XVI Niedziela Zwykła, 20 lipiec 2014

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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

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)
Spowiedź: 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, July 20, 2014, 16th Sunday in Ordinary Time / XVI Niedziela Zwykła
7:30 AM † Czesław Barna 20 rocznica mierci; † Jan Figura; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce
Boskiej za otrzymane łaski z pro bą o dalszą pomoc i błogosławieństwo i całkowity powrót do zdrowia dla
mamy; Z pro bą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, siłę do walki z chorobą i powrót do zdrowia dla
Krysi Kolanowskiej
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Rose Tanski rozpoczęcie Mszy więtych gregoriańskich z intencji Jadwigi; † Cecylia
Złotnik 3 rocznica mierci z intencji rodziny; † Józef, Jerzy Krzyworzeka; † Michalina, Eugeniusz Mędrecki;
Z podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą
o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona
12:30 PM † Adam M. Szczepanek
6 PM For all donors of St. Helen Church;
Monday, July 21, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Tuesday, July 22, 2014, WTOREK; St. Mary Magdalene
7 AM Laila Grace Newman Birthday blessing
7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Wednesday, July 23, 2014, RODA; St. Bridget
7 AM
7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Thursday, July 24, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Rose Bykowski 29th death anniversary
7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Friday, July 25, 2014, PI TEK; St. James
7AM
7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Saturday, July 26, 2014, SOBOTA; SS. Joachim and Anne
8 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;
Sunday, July 27, 2014, 17th Sunday in Ordinary Time / XVII Niedziela Zwykła
7:30 AM † Kenneth Swiatek rocznica urodzin; † Stanisław Chraca
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi; Z podziękowaniem Panu
Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą o dalszą pomoc
i błogosławieństwo dla Zenona
12:30 PM
6 PM For all donors of St. Helen Church;
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TO BE A GOOD PERSON IN TIMES OF EVIL
We live in a world where there are more good people, but they are overwhelmed by the evil. It is
evil which is marginalized by the Sower good. This is what Jesus tells us in today's Gospel of St.
Matthew (13: 24-43).
The world is populated by good people who often suffer from the influence of bad people. Jesus
teaches us the art of good living in an indifferent environment, or even one of evil. There have been
many different stages in the history of humanity, but in each one the problem of evil in the world
manifested itself. The most common source of evil is people who let evil penetrate their hearts and
who become sons of the evil one. History shows that even when it seems to us that evil exists
everywhere, good is possible. Human goodness, which under normal conditions of life is something
that is understood by itself, and mostly unnoticed, in times of evil, it becomes a type of heroism.
There is no such evil that could dominate the world to such an extent that a good life would not be
possible. Even in the most difficult conditions and the most unfavorable circumstances, evil does not
totally prevail. This is thanks to the good people who know how to live in an environment of evil.
Christ reminds us that in the world around us includes good, but there is the reality of sin. There is
also outright poison: evil that was sown by the devil. Among the grains that are the fruit of a good
harvest, in beautiful swaying fields, weeds also grow, and they are the fruit of deceit of the enemy.
The wisdom of the parable tells us to wait until harvest. Then on the day of the harvest from the
fields there will be a Division. Wheat, fruit of a good seed, will find their place in the granary, while
the fate of associated bundles of weeds will be destruction. None of the grain rich in goodness will
be destroyed while trying to fight a weed that appears. Any good yield will be carefully separated
from the bad and moved before annihilation.
Each of us in lives in a physical world, and our interactions with it will end after our death. The
world will also end. Harvest times are all these places in the world, in which the ongoing conflict,
persecution is occurring. Also, the harvest and the judgment for us each of our decisions, each
choice, which is the choice on the side of good or evil. Each hour, minute and second of our lives
reflects that we are the children of God. Is it God’s side or do we pick incorrectly? Every second
determines our eternal destiny.
Let us ask the Lord of the sowing and the harvest, so that we can
say that we are good people in times of evil ... And let us do
everything to make it so! Let this help us live the YEAR HOLY
SACRAMENTS. Let us build a deep relationship with Christ in
His Church, drawing grace and power outpouring from His
sacraments, to be free from the evil; to be a good and holy
person!

Fr. Francis Florczyk
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Please join us
for a Rosary Prayer
every Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes Chapel

Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

(located next to the church’s vestibule).

Catechism Corner
What is the saving meaning of the
Resurrection?
The Resurrection is the climax of the Incarnation.
It confirms the divinity of Christ and all the things
which he did and taught. It fulfills all the divine
promises made for us. Furthermore the risen
Christ, the conqueror of sin and death, is the
principle of our justification and our Resurrection.
It procures for us now the grace of filial adoption
which is a real share in the life of the only
begotten Son. At the end of time he will raise up
our bodies.
What does the Ascension mean?
After forty days during which Jesus showed
himself to the apostles with ordinary human
features which veiled his glory as the Risen One,
Christ ascended into heaven and was seated at the
right hand of the Father. He is the Lord who now
in his humanity reigns in the everlasting glory of
the Son of God and constantly intercedes for us
before the Father. He sends us his Spirit and he
gives us the hope of one day reaching the place he
has prepared for us.
How does the Lord Jesus now reign?
As the Lord of the cosmos and of history, the Head
of his Church, the glorified Christ mysteriously
remains on earth where his kingdom is already
present in seed and in its beginning in the Church.
One day he will return in glory but we do not
know the time. Because of this we live in watchful
anticipation, praying “Come, Lord” (Revelation
22:20).

From Parish Council
Because very few parish surveys were returned, we
have decided to extend the time to return them to the
end of August. Your comments and suggestions are
very valuable to us, so please take a few minutes to
fill it out and return it to us. Surveys can be forwarded
to the members of the Parish Council or placed in the
suggestion box, which is located in the vestibule of
the church.
Thank You
Harriet Siller
Parish Council President
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St. Helen Church
can earn a donation every time
you search the Internet and
shop online!!!
Search the web with Yahoo-powered
GoodSearch.com and they’ll donate about
a penny to our parish each time you
search!
Shop at more than 600 GoodShop.com
merchants including Amazon, Best Buy,
Toys R Us, and others, and a percentage
of each purchase will go to our parish!

Page 5

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

“Everything Was Once New”
Hopefully, by me you are reading this, we'll have received our new digital keyboard and will be using
it at church this weekend! If not, surely next weekend. I would like to thank the many folks who
donated the funds towards purchasing the keyboard and related equipment. The piano we have
upstairs is old and not worth the costly yearly maintenance. The piano that is kept downstairs is even
worse!
This will be virtually maintenance-free and portable. This weekend, I have put together packets of the
remaining copies of the ar cles I have been wri ng. If you're interested in having them all to read, come
and get it! There are a few le . Also, a reminder that if you would like me to write about a music or
church-related topic in a future ar cle, let me know!
If you have any ques ons, please feel free to stop by the choir lo a er masses on
Sunday, or shoot me an e-mail at sthelensmusic@gmail.com.
-Alex Fries
Music Director

School News
The St. Helen Carnival will take place August 22-24, 2014. Most of the bands have been booked. More
information at St. Helen School website http://www.sthelenchicago.org
Before the 1969 reform of the Roman calendar, Christopher was listed as a martyr who died under Decius.
Nothing else is known about him. There are several legends about him including the one in which he was
crossing a river when a child asked to be carried across. When Christopher put the child on his shoulders he
found the child was unbelievably heavy. The child, according to the legend, was Christ carrying the weight of
the whole world. This was what made Christopher patron saint of travelers and is invoked against storms,
plagues, etc.. His former feast day is July 25.
Before the formal canonization process began in the fifteenth century, many saints were proclaimed by
popular approval. This was a much faster process but unfortunately many of the saints so named were based
on legends, pagan mythology, or even other religions -- for example, the story of the Buddha traveled west to
Europe and he was "converted" into a Catholic saint! In 1969, the Church took a long look at all the saints on
its calendar to see if there was historical evidence that that saint existed and lived a life
of holiness. In taking that long look, the Church discovered that there was little proof
that many "saints", including some very popular ones, ever lived. Christopher was one
of the names that was determined to have a basis mostly in legend. Therefore
Christopher (and others) were dropped from the universal calendar.
Some saints were considered so legendary that their cult was completely repressed
(including St. Ursula). Christopher's cult was not suppressed but it is confined to local
calendars (those for a diocese, country, or so forth). His name Christopher, means Christ
-bearer. He died a martyr during the reign of Decius in the third century.
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Heating Bill Collection /
Składka na ogrzewanie

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2014 Report
Amount pledged /
Wysoko ć
zobowi zań
Amount Paid /
Kwota zapłacona

Thank you
Bóg zapłać

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojno ć

Retrouvaille…A Lifeline for Marriages
The word Retrouvaille (re-tro-vi with a long i.) is a French word meaning
rediscovery. This program helps couples heal and renew their marriages
and oﬀers tools needed to rediscover a loving marriage eela onship. Do
you feel lost, alone or bored in your marriage? Are you frustrated, hurt or
angry with your spouse? Are you constantly ﬁgh ng? Have you thought
about separa on or divorce? Does talking about it only make it worse?
Thousands of couples headed for cold, unloving rela onships have
successfully overcome their marriage problems by a ending the program.
Some couples come during the ini al signs of a marriage problem and
others are in a state of despair. The Retrouvaille Program consists of a
weekend experience combined with a series of 6 post-weekend sessions.
The tools learned here will help put your marriage in order again. The main
emphasis of the program is on communica on in marriage between
husband and wife. It will give you the opportunity to rediscover each other
and examine your lives together in a new and posi ve way.
Upcoming weekends: August 1-3, September 26-28 & December 5-7
Contact: Robin & Phil Kain, (773) 544‐0498, robin.kain@yahoo.com
retrouvaille.org

POŚWIĘCENIE
POJAZDÓW
25 lipca czcimy w. Krzysztofa, który
jest patronem kierowców. Z tej
okazji w Niedzielę 27 lipca, po
polskich Mszach Świętych odb dzie
si poświęcenie pojazdów, prosząc
przez wstawiennictwo
Św. Krzysztofa o Boże
błogosławieństwo
i bezpieczną jazdę dla
kierowców.

From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesi cy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia,
biuro parafialne b dzie nieczynne w poniedziałki.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$302

$548

$590

$152

$210

-

$1,802

Heating

$540

$882

$823

$109

$139.30

-

$2,493.30

July 13, 2014

Next Weekend’s second collection will be for heating bill


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na
zapłacenie rachunku za ogrzewanie kościoła

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to
wiadectwo
urodzenia dziecka oraz wypełnienie formularza, który
dostępny jest w biurze parafialnym, rodzice i rodzice
chrzestni zobowiązani są do udziału w klasie
przygotowującej do Chrztu.

Baptism
All arrangements should be made a
month in advance by calling the parish
office. Parents and godparents are
required to attend baptismal class before the Baptism ceremony can take place.

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE /
Zaznacz jedno:
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__ Change of address /
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
Wyprowadzka z Parafii
__ Want Envelopes /
Prosz 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.

July 20th, 2014: 16th Sunday in Ordinary Time
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BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM W CZASACH ZŁA
yjemy w wiecie, w którym jest wi cej dobrych ludzi, ale s oni zagłuszani przez zło, które jest tylko
pewnym marginesem ogromnego Bo ego zasiewu dobra. O tym mówi nam Jezus w dzisiejszej
Ewangelii w. Mateusza (13:24-43).
wiat jest wypełniony przez ludzi dobrych, którzy cz sto cierpi z powodu s siedztwa ludzi złych.
Jezus uczy nas sztuki dobrego życia w rodowisku zła. W ró nych etapach historii ludzko ć
spotykała si z problemem zła obecnego w wiecie. Najcz stszym jego ródłem były serca ludzi,
którzy stali si synami Złego. Historia pokazuje, że nawet wtedy, gdy wydaje si nam, że wsz dzie
panoszy si zło, dobro jest możliwe. Ludzka dobroć, która w normalnych warunkach yciowych jest
czym , co rozumie si samo przez si , i najcz ciej pozostaje niezauwa ona, w czasach zła staje si
bohaterstwem. Nie ma takiego zła, które mogłoby zdominować wiat do tego stopnia, e dobre ycie
nie byłoby mo liwe. Nawet w najtrudniejszych warunkach i najbardziej niesprzyjających
okoliczno ciach dobro nie umiera. Staje si to za sprawą dobrych ludzi, którzy potrafią żyć
w rodowisku zła.
Chrystus przypomina nam, że w otaczającym nas wiecie obok dobra istnieje rzeczywisto ć
skażona grzechem: zło, które zostało posiane przez diabła. W ród dorodnych kłosów b d cych
owocem dobrego siewu gospodarza, układaj cych si w pi kne łany, rosn chwasty, owoc podst pu
nieprzyjaciela. M dro ć gospodarza ka e czekać do czasu niwa. Wtedy w dzień zbierania plonów
z pola nast pi podział. Dorodna pszenica, owoc dobrego nasienia, znajdzie swoje miejsce
w spichlerzu, natomiast losem powi zanych w snopki chwastów b dzie unicestwienie. aden
z kłosów dorodnego zbo a nie zostanie zniszczony podczas próby walki z chwastem. Ka dy dobry
plon zostanie starannie oddzielony od złego i uchroniony przed unicestwieniem.
Każdy z nas w jakim stopniu żyje w perspektywie końca wiata, takim końcem b dzie przecież
nasza mierć – koniec naszego wiata. Czasem niwa s wszystkie te miejsca na wiecie, w których
trwaj konflikty, prze ladowania. Ale czasem niwa i s du jest dla nas ka da nasza decyzja, ka dy
wybór, który jest stani ciem po stronie dobra lub po stronie zła. Ka da godzina, minuta i sekunda
naszego ycia odzwierciedla to, czyimi synami jeste my. Boga czy Złego? Ka da sekunda decyduje
o naszym wiecznym losie.
Pro my Pana zasiewu i niwa, aby my mogli powiedzieć o sobie, e jeste my
dobrymi lud mi w czasach zła... I róbmy wszystko, aby tak było! Niech w tym
dopomaga nam prze ywany ROK SAKRAMENTÓW WI TYCH. Budujmy
gł boką wi ź z Chrystusem w Jego Ko ciele, czerpiąc stale łask i moc
z przyjmowanych godnie Jego Sakramentów, aby być wolnym od zła; aby
być dobrym i wi tym człowiekiem!
Ks. Franciszek Florczyk
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Kącik katechizmowy

STO LAT, STO LAT

Jaki jest sens i znaczenie zbawcze
Zmartwychwstania?
Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy
Wcielenia. Potwierdza prawd o Bosko ci Jezusa,
jak równie
stanowi potwierdzenie tego
wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał,
oraz wypełnia wszystkie Boskie zapowiedzi.
Zmartwychwstały
Pan,
zwyci zca
grzechu
i mierci, jest zasad naszego usprawiedliwienia
i naszego zmartwychwstania: udziela nam daru
łaski przybrania za synów, które jest rzeczywistym
uczestnictwem w yciu jedynego Boga; potem, przy
końcu czasów, o ywi nasze ciało.

Składamy serdeczne yczenia dla naszej
Parafianki Pani Zosi Statkiewicz, która w
tym tygodniu obchodziła swoje 90 urodziny.
yczymy wiele rado ci,
zdrowia, niech
Naj wi tsza Panna
otacza Ci Matczyn
miło ci i opiek ,
szczególnie w trudnych
chwilach i wyprasza u
Syna wszelkie potrzebne
Łaski.

Co przedstawia Wniebowstąpienie?
Po czterdziestu dniach, odk d Jezus objawił si
swoim Apostołom, gdy Jego chwała pozostawała
jeszcze zakryta pod postaci
zwyczajnego
człowieczeństwa, Chrystus wst pił do nieba i siedzi
po prawicy Ojca. Jest Panem, który teraz w swoim
człowieczeństwie w wiecznej chwale Syna Bo ego
rz dzi i wstawia si nieustannie za nami u Ojca.
Posyła nam swego Ducha i daje nam nadziej , e
pewnego dnia b dziemy z Nim na wieki.
Jak teraz króluje Pan Jezus?
Pan wszech wiata i historii, Głowa swego
Ko cioła, Chrystus uwielbiony pozostaje w sposób
tajemniczy na ziemi, gdzie Jego królestwo jest ju
obecne jako zal ek i zacz tek Ko cioła. Pewnego
dnia powróci w chwale, lecz nie znamy czasu.
Dlatego yjemy w czuwaniu, prosz c: P
" rzyjd ,
Panie!"(Ap 22,20).

Zach camy do odwiedzania strony
www.catholicleaguepolonia.org
Mo na na niej znale ć wiele informacji
co dzieje si w parafiach na terenie
naszej diecezji.

Szcz ć Boże
Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

July 20th, 2014: 16th Sunday in Ordinary Time
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Imi Krzysztof wywodzi si z j zyka greckiego i oznacza tyle, co n" ios cy Chrystusa". O yciu w.
Krzysztofa brak pewnych wiadomo ci. Według pó niejszych, ale prawdopodobnych wiadectw,
opartych na tradycji, w. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji.
Tam miał ponie ć mierć m czeńsk za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym
z Czternastu Wspomo ycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu w. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w HaidarPacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci M czennika bazylice w Bitynii.
Dowodzi to niezawodnie, e w tym czasie wi ty odbierał szczególn cze ć w Nikomedii i w
Bitynii. Jest tak e podana wzmianka, e w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział
niejaki Fotyn z klasztoru w. Krzysztofa, co równie potwierdza kult M czennika. Papie w.
Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, e w Taorminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw.
w. Krzysztofa.
Z powodu braku szczegółowych informacji o w. Krzysztofie, redniowiecze na podstawie imienia n" ios cy
Chrystusa"stworzyło popularn legend o tym wi tym. Według niej pierwotne imi Krzysztofa miało brzmieć
Reprobus (z greckiego Odra aj cy), gdy miał on mieć głow podobn do psa. Wyró niał si za to niezwykł sił .
Postanowił wi c oddać si w słu b najpot niejszemu na ziemi panu. Słu ył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy
przekonał si , e król ten bardzo boi si szatana, wst pił w jego słu b . Pewnego dnia przekonał si jednak, e
szatan boi si imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawo ć, kim jest ten Chrystus, którego boi si szatan.
Opu cił wi c słu b u szatana i poszedł w słu b Chrystusa. Zapoznał si z nauk chrze cijańsk i przyj ł chrzest.
Za pokut i dla zado ćuczynienia, e słu ył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie
woda była płytsza, by przenosić na swoich pot nych barkach pielgrzymów, id cych ze Wschodu do Ziemi wi tej.
Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wzi ł na ramiona,
poczuł ogromny ci ar, który go przytłaczał - zdawało mu si , e zapadnie si w ziemi . Zawołał: "Kto jeste ,
Dzieci ?"Otrzymał odpowied : "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. D wigaj c Mnie, d wigasz cały wiat". Pan Jezus
miał mu wtedy przepowiedzieć rychł mierć m czeńsk . Ten wła nie fragment legendy stał si natchnieniem dla
niezliczonej liczby malowideł i rze b w. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli
"nosiciela Chrystusa"(gr. Christoforos). Pan Jezus po przyj ciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić wygl d
ludzki.
w. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrze cijańskiej młodzie y,
kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podró nych, przewo ników,
tragarzy, turystów i eglarzy. Or downik w miertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pami tki
po wi ca si wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.
W ikonografii wi ty przedstawiany jest jako młodzieniec, najcz ciej jednak jako olbrzym przechodz cy przez
rzek , na barkach niesie Dzieci tko Jezus, w r ku trzyma maczug , czasami kwitn c ; tak e jako pot ny
m czyzna z głow lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko króluj ce na globie, palma m czeńska, pustelnik z lamp ,
ryba, sakwa na chleb, wieniec ró , wiosła.

Od Rady Parafialnej
W zwi zku z tym, e bardzo mało ankiet zostało zwróconych postanowili my przedłu yć czas ich zwrotu do
końca sierpnia. Wasze uwagi i sugestie s dla nas bardzo cenne dlatego te prosimy, aby po wi cić kilka
minut, wypełnić ankiet i zwrócić j do nas. Ankiety mo na przekazywać członkom Rady Parafialnej lub
wrzucać do skrzynki z sugestiami, która znajduje si w przedsionku ko cioła.
Dzi kujemy,
Harriet Siller,
Przewodnicz cy Rady Parafialnej

