
 

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor 
 

Alex Fries, Director of Music 
sthelensmusic@gmail.com 

 

Agnieszka Brandys, Parish Secretary  
sthelen@archchicago.org  

 
ST. HELEN SCHOOL 
2347 W. Augusta Blvd. 
Phone (773) 486-1055;  

 
www.sthelenchicago.org 

 
Mrs. Marianne Johnson, Principal 

 
 

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 

3rd Sunday of Advent,  
December 15, 2013 

III Niedziela Adwentu,  
15 grudzień, 2013 

2315 W. Augusta Blvd. 
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575 

Fax (773) 235-3810  
 

sthelen@archchicago.org  
 

www.sthelenparish.net 



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

Sunday,  December 15, 2013, 3rd Sunday of Advent / III Niedziela Adwentu 
7:30 AM  Za Parafian; † Anna Holicz 
9:00 AM  For parishioners; Teresita Matillano Golifardo 9th day after death req by Lina 
Stachrowsky 
10:30 AM Za Parafian; † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska; † Ryszard Szyszko z 
intencji Krystyny; † Edward Chmiel 3-cia rocznica śmierci z intencji rodziny; O zdrowie, bł. Boże i 
dary Ducha Świętego z okazji 16tych urodzin Łukasza (ministranta) z intencji rodziny 
12:30 PM † Louis Stawasz 
6 PM For parishioners;  
 
Monday, December 16,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Tuesday, December 17, 2013, WTOREK;  
7 AM  
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Wednesday,  December 18, 2013, ŚRODA;  
7 AM   
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Thursday, December 19, 2013, CZWARTEK;   
7 AM  
7:30 AM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Friday, December 20, 2013, PIĄTEK;  
7 AM  
7 PM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Saturday, December 21, 2013, SOBOTA;  
8 AM † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska 
 
Sunday,  December 22, 2013, 4th Sunday of Advent / IV Niedziela Adwentu 
7:30 AM  Za Parafian; † Anna Holicz 
9:00 AM  For parishioners; health and God’s blessings for Darek Marek;  
10:30 AM Za Parafian; † Marianna Grzegorek Msza Św. Gregoriańska; † Ryszard Szyszko z 
intencji Krystyny; † Edward J. Chmiel; † Stefan Szot; W intencji członków Klubu Złotego Wieku 
12:30 PM † Louis Stawasz;  
6PM For Parishioners 
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 Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
Celebrating the 50th anniversary of my ordination to the 
priesthood this December fills my heart with gratitude to God and 
with countless memories of people I have met and places I have 
served throughout my priestly ministry. I was ordained by Bishop 
Raymond Hillinger just before Christmas at St. Pascal Church, the 
parish in which I grew up on Chicago’s northwest side. When I 
became the Archbishop of Portland, Oregon, Brother Claude 
Lane, OSB of the Benedictine Monastery Mount Angel Abbey, 
created an icon for me that brought together two titles of Our Lady 
that he knew were significant to me: Our Lady of the Snows, patroness of the northern missions 
served by Oblates, and Our Lady of Guadalupe, because in Yakima the vast majority of 
Catholics are of Mexican descent.  
 
In this beautiful icon, the serene nativity scene is framed by storm and snow, and Brother Claude 
depicts Our Lady of Guadalupe gazing at the Christ Child on her lap. A black sash that indicated 
in Aztec culture that she was pregnant is now tied around her swaddled baby who has the face of 
his mother and yet something more. It’s always more: the sash signifies it is this baby that gives 
birth now to a new world. It’s a world where snow falls on the Esquiline Hill in Rome in August 
and where roses bloom on Tepeyac Hill in Mexico City in December. It’s a new world that 
looks like Jesus, son of God and son of Mary. It is a world in which God took on our human 
nature so that we could see the glory of God in an infant and so that our lives would be 
brightened by the truth about God and about ourselves.  
 
Christ took our nature to his divine Person so everything we are and do is elevated; everything is 
graced except sin itself. If we give ourselves up to what Christ is doing to and for us, we begin 
to see with the eyes of Christ, to know others and ourselves at a different level, and to do 
entirely commonplace acts for God and with God. At our best, all of us want a world marked by 
truth and justice, by peace and love, for those desires are born of our redeemed nature itself. 
May the newborn Jesus fill your heart with joy! You are in my prayers; please keep me in yours. 
Merry Christmas!  

 
 
 Sincerely yours in Christ Jesus,  

 
 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  
Archbishop of Chicago  
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Catechism Corner 
 
What does Sacred Scripture teach about the 
creation of the visible world? 
Through the account of the “six days” of creation 
Sacred Scripture teaches us the value of the created 
world and its purpose, namely, to praise God and to 
serve humanity. Every single thing owes its very 
existence to God from whom it receives its goodness 
and perfection, its proper laws and its proper place in 
the universe. 
 
What is the place of the human person in 
creation? 
The human person is the summit of visible creation 
in as much as he or she is created in the image and 
likeness of God. 
 
What kind of bond exists between created things? 
There exist an interdependence and a hierarchy 
among creatures as willed by God. At the same time, 
there is also a unity and solidarity among creatures 
since all have the same Creator, are loved by him and 
are ordered to his glory. Respecting the laws 
inscribed in creation and the relations which derive 
from the nature of things is, therefore, a principle of 
wisdom and a foundation for morality. 

 
 
 
 

December 22, 2013 
After all Masses in  

the vestibule of our church 
 
We ask all parishioners to donate 
cookies, cupcakes, cakes, and any other 
pastries. We will portion it and price it 
for sale. All donations will be collected 
in the parish office on Friday, December 
20th from 8 a.m. to 4 p.m., and on 
Saturday December 21st from 9 a.m. 
until 12 noon.  
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CHRISTMAS CONFESSIONS 
 
Individual Confessions 
Wednesday, December 18th,  6pm - 7:30pm 
 
 

CHRISTMAS MASS SCHEDULE 
 
Christmas Eve, Tuesday, December 24th  

4 p.m. Christmas Eve Mass in English  
9:30 p.m. American Christmas Carols  
10 p.m. Christmas Mass in English 
11.30 p.m. Polish Christmas Carols 
Midnight Mass in Polish   
 

Christmas Day, Wednesday, December 25th   
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English  
No 6 p.m. Mass 
10:30 a.m. Mass in Polish  
 

New Year’s Eve, Tuesday, December 31st  
            4:30 p.m. Anticipated Mass in English 

6 p.m. Anticipated  Mass in Polish  
 

New Year’s Day, Wednesday , January 1st  
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English  
No 6 p.m. Mass 
10:30 a.m. Mass in Polish 

 
 
 
 
 
 
Anyone who would like to help us 
to decorate our church for Christ-
mas please join your fellow parish-
ioners on  
Saturday, December 21st at 4pm  

Saint of the Week… 
 
The energetic life of Peter Canisius should demolish any 
stereotypes we may have of the life of a saint as dull or 
routine. Peter lived his 76 years at a pace which must be 
considered heroic, even in our time of rapid change. A man 
blessed with many talents, Peter is an excellent example of 
the scriptural man who develops his talents for the sake of the 
Lord’s work. He was one of the most important figures in the 
Catholic Reformation in Germany. His was such a key role 
that he has often been called the “second apostle of 
Germany” in that his life parallels the earlier work of 
Boniface (June 5). 

Although Peter once accused himself of idleness in his youth, 
he could not have been idle too long, for at the age of 19 he 
received a master’s degree from the university at Cologne. 
Soon afterwards he met Peter Faber, the first disciple of 
Ignatius Loyola (July 31), who influenced Peter so much that 
he joined the recently formed Society of Jesus. At this early 
age Peter had already taken up a practice he continued 
throughout his life—a process of study, reflection, prayer and 
writing. After his ordination in 1546, he became widely 
known for his editions of the writings of St. Cyril of 
Alexandria and St. Leo the Great. Besides this reflective 
literary bent, Peter had a zeal for the apostolate. He could 
often be found visiting the sick or prisoners, even when his 
assigned duties in other areas were more than enough to keep 
most people fully occupied. 

In 1547 Peter attended several sessions of the Council of 
Trent, whose decrees he was later assigned to implement. 
After a brief teaching assignment at the Jesuit college at 
Messina, Peter was entrusted with the mission to Germany—
from that point on his life’s work. He taught in several 
universities and was instrumental in establishing many 
colleges and seminaries. He wrote a catechism that explained 
the Catholic faith in a way which common people could 
understand—a great need of that age. 

Renowned as a popular preacher, Peter packed churches with 
those eager to hear his eloquent proclamation of the gospel. 
He had great diplomatic ability, often serving as a reconciler 
between disputing factions. In his letters (filling eight 
volumes) one finds words of wisdom and counsel to people 
in all walks of life. At times he wrote unprecedented letters 
of criticism to leaders of the Church—yet always in the 
context of a loving, sympathetic concern. 

At 70 Peter suffered a paralytic seizure, 
but he continued to preach and write with 
the aid of a secretary until his death in his 
hometown (Nijmegen, Netherlands) on 
December 21, 1597. 
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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 distribu-
tion 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 reflec-
tion 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 przemyślenia i przemodlenia, w jaki sposób mogę zaangażować się w liturgiczne życie naszej 
parafii. Poniżej zamieszczona jest forma rejestracyjna, którą po wypełnieniu należy zwrócić do biura parafialnego lub 
wrzucić na składkę. Pozwólcie, że przypomnimy pokrótce czym są te funkcje i w jaki sposób możemy pomóc.  
 
Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu może udzielać Komunii Św., czy to 
w kościele podczas Mszy Św., czy też odwiedzać chorych w domach lub szpitalach.  
 
Posługa lektora wiąże się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, po wcześniejszym 
przygotowaniu i modlitwie w domu.  
 
Ministrant to osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i nabożeństw 
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz chrzty). Mile widziani chłopcy i dziewczynki! 
 
Marszałkowie to osoby, które mają w kościele do spełnienia następujące funkcje: witanie przybyłych na Mszę Św., 
udzielanie informacji na temat miejsc siedzących, utrzymywanie porządku w kościele, zbieranie składki czy rozprowa-
dzanie biuletynów po Mszach Św. 
 
 

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 
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Each month St. Helen Church is 
hosting a “50/50” raffle fund-
raiser in support of our parish. 
Each raffle ticket costs only $2 
and secures you the chance of winning half the pot. Buy-
ing 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 of-
fice. 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 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.  

New church Marquee Meter 
Fundusz na nową tablicę informacyjną 

ST. HELEN GOLDEN AGERS CLUB 
 

We would like to remind you that Golden Ages 
meet each first & third Tuesday at 12:00 noon in 

the Parish Bingo Hall.  We invite parishioners 
and friends who are interested to join us. This 

will also give you a chance to look us over & see 
what we are about and maybe interest you join 
our club. Next meeting is on December 17th. 

We hope to see there. 
 
 
 

Klub Złotego Wieku 
 

Przypominamy, że w naszej parafii istnieje Klub 
Złotego Wieku, który spotyka się w pierwszy i 

trzeci wtorek miesiąca o godzinie 12 w południe 
w Sali Bingo pod szkołą.  

Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 grudnia. 
Zapraszamy wszystkich chętnych którzy pragną  

do tego klubu dołączyć. 

Kolbe House Jail Minist  Mass 

Kolbe House, the Jail Ministry for the 
Archdiocese, invites you to a Spanish/
English Mass at 3 pm Sunday, January 
5, at Assumption Parish, 2434 S 
California, Chicago.  At this Mass, we 
would especially like anyone who is 
personally affected by incarceration, a 
victim of crime, or anyone who wants 
to be part of our ministry through prayer 
to attend.  If you are an ex-offender or 
have a loved one in jail or prison, please 
come.  If you need more information, 
please call Deacon Pablo or Fr. Arturo 
at Kolbe House: 773-247-0070 or email 
Pablo at khpablop@aol.com. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
December 8, 2013 

 
 

 
 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY 

 
CHECK ONE / Zaznacz jed- no: 
__ New Registration /  
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. TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$153.21 $432.43 $553.97 $1,555.11 

Retirement Fund for 
Religious 

$141 $276 $239.30 $823.04 

12:30 p.m. 

$168 

$87.74 

6 p.m. 

$62.50 

$63 

Mail 

$185 

- 

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. 

Immaculate Conception - $399 
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 Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  
 
Pięćdziesiąta rocznica moich święceń kapłańskich, którą obchodzę  
w grudniu przepełnia moje serce uczuciem wdzięczności wobec Boga 
i przywodzi na pamięć niezliczone osoby, które napotkałem oraz 
miejsca, w których służyłem jako kapłan. Święceń kapłańskich 
udzielił mi tuż przed świętami Bożego Narodzenia biskup Raymond 
Hillinger. Miały one miejsce w kościele św. Pascala - parafii 
położonej w północno-zachodniej części Chicago, gdzie dorastałem. 
Po mojej nominacji na arcybiskupa Portlandu w stanie Oregon, brat 
Claude Lane, OSB z benedyktyńskiego klasztoru Mount Angel Abbey, 
namalował dla mnie ikonę. W jednym wizerunku opowiedział  
o dwóch tytułach Maryi mających dla mnie wielkie znaczenie: Matce Bożej Śnieżnej (Our Lady of the 
Snows), patronce północnych misji oblatów oraz o Matce Bożej z Guadalupe (Our Lady of 
Guadalupe), gdyż w Yakimie, w stanie Oregon, znaczącą większość katolików stanowią wierni 
pochodzenia meksykańskiego.  
 
Na tej pięknej ikonie, pełna pokoju scena narodzenia, obramowana jest wizją śnieżnej zawieruchy. 
Brat Claude umieścił tam wizerunek Matki Bożej z Guadalupe spoglądającej na siedzące na Jej 
kolanach Dzieciątko Jezus. Czarna szarfa, która w kulturze azteckiej symbolizuje stan błogosławiony 
niewiasty, jest teraz zawiązana wokół Dzieciątka, które ma twarz swojej Matki. Zostało tam jednak 
zawarte coś jeszcze. Zawsze można dostrzec coś więcej: szarfa podkreśla, że właśnie to dzieciątko jest 
tym dzieckiem, które przynosi teraz narodziny nowego świata. Jest to świat, w którym na górze 
Esquiline w Rzymie w sierpniu pada śnieg, a na górze Tepeyac w Mexico City w grudniu, zakwitają 
róże. Jest to nowy świat wyglądający jak Jezus, Syn Boga i Syn Maryi. Jest to świat, w którym Bóg 
przybrał naturę ludzką, po to, abyśmy mogli w Dzieciątku dostrzec chwałę Bożą i żeby nasze życie 
zostało rozświetlone prawdą o Bogu i o nas samych. 
  
Chrystus do swojej świętej Osoby dodał naszą ludzką naturę, dzięki czemu wszystko czym jesteśmy  
i co robimy zostało wywyższone; wszystko, oprócz grzechu zostało uświęcone. Jeżeli poddamy siebie 
samych temu, czego Chrystus dokonuje w nas i dla nas, zaczniemy patrzeć oczami Chrystusa. 
Dostrzeżemy siebie samych i innych na innym poziomie, a nasze najbardziej powszednie uczynki 
spełniać będziemy dla Boga i z Bogiem. Każdy z nas pragnie świata, w którym panowałyby prawda i 
sprawiedliwość, pokój i miłość, ponieważ te właśnie pragnienia wpisane są w naszą odkupioną 
naturę. Niech nowonarodzony Jezus napełni Wasze serca radością! Zawsze modlę się za Was i proszę 
abyście i Wy pamiętali o mnie w swoich modlitwach. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!  

 
 
Szczerze oddany w Chrystusie,  

 
 
 

Francis Kardynał George 
Arcybiskup Chicago 
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Spowiedź Świąteczna  
 

Niedziela, 15-go grudnia, od godziny 10 a.m. do 
12:00 p.m. 
Środa, 18-go grudnia, od godziny 6pm - 7:30pm 
 
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD MSZY ŚW. 

 
Wigilia Bożego Narodzenia,  
Wtorek, 24-go grudnia  
 Pasterka 12:00 północ, od 11:30 kolędowanie 
 
Boże Narodzenie, Środa, 25-go grudnia  
 10:30 a.m.; W tym dniu nie będzie Mszy Św. o go-
dzinie 7:30 rano 
 

Święto Świętego Szczepana, 
Czwartek, 26-go grudnia - 7pm 
 
Noworoczna Msza Św. Wigilijna,  
Wtorek, 31-go grudnia -  6 p.m. Msza Św. 
 
 

Nowy Rok,  
Środa, 1-go stycznia  - 10:30 a.m.;  
W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 7:30 
rano 

BAKE SALE 
 22 grudzień, 2013 

Po Mszach świętych w przedsionku kościoła. 
 
Prosimy wszystkich chętnych o donacje ciast, 
ciastek, babek oraz innych wypieków. 
Prosimy nie porcjować i nie pakować ciast. 
Wypieki można składać w biurze parafialnym 
w piątek 20 grudnia od godziny 8 rano do  
4 po południu oraz w sobotę 21 grudnia od  
9 rano do 12 w południe. 

JACEK PAWŁOWICZ - w Chicago 
 
Wykład Jacka Pawłowicza - kierownika Referatu 
Edukacji Historycznej przy Warszawskim IPN na 
temat „Ofiary zbrodni sowieckich  
i komunistycznych: Rotmistrz Witold Pilecki, 
gen. Leopold Okulicki i inni żołnierze wyklęci” 
odbędzie się  dzisiaj  w niedziele, 15 grudnia  
o godz. 5:00 pm w sali parafialnej parafii Św. 
Trójcy 

Poszukuję jednosypialniowego 
mieszkania do wynajęcia w okolicy 
helenowa. Janina (773) 512 2077 

Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby pomóc  
w dekorowaniu kościoła na święta 
Bożego Narodzenia. Dekorowanie 
będzie miało miejsce 21 grudnia tj. 
sobota o godzinie 4 po południu.  
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Kącik katechizmowy 
 

Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata 
widzialnego? 
Przez opowiadanie o "sześciu dniach" stwarzania 
Pismo Święte pozwala poznać wartość stworzenia i 
jego przeznaczenie dla chwały Bożej i dla dobra 
ludzi. Każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, 
od którego otrzymuje własną dobroć i doskonałość, 
własne prawa i własne miejsce we wszechświecie.  
 
 Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele 
stworzenia? 
Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ został 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże.  
 
Jaki rodzaj więzi istnieje między rzeczami 
stworzonymi? 
Między stworzeniami istnieje, chciana przez Boga, 
współzależność i hierarchia. Jednocześnie istnieje 
między nimi jedność i solidarność, ponieważ 
wszystkie stworzenia mają tego 
samego Stwórcę, są przez Niego 
kochane i skierowane ku Jego 
chwale. Poszanowanie praw 
wpisanych w stworzenie i związków 
wynikających z natury rzeczy jest 
zasadą mądrości i podstawą 
moralności. 

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii 
organizuje pielgrzymkę na Kanonizację 

Jana XXIII i Jana Pawła II 
pod patronatem Ks. Bp. Andrzeja Wypycha 

Biskupa pomocniczego Archidiecezji Chicagowskiej 
22 kwiecień - 1 maj, 2014 

cena $2,850 
( koszt od osoby w pokoju 2 os. wylot z Chicago ) 

Rzym, Watykan, Asyż, Cascia / św. Rita,  
Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Monte Sant 

Angelo, Lanciano 
 

Organizatorem pielgrzymki jest Biuro Św. Krzysztofa 
Więcej informacji pod tel. 708 373 1333 Agnieszka 

lub 773 385 8472 S. Aniceta 
www.gopielgrzymki.com 

e-mail:wisniaag@yahoo.com 
Ilość miejsc ograniczona. Depozyt $200. 

 
 

Św. Piotr Kanizjusz urodził się 8 maja 1521 r. w Nijmegen (Holandia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił 
w tym mieście urząd burmistrza. Młody Piotr już w dzieciństwie zdradzał oznaki swojego powołania, gdyż 
lubił służyć podczas nabożeństw liturgicznych i "odprawiać msze" - jak mawiał. Ojciec chciał skierować go na 
studia prawnicze, ale Piotr udał się do Kolonii na wydział teologii. Tutaj spędził 10 lat  z wyjątkiem jednego 
roku, kiedy to zatrzymał się na uniwersytecie w Lowanium. Już w czasie studiów nastawiał się Kanizy na 
apologetykę. Dlatego też ze szczególną pilnością studiował prawdy atakowane przez protestantów. W roku 
1540 zdobył tytuł magistra nauk wyzwolonych. 
 
W 1543 r. wstąpił do jezuitów, których św. Ignacy Loyola założył zaledwie przed 9 laty, w 1534 r. Piotr 
szybko zaczął cieszyć się tak wielkim autorytetem, że nie będąc jeszcze kapłanem, trzykrotnie został wysłany 
do cesarza Karola V. W 1556 roku św. Ignacy mianował Piotra pierwszym prowincjałem nowo utworzonej prowincji niemieckiej, 
która liczyła wówczas zaledwie 3 domy: w Ingolstadcie, w Wiedniu i w Pradze. Pod rządami Kanizego w latach 1566-1569 
powstało 5 kolejnych konwentów: w Monachium, w Innsbrucku, w Dillingen, w Trynau i w Hali (Tyrol). Nadto powstała w 
północnych Niemczech druga prowincja. W 1558 r. Piotr odbył krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), 
towarzysząc nuncjuszowi Kamilowi Mentuati.  
 
Ostatnie lata życia spędził Piotr Kanizy we Fryburgu Szwajcarskim (1580-1597). Zmarł tam 21 grudnia 1597 roku. Zaraz po jego 
śmierci Niemcy, Austria i Szwajcaria rozpoczęły starania o jego kanonizację. Jeszcze za jego życia ukazał się jego pierwszy żywot, 
napisany przez o. Jakuba Kellera. Aktu beatyfikacji dokonał dopiero w 1864 roku papież Pius IX, a do katalogu świętych i 
doktorów Kościoła wpisał go uroczyście papież Pius XI w 1925 roku. Relikwie św. Piotra Kanizego spoczywają w kościele jezuitów 
we Fryburgu szwajcarskim. Zachowały się szczęśliwie dwa portrety św. Piotra, wykonane jeszcze za jego życia. Jest nazywany 
"apostołem Niemiec". Patronuje diecezji Brixen, czczą go także Innsbruck oraz szkolne organizacje katolickie w Niemczech. 
 
W ikonografii przedstawia się św. Piotra Kanizego w sutannie jezuity. Jego atrybutami są: katechizm, krucyfiks, młotek, pióro.  


