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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 WI TE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek
miesi ca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, December 1, 2013, 1st Sunday of Advent / I Niedziela Adwentu
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Steve Selsky Sr. req by wife Olga Selsky;
10:30 AM Za Parafian; † Andrzej Holicz; † Zdzisław Data; † Victoria Jachim req by Bronia Jachim;
† Marianna Grzegorek rozpoczęcie Mszy w. Gregoriańskich
12:30 PM
6 PM For parishioners;
Monday, December 2, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska

Tuesday, December 3, 2013, WTOREK; St. Francis Xavier
7 AM
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska
Wednesday, December 4, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska
Thursday, December 5, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska
First Friday, December 6, 2013, PI TEK; St. Nicholas
7 AM † Adeline Kenar
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych; † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska
First Saturday, December 7, 2013, SOBOTA; St. Ambrose
8 AM Za matki żyjące i zmarłe; † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska
Sunday, December 8, 2013, 2nd Sunday of Advent / II Niedziela Adwentu
7:30 AM Za Parafian; Karol Holicz
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club
members both living and deceased; Deceased members of John Sroka Family req by Edward Sroka
10:30 AM Za Parafian; † Virginia Chmiel; † Marianna Grzegorek Msza w. Gregoriańska; O zdrowie i bł.
Boże dla Wiesławy i Wiesława My liwiec z okazji imienin z intencji przyjaciół
12:30 PM
6 PM For parishioners;
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ILLUMINATING WITH FAITH AND CONQUER EVIL WITH GOODNESS
At the beginning of the liturgical year, the first Sunday of Advent , which prepares us for the time of
Christmas and the eternal glory, we stand before you Christ, who is truly present in the Holy Eucharist.
Dear Jesus, before your arrival in the Eucharist, we always light more lights, such as the candles on the
altar. Your coming to the altar is always preceded by light.
Our participation in the Mass and adoration of you Lord Jesus; it introduces us well to the time of
Advent, which is a time of waiting for your coming. During this time of waiting we need light. Today's
Liturgy of the Word advises that the dark night will end. With the approaching the light we need to arise
from sleep, to wake up, to open eyes . The prophet Isaiah gives us a vision of Christ’s Church, which
gathers all nations.
Noah received from God the task of building the ark, and every day was becoming more reliable
fulfillment of God's warning. Every day more clearly we see God's intentions towards the sinful world.
Every day the approaching flood drew nearer, and clarity was in his heart placing more and more trust in
God. More and more clearly he would see the darkness in which the people were wallowing.
Lord Jesus Christ, the Light of the world, beginning with Advent, we seek your light. Life around us is
becoming increasingly darker. The sins committed by the people make more and more areas of darkness.
Each heavy sin brings into the darkness of the human soul. Merciful Lord, we confess with trepidation
that we sometimes we contribute to the moral darkness.
St. Paul reminds us, like making us self-examine our consciences at the beginning of Advent: put away
the works of darkness, jealousy, quarreling, drunkenness, immorality, disregard for the law ... and get
dressed in the "armor of light." Other people will see our good works and will wait for you, Lord,
knowing that you are coming.
We need your help, Dear Christ, and because of our faith we beseech you: Be our light, O Lord.
- In our daily prayer
- By reading the Bible
- In the study of religion
- In our daily work
- In the struggle with our flaws
- For the sake of the development of conscience
- The promises of Advent
- In the liturgy of the Masses.
Let our Advent be the beginning of the change will make us overcome evil with good. We remain firm
in the Church - Ark of eternal salvation - making all who wish to listen
to us and go inside to save lives.
Lord Jesus, the most important thing is to live in your light when we
wake up from the nightmare of sin. Christ, you are the most precious
treasure for us. As wise householders who stay awake, let us pray that
no one robs us of the "treasure of treasures - our God!"
Fr. Francis Florczyk
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ST. HELEN PARISH

Catechism Corner
What is the importance of the Old Testament
for Christians?
Christians venerate the Old Testament as the true
word of God. All of the books of the Old
Testament are divinely inspired and retain a
permanent value. They bear witness to the divine
pedagogy of God's saving love. They are written,
above all, to prepare for the coming of Christ the
Savior of the universe.
What importance does the New Testament have
for Christians?
The New Testament, whose central object is Jesus
Christ, conveys to us the ultimate truth of divine
Revelation. Within the New Testament the four
Gospels of Mathew, Mark, Luke and John are the
heart of all the Scriptures because they are the
principle witness to the life and teaching of Jesus.
As such, they hold a unique place in the Church.
What is the unity that exists between the Old
and the New Testaments?
Scripture is one insofar as the Word of God is one.
God’s plan of salvation is one, and the divine
inspiration of both Testaments is one. The Old
Testament prepares for the New and the New
Testament fulfills the Old; the two shed light on
each other.
What role does Sacred Scripture play in the life
of the Church?
Sacred Scripture gives support and vigor to the life
of the Church. For the children of the Church, it is
a confirmation of the faith, food for the soul and
the fount of the spiritual life. Sacred Scripture is
the soul of theology and of
pastoral
preaching.
The
Psalmist says that it is “a lamp
to my feet and a light to my
path” (Psalm 119:105). The
Church, therefore, exhorts all to
read
Sacred
Scripture
frequently because “ignorance
of the Scriptures is ignorance of
Christ” (Saint Jerome).

Choir Open House!
“He who sings prays twice.”
Have you been thinking about joining the choir,
or just want to come see what it is like to sing
with the church choir? The 9am English Choir
will be having open rehearsals every Sunday at
3:00pm, starting November 10 through
December 8. We will be preparing for the
Advent and Christmas season.
If you are interested in the 6pm “Praise Team”,
we rehearse 30 minutes before the 6pm mass
every Sunday. Many of our choir members are
in both groups.
All ages are welcome, and both singers and
instrumentalists are welcome! You do not need
prior choir experience or musical training to
join!
If you have any questions please e-mail the
music director, Alex Fries, at
sthelensmusic@gmail.com or stop by the choir
loft after mass.
10 Minutes before the 9 and 12:30 masses
next Sunday (December 8th) we will have a
session to review the new mass setting.
(Gloria, Holy, etc.)
Handouts will be included with the new
hymnals. Please come early to become more
familiar with our new mass setting as we
move into the new liturgical year!

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
DECEMBER 6TH,
FROM 3 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.

December 1st, 2013: 1st Sunday of Advent
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Praise be to Jesus Christ! Now and forever!
The Catholic League for
Religious Assistance to Poland and Polonia
Most Reverend Andrew P. Wypych, D.D.
National Excecutive Director

Cordially invites you to celebrate with
Polonia in Chicago the
50th Anniversary Golden Jubilee Mass of the
Priestly Ordination of His Eminence
Francis Cardinal George, O.M.I.
Sunday, December 8th, 2013, 3:00 pm
St. Ferdinand Catholic Church
5900 W. Barry Ave., Chicago
Presider:
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

Celebrant:
Ks. Bp Andrzej P. Wypych, D.D.
Auxiliary Bishop of Chicago

Light refreshments to follow in the parish hall

Miscellaneous

♦ 2 bedroom apartament for rent on 2nd floor.
Fullerton/Cicero. Contact DD at
elevatedcasa@gmail.com (847) 834 – 9424

Representatives of Polish Organizations
are asked to contact
Rev. Zdzislaw Torba, Pastor, at 773-622-5900

School News
The 12th Annual Christmas Fair will take place on December 15 from 10:00a.m. - 2:00p.m. The event will include
Pictures with Santa, Cookie Decorating, Handcrafted ornaments, and hand-knit hats and scarves created by Jr. High
students. Food, Beverages, Games, and complimentary coffee will be available. At 1:30 there will be a drawing for
the first annual Christmas Cash Raffle. Tickets are available in the school, only 400 tickets will be sold at the cost of
$100.00 per ticket. Ticket holders have a 1:20 chance of winning their money back - great odds, a great cause, and
only 400 tickets to be sold...
$10,000.000 Grand Prize Christmas Cash Raffle - All funds raised will be used for classroom learning materials
Grand Prize $10,000.00; 2nd Prize
$ 2,500.00
3rd Prize
$2,000.00; 4-5 Prizes
$1,000.00
6-10 Prizes
$ 500.00; 1-20 Prizes $ 100.00
Raffle License # 2293990

St. Helen Catholic School 100th Anniversary
The Centennial Celebration of the school will take place on June 20, 2014. Save-the-Date cards will be sent the third
week of November. The keynote speaker will be St. Helen Alumnus '61, Mike Krzyzewski (Coach K), Duke
University Head Basketball Coach and Men's Olympic Team Basketball Coach. The Master of Ceremonies will be
Msgr. Kenneth Velo, Co-Director of Big Shoulders Fund. The event will take place at the White Eagle in Niles.
Please call the school office at 773-486-1055 if you have any questions,
Thank you for your generous support.
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LITURGICAL MINISTRIES
Liturgy is the focal point of the spiritual life of our parish. Here are the Ministries we need you help with.
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion- assists the ordinary ministers of Eucharist (priest and deacon) with the distribution of the Body of Christ at Mass and other liturgical celebrations.
Lectors- proclaim the Scripture readings at the ambo during Mass from the official lectionary. A prayerful preparation and reflection upon God’s Word is necessary before performing this duty. The parish will provide a Missal for lectors.
Altar servers- assist the Priest in the celebration of the Mass so the liturgy is be conducted with grace and reverence. Boys and
Girls are welcomed!
Ushers - Seat people during Mass, greet people entering the church, keep order in the church, collect the offering, and distribute the
Sunday bulletin after Mass.
We invite you, after prayerful consideration, to join one of the Liturgical Ministries of our Parish to help us worship with
reverence. Please, fill out the form below and return it to Parish Office or Sunday basket.

POSŁUGA LITURGICZNA
Zapraszamy wszystkich do przemy lenia i przemodlenia, w jaki sposób mogę zaanga ować się w liturgiczne ycie naszej
parafii. Poni ej zamieszczona jest forma rejestracyjna, któr po wypełnieniu nale y zwrócić do biura parafialnego lub
wrzucić na składkę. Pozwólcie, e przypomnimy pokrótce czym s te funkcje i w jaki sposób mo emy pomóc.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii w. to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu mo e udzielać Komunii w., czy to
w ko ciele podczas Mszy w., czy te odwiedzać chorych w domach lub szpitalach.
Posługa lektora wi e się z odczytywaniem podczas liturgii i nabo eństw czytań z Pisma więtego, po wcze niejszym
przygotowaniu i modlitwie w domu.
Ministrant to osoba posługuj ca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i nabo eństw
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz chrzty). Mile widziani chłopcy i dziewczynki!
Marszałkowie to osoby, które maj w ko ciele do spełnienia następuj ce funkcje: witanie przybyłych na Mszę w.,
udzielanie informacji na temat miejsc siedz cych, utrzymywanie porz dku w ko ciele, zbieranie składki czy rozprowadzanie biuletynów po Mszach w.

Liturgical ministries sign‐up / Zapisy do posługi liturgicznej
________________________________________________________________________________________________________________________________

First & Last Name/ Imię i Nazwisko
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Address/ Adres
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Phone/ Telefon

Ministry/ Posługa liturgiczna

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Email

Mass preferences / Godzina Mszy Św. na której chcę posługiwać

December 1st, 2013: 1st Sunday of Advent

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną
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St. Helen Parish
Cordially invites all Volunteers
(Eucharistic Ministers, Lectors, Ushers, Choir,
Counting Team Members, Parish and Finance
Committees, Altar Boys & Girls and all
Members of various organizing committees)

to
Holiday Appreciation Dinner
Saturday, December 14th, 2013

at 5 p.m.
Bingo Hall, 2347 W. Augusta Blvd.

R.S.V.P. by December 12
Office(773) 235 3575

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.

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.

Zapraszamy wszystkich
wolontariuszy parafialnych
( Lektorów, Marszałków, Szafarzy
Komunii w., Grupę licz c składki,
Ministrantów oraz wszystkich członków
komitetów organizacyjnych)

na
Holiday Appreciation Dinner
Sobota, 14 grudnia 2013
o godzinie 5 p.m.
w Bingo Hall 2347 W. Augusta Blvd.
Prosimy o potwierdzenie swojego
przybycia do 12 grudnia dzwoni c do
biura parafialnego (773) 235 3575
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

November 24, 2013
Due to early bulletin printing schedule the last weekend collection
will be printed in the next bulletin.
W zwi zku z wcze niejsz dat oddania biuletynu do druku, wysoko ć składek
z ubiegłej niedzieli będzie podana w biuletynie za tydzień.

Next Weekend’s second collection will be for Retirement Fund for Religious.


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na fundusz emerytalny osób konsekrowanych.

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

Sakrament Małżeństwa
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 jed- __________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__________________________________________________________________________
__ Change of address /
Address / Adres
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
__________________________________________________________________________
Wyprowadzka z Parafii
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty
__________________________________________________________________________
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.

no:

December 1st, 2013: 1st Sunday of Advent
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Z biurka Księdza Proboszcza
ZAPALIĆ WIATŁO WIARY i ZŁO DOBREM ZWYCI

AĆ

Na pocz tku roku liturgicznego, w pierwsz Niedzielę Adwentu, która przygotowuje nas do czasu
więtowania Bo ego Narodzenia oraz wiecznej chwały ludzi zbawionych, stajemy przed Tob Panie Jezu
Chryste, prawdziwie obecny w Naj więtszej Eucharystii. Przed Twoim przyj ciem na ołtarz zapala się
dodatkowe wiatła, kilka wiec b d odpowiednich lamp. Twoje przyj cie na ołtarz zawsze poprzedza
wiatło.
Nasz udział we Mszy więtej i adoracja Ciebie Panie Jezu, dobrze wprowadza nas w czas Adwentu, czyli
w czas oczekiwania na Twoje przyj cie. W oczekiwaniu na Ciebie potrzebne nam jest wiatło. Dzisiejsza
liturgia słowa przypomina, e kończy się ju noc. Zbli a się dzień. Zbli a się wiatło, dlatego trzeba
powstać ze snu, trzeba się obudzić, otworzyć oczy. Prorok Izajasz ukazuje nam wizję Twojej wi tyni, w
której kiedy zgromadz się wszystkie narody.
Noe otrzymał od Boga zadanie. Rozpocz ł budowę arki i z ka dym dniem był coraz pewniejszy spełnienia
Bo ej zapowiedzi. Z ka dym dniem ja niej widział Bo e zamiary wobec grzesznego wiata. Z ka dym
dniem zbli aj cego się potopu, coraz ja niej było w jego sercu. Coraz bardziej ufał Bogu. Coraz wyra niej
widział ciemno ci, w których pogr ali się ludzie.
Panie Jezu Chryste, wiatło ci wiata, rozpoczynaj c Adwent, chcemy szukać blasku Twojego wiatła.
ycie wokół nas proponuje coraz więcej ciemno ci. Grzechy popełniane przez ludzi sprawiaj coraz
większe obszary ciemno ci. Ka dy cię ki grzech sprowadza do ludzkiej duszy mrok. Miłosierny Panie, z
dr eniem serca wyznajemy, e i my nieraz pomna amy te ludzkie ciemno ci.
w. Paweł przypomina niektóre z nich, jakby czyni c nam rachunek sumienia na pocz tku Adwentu:
odrzućcie uczynki ciemno ci; zazdro ć, kłótnie, pijaństwo, rozpustę, nieposzanowanie prawa..., a
ubierzcie się w „zbroję wiatła”. Aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i czekali na Ciebie, Panie, który
przychodzisz.
Potrzeba nam Twej pomocy, Jezu Chryste, dlatego z wiar wołamy: B d naszym wiatłem, Panie.
–w codziennej modlitwie
–w lekturze Pisma więtego
–w nauce religii
–w codziennej pracy
–w walce z naszymi wadami
–w trosce o rozwój naszego serca
–w postanowieniach adwentowych
–w liturgii Mszy więtych.
Niech więc nasz pocz tek przemiany adwentowej sprawi, aby my zło pokonywali dobrem. Aby my trwali
w Ko ciele – Arce wiekuistego zbawienia – wprowadzaj c tutaj wszystkich, którzy zechc nas posłuchać i
wej ć do rodka, aby ocalić swe ycie.
Panie Jezu, najwa niejsz spraw jest ycie w Twojej wiatło ci po przebudzeniu się ze snu grzechu.
Chryste, Ty jeste dla nas najcenniejszym skarbem, dlatego jako roztropni gospodarze czuwajmy, aby nikt
nigdy nam nie zrabował tego „Skarbu nad skarbami – naszego Boga”!
Ks. Franciszek Florczyk
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ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca grudnia
( 6 grudnia).
Rozpoczyna się ona
o godzinie 3 po południu,
a zakończy Msz w.
o godzinie 7 wieczorem.

Adwent (z łac. - przyj cie, przybycie) to okres w roku
liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po
sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I
Nieszporami uroczysto ci Narodzenia Pańskiego w wieczór 24
grudnia.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu
powtórnego przyj cia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres
od pocz tku Adwentu do 16 grudnia wł cznie);
2. czasu bezpo redniego przygotowania do uroczysto ci
Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze
przyj cie Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu
czę ci jest czytanie ci głe księgi proroka Izajasza. Czytanie to
obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

wi ty tego tygodnia...
wi ty Ambro y urodził się w Trewirze (dzisiejsze Niemcy) w chrze cijańskiej arystokratycznej
rodzinie rzymskiej około 340 r. Ojciec w. Ambro ego zajmował wysokie stanowisko w administracji
Cesarstwa Rzymskiego, był bowiem namiestnikiem cesarskim. Imię Ambro y - oznacza: nie miertelny.
Nasz Patron po mierci swojego ojca prawdopodobnie kształcił się w Rzymie w zakresie literatury
greckiej i rzymskiej, retoryki i prawa. Zgodnie te z tradycj rodzinn obrał karierę urzędnicz i ju w
roku 373 został namiestnikiem Ligurii i Emilii z siedzib w Mediolanie.
w. Ambro y, jak wielu jemu współczesnych, nie przyj ł chrztu w dzieciństwie, ale odkładał go na pó niej, zapewne na
starsze lata. Pan Bóg chciał jednak inaczej. Po mierci biskupa mediolańskiego Auksencjusza w. Ambro y został
wybrany przez lud w roku 374 biskupem Mediolanu. W zwi zku z tym faktem dnia 30 listopada tego roku przyj ł
chrzest, a 7 grudnia udzielono mu więceń biskupich. Od pocz tku dał się poznać jako gorliwy pasterz, opiekun
ubogich, który dla Ko cioła pozyskiwał nowych wiernych, w tej liczbie tak e w. Augustyna, pó niejszego biskupa
miasta Hippona w północnej Afryce, którego równie osobi cie ochrzcił. Nowy biskup Mediolanu był w latach 378-397
doradc rzymskich cesarzy: Gracjana, Walentyniana II i Teodozjusza Wielkiego. W zachowaniu czysto ci wiary widział
w. Ambro y pomy lno ć Cesarstwa Rzymskiego. Ideałem dla biskupa Mediolanu było państwo chrze cijańskie, w
którym Ko ciół i władza wiecka wzajemnie udzielałyby sobie pomocy, a wiara umacniałaby cesarstwo i jeszcze
bardziej by je jednoczyła. Dzięki staraniom w. Ambro ego wydano 27 II 380 r. dekret cesarski uznaj cy
chrze cijaństwo za jedyn religię państwow w Cesarstwie Rzymskim. Biskup Mediolanu bardzo odwa nie zwalczał
herezję ariańsk i z tego te powodu nie uległ daniom matki cesarza Walentyniana II, Justyny, i nie wydał wi tyń w
ręce arian, których zwolenniczk była wspomniana cesarzowa. w. Ambro y uwa ał, e przykazania maj obowi zywać
wszystkich: maluczkich i wielkich tego wiata. St d te skłonił swojego przyjaciela, cesarza Teodozjusza do publicznej
pokuty za dokonanie rzezi tysięcy mieszkańców Tesaloniki.
Biskup Mediolanu był przede wszystkim duszpasterzem, ale te pozostawił po sobie wiele pism, przewa nie o tematyce
moralno-ascetycznej i katechetycznej. Po nim te pozostały kazania i mowy. On jest tak e autorem hymnów
liturgicznych i organizatorem piewu ko cielnego. w. Ambro y odszedł do Pana pełen zasług w Wigilię Paschaln 4
IV 397 r. Pochowano go w bazylice mediolańskiej, która dzisiaj nosi jego imię. w. Ambro y jest doktorem Ko cioła.
W ikonografii przedstawia się w. Ambro ego w stroju biskupim, pontyfikalnym. W ród atrybutów (umieszczanych przy
jego osobie) mo na wyró nić: pióro (pisarz), księgę, ul z pszczołami, dziecko w kołysce, ko ć i bicz o trzech
rzemieniach, którym biczował się. w. Ambro y jest patronem pszczelarzy, pasieczników i piernikarzy.
Liturgiczny obchód ku czci w. Ambro ego, biskupa i doktora Ko cioła, przypada na dzień 7 grudnia i ma rangę
wspomnienia obowi zkowego.
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Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii
oraz
Ks. Biskup Andrzej P. Wypych, D.D.
Krajowy Dyrektor Wykonawczy Ligi Katolickiej

Serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w Polonijnej Mszy wi tej Jubileuszowej
z okazji
50. rocznicy Sakramentu wi ceń Kapłańskich
Jego Eminencji Ksi dza Franciszka Kardynała
George, O.M.I.
Niedziela, 8 grudnia 2013 roku, godzina 15:00,
Ko ciół pw. w. Ferdynanda
5900 W. Barry Ave., Chicago, IL
Go ć Honorowy:
Ks. Franciszek Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

Główny Celebrans:
Ks. Bp Andrzej P. Wypych, D.D.
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Chicago

Bezpo rednio po Mszy więtej
zapraszamy na poczęstunek w sali
parafialnej.
Przedstawiciele Organizacji Polonijnych
proszeni s o kontakt telefoniczny
z Ks. Proboszczem Zdzisławem Torb :
773-622-5900

Kącik katechizmowy
Jaką warto ć dla chrze cijan posiada Stary Testament?
Chrze cijanie czcz Stary Testament jako prawdziwe słowo Bo e: wszystkie jego księgi s natchnione przez
Boga i zachowuj trwał warto ć. wiadcz o Boskiej pedagogii zbawczej miło ci Boga. Zostały przede
wszystkim napisane, aby przygotować przyj cie Chrystusa, Odkupiciela wiata. 121-123
Jaką warto ć dla chrze cijan posiada Nowy Testament?
Nowy Testament, którego centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, przekazuje nam ostateczn prawdę Objawienia Bo ego.
Sercem całego Pisma więtego s cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, poniewa stanowi główne wiadectwo
o yciu i nauczaniu Jezusa, i zajmuj miejsce wyj tkowe w Ko ciele. 124-127; 139
W czym wyra a si jedno ć mi dzy Starym i Nowym Testamentem?
Pismo więte jest jedno, jak jedno jest Słowo Bo e, jeden zbawczy zamysł Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu
Testamentów. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary; obydwa wzajemnie się wyja niaj . 128-130; 140
Jaką funkcj pełni Pismo wi te w yciu Ko cioła?
Pismo więte jest podstaw i sił ywotn dla Ko cioła. Jest dla dzieci Ko cioła umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym
ródłem ycia duchowego. Jest dusz teologii i przepowiadania duszpasterskiego. Mówi psalmista: "Twoje słowo jest lamp dla
moich stóp i wiatłem na mojej cie ce"(Ps 119,105). Dlatego Ko ciół zachęca do częstego czytania Pisma więtego, poniewa
"nieznajomo ć Pisma więtego jest nieznajomo ci Chrystusa"( w. Hieronim). 131-133; 141

