacie, aby ona nadal istniała i wzrastała w wypełnianiu
Misji powierzonej nam przez Zmartwychwstałego Chrystusa.
Zapewniam Was wszystkich o stałej pamięci w moich modlitwach i ofiarowanych Mszach Świętych w Waszych
intencjach. Proszę także Was, o modlitwę za mnie i za naszą Rodzinę Parafialną.
Niech nam Pan Bóg Błogosławi, a Matka Najświętsza wraz ze Świętymi Patronami otaczają nieustanną opieką!
Oddany wam w Chrystusie.
Ks. Franciszek Florczyk
Proboszcz
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Dzień Zaduszny - Wypominki
Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień pamięci o naszych zmarłych, który w tym
roku przypada w sobotę, 2-go listopada. Pamiętajmy o naszych
zmarłych nie tylko w Dniu Zadusznym ale całym miesiącu
listopadzie poprzez Msze Św., Wypominki i zapalenie świecy.
Prosimy o pamięć o waszych bliskich zmarłych i podanie ich
imion w tradycyjnych Wypominkach, które można już składać
aż do Dnia Zadusznego.

BABY BOTTLE PROJECT
Począwszy od niedzieli, 13 października prosimy
wszystkich parafian do współudziału w akcji zbierania
funduszy dla Centrum Kobiet. Centrum Kobiet (The
Women’s Center) jest organizacją, która pomaga
kobietom w ciąży, będącym w trudnej sytuacji
finansowej. Centrum Kobiet służy doradą, pomocą i
modlitwą. Przeciętnie w ciągu roku, otrzymuje pomoc
ponad pięć tysięcy kobiet. Zbiórka ta pomaga w
zakupie niezbędnych rzeczy dla małego dziecka jak:
mleko, pieluchy, krzesełka do samochodu, wózki itp.
Codziennie odprawiana jest Msza Św. o godz. 12:00
w południe oraz odmawiany jest Różaniec i Koronka
do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich kobiet
będących w ciąży.
Prosimy o zwrot buteleczek
w niedzielę 3 listopada.

Jeżeli ktokolwiek chciałby zakupić książkę
Jubileuszową lub bombkę z logo
jubileuszowym to jest taka możliwość, aby
zakupić je w biurze parafialnym lub w
kościele po Mszach Świętych.
Książka w miękkiej oprawie - $10
Książka w twardej oprawie - $45
Bombka - $5

Od dnia 14 października do 1
listopada biuro parafialne będzie
otwarte w poniedziałki, środy i
czwartki. Biuro będzie zamknięte
we wtorki i czwartki.
Przepraszamy za niedogodność.

October 13th, 2013: 28th Sunday in Ordinary Time
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Święty tygodnia….

Rekolekcje dla małżeństw
Przyjmujemy zgłoszenia na pierwsze w
Archidiecezji Chicago warsztaty „Spotkań
Małżeńskich”. Odbędą się one w
Mundelein, w listopadzie w dniach od 22go, godz. 17.00 do 24-go godz. 15.00
(piątek-niedziela). Poprowadzą je ksiądz i
para małżeńska z Polski oraz para
małżeńska z New Jersey. Uczestnicy
warsztatów: małżonkowie razem we
dwoje, bez dzieci, cały czas, z noclegiem i
posiłkami. Zgłoszenia przyjmuje i innych
informacji udziela Ola, tel. kom. 1773 230
-2731, mail:
spotkaniamalzenskie@strongfamily.co
Więcej informacji na stronie:
www.spotkaniamalzenskie.pl
Warsztaty organizuje i wspiera fundacja
„Strong Family” (Silna Rodzina)
działająca przy Jezuickim Ośrodku
Milenijnym w Chicago
www.strongfamily.co

Św. Jadwiga Śląska urodziła się między 1174 a 1180
rokiem na zamku nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka
hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów
Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranu
(w północnej Dalmacji) i margrabiami Istrii. Miała
czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla
Francji, drugą za Andrzeja, króla Węgier (była matką św.
Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga
otrzymała staranne wychowanie najpierw na rodzinnym
zamku, potem zaś w klasztorze benedyktynek w Kitzingen
nad Menem (diecezja Würzburg), znanym wówczas
ośrodku kulturalnym. Do programu ówczesnych szkół
klasztornych należała nauka łaciny, Pisma Świętego, dzieł
Ojców Kościoła i żywotów świętych, a także haftów i
malowania, muzyki i pielęgnowania chorych.
Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we
Wrocławiu) rodzina zakonna - siostry jadwiżanki. Św.
Jadwiga Śląska czczona jest jako patronka Polski, Śląska,
archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Gorlitz; miast:
Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia;
Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju.
W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana
jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub
w książęcym płaszczu z diademem na
głowie, czasami w habicie cysterskim. Jej
atrybutami są: but w ręce, krzyż, księga,
figurka Matki Bożej, makieta kościoła w
dłoniach, różaniec.

HUMOR
- Jest pan ochrzczony? - pyta ksiądz
Św. Edyta Stein mawiała, że aby wstąpić do Karmelu - Umierający łotr też nie był.
- Daje pan coś na misje?
trzeba mieć: dobry apetyt, spokojny sen, i pogodne
usposobienie. W jednym z listów pisała, iż nigdzie się - Nie. Umierający łotr też nie dawał.
- Cóż... - mówi ksiądz - zdaje się, że jedyna różnica
tak nie uśmiała, jak na rekreacjach w Karmelu.
między panem a nim polega na tym, że on był łotrem
umierającym, a pan jest żywym.
♦ Sierżant musztruje wojsko. Wydaje komendę:
- Na ramieee broń!
♦ Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi:
- A gdzie ta rama? - pyta rekrut.
- Pożądałem żony bliźniego swego.
Kapłanowi aż głos odebrało:
♦ Ksiądz pyta człowieka:
- W tym wieku?!
- Dlaczego nie chodzi pan do kościoła?
- Tak - wyjaśnia penitent - bo robi lepsze naleśniki
Ten odpowiada błyskawicznie:
niż mama.
- Umierający łotr nie chodził i poszedł do nieba.

♦ Humor jest atrybutem prawdziwej świętości.

