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sthelensmusic@gmail.com 
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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 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 

XVIII Niedziela Zwykła, 3 sierpień 2014 

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 W. W TYGODNIU 

Sunday,  August 3, 2014, 18th Sunday in Ordinary Time / XVIII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  † Maria Bem Msza w. gregoriańska; O zdrowie i opiekę Matki Naj więtszej i Pana Jezusa 

Najmiłosierniejszego z okazji imienin i urodzin oraz udaną operację na oczy dla Anny Papciak 

9:00 AM  For parishioners; Health and Birthday blessing for Harriet Siller; † Edward Spula 1st death anniversary;  

† Frank Spula 

10:30 AM Za Parafian; † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi; † Kazimierz Hreczuch;  
O szczę cie wieczne dla Harriet Reisbich-Lathrop miesiąc po mierci z intencji Zofii i rodziny Majkut;  
Z podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą  
o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona; W intencji Bogu wiadomej 

12:30 PM †  Helen & Walter Baginski wedding anniversary remembrance  

6 PM For all donors of St. Helen Church; For healing and God’s blessings for Robert Jung req by Mr. & Mrs. 

Lester Cioch and family 

 

Monday, August 4,  2014, PONIEDZIAŁEK; St. John Vianney 
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Maria Bem gregorian Mass; Rev. Charles Ferrer, in 

anticipation of his 50th anniversary of Priesthood  

7:30 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;  

 

Tuesday, August 5, 2014, WTOREK;  
7 AM  † Maria Bem gregorian Mass 

7:30 AM  † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;  

 

Wednesday,  August 6, 2014, RODA; The Transfiguration of the Lord 
7 AM † Maria Bem gregorian Mass 

7:30 AM  † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;  

 

Thursday, August 7, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Maria Iwaniec; † Maria Bem gregorian Mass 

7:30 AM  † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;  

 

Friday, August 8, 2014, PI TEK; St. Dominic 
7AM † Maria Bem gregorian Mass 

7:30 AM  † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi;  

 

Saturday, August 9, 2014, SOBOTA;  
8 AM † Rose Tanski Msza więta gregoriańska z intencji Jadwigi; † Maria Bem Msza w. gregoriańska;  

 

Sunday,  August 10, 2014, 19th Sunday in Ordinary Time / XIX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  † Maria Bem Msza w. gregoriańska;  

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy name Family Club members 

both living and deceased 

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; O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Statkiewicz z intencji Barbary Rusiecki 

12:30 PM Health and God’s blessing for Winnie Frattone req by Ed Sroka 

6 PM For all donors of St. Helen Church;  
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PRAYER FOR PEACE 
 
 

Dear Brother Bishops and all Catholic People, 
 
May God bless you! 
 
On Sunday, July 20, our Holy Father, Pope Francis, prayed for peace in all situations of tension and 
conflict in the world. He mentioned in particular the Middle East and Ukraine, singling out the terrible 
crisis of Christians in Iraq with these words: “Today our brothers are persecuted. They are banished from 
their homes and forced to flee without even being able to take their belongings!” 
 
Our own Conference of Bishops has called attention to numerous situations of violence that cry out for 
peace. There is the terrible conflict between Israel and Hamas that terrorizes Israeli civilians and has cost 
the lives of more than 500 Gazans, most of whom are civilians. There are the alarming conflicts in Syria 
and Iraq that have caused millions to flee their homes and tens of thousands to lose their lives. We are 
mindful of the violent conflict in Ukraine, of the thousands who are displaced, and the hundreds of 
innocent civilians whose lives were cut short when a passenger jet was shot down. In Africa there are the 
often forgotten clashes in South Sudan, the Central African Republic, Nigeria and the Democratic 
Republic of the Congo that have displaced  millions. Closer to home, there is the violence in Central 
America that is driving unaccompanied children to seek refuge in our country. 
 
All of these tragic situations, and sadly many more, demand our prayer and action for peace. On Sunday, 
Pope Francis pleaded: “May the God of peace arouse in all an authentic desire for dialogue and   
reconciliation. Violence cannot be overcome with violence. Violence is overcome with peace!” Let us 
join our prayers and calls to action with his. 
 
In the coming days and weeks I urge you to ask our Catholic people to pray for peace and to support 
diplomatic efforts aimed at dialogue and reconciliation. As Jesus admonishes us: 
“Blessed are the peacemakers” (Matthew 5:9). This can be done in personal prayers and in the Prayers of 
the Faithful at Mass. 
 
We should never underestimate the power of prayer; for it touches and opens us to the power of God 
among us. My prayer is that together we might help open our world to God’s gift of peace, a peace that 
the world cannot give (cf. John 14:27). 
 
 
Fraternally yours in our Lord, 
 
Most Reverend Joseph E. Kurtz, D.D. 
Archbishop of Louisville 
President, United States Conference of Catholic Bishops 
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Catechism Corner 
 
Why are the missions of the Son and the Holy 

Spirit inseparable? 

In the indivisible Trinity, the Son and the Spirit are 
distinct but inseparable. From the very beginning 
until the end of time, when the Father sends his Son 
he also sends his Spirit who unites us to Christ in 
faith so that as adopted sons we can call God 
“Father” (Romans 8:15). The Spirit is invisible but 
we know him through his actions, when he reveals 

the Word to us and when he acts in the Church. 

What are the names of the Holy Spirit? 

“The Holy Spirit” is the proper name of the third 
Person of the Most Holy Trinity. Jesus also called 
him the Paraclete (Consoler or Advocate) and the 
Spirit of Truth. The New Testament also refers to 
him as the Spirit of Christ, of the Lord, of God - the 

Spirit of Glory and the Spirit of the Promise. 

What symbols are used to represent the Holy 

Spirit? 

There are many symbols of the Holy Spirit: living 
water which springs from the wounded Heart of 
Christ and which quenches the thirst of the baptized; 
anointing with oil, which is the sacramental sign of 
Confirmation; fire which transforms what it touches; 
the cloud, dark or luminous, in which the divine 
glory is revealed; the imposition of hands by which 
the Holy Spirit is given; the dove which descended 
on Christ at his baptism and remained with him. 

Please join us  
for a Rosary Prayer  

every Wednesday at 7pm  
at Our Lady of the Lourdes Chapel  
(located next to the church’s vestibule). 

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 

Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 
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GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 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 

 

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! 
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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 

The Carnival is organized by the St. Helen Family School Association (FSA). All St. Helen School parents 

are members of the FSA, a group committed to connecting home and school as well as raising funds for 

classroom and building enhancements.  

ALL PROCEEDS from the food, beverage, snow cone and beer sales within the school parking lot and 40% 

of the carnival ride revenue will be used to keep St. Helen's excellent educational program affordable to 

families of all backgrounds and sizes.   

St. Dominic (1170-1221). Son of Felix Guzman and Bl. Joan of Aza, he was born at 
Calaruega, Spain, studied at the Univ. at Palencia, was probably ordained there while 
pursuing his studies and was appointed canon at Osma in 1199. There he became prior 
superior of the chapter, which was noted for its strict adherence to the rule of St. Benedict. 
In 1203 he accompanied Bishop Diego de Avezedo of Osma to Languedoc where 
Dominic preached against the Albigensians (heresy) and helped reform the Cistercians. 
Dominic founded an institute for women at Prouille in Albigensian territory in 1206 and 
attached several preaching friars to it. When papal legate Peter of Castelnan was murdered 
by the Albigensians in 1208, Pope Innocent III launched a crusade against them headed by 
Count Simon IV of Montfort which was to continue for the next seven years. Dominic 
followed the army and preached to the heretics but with no great success. In 1214 Simon 
gave him a castle at Casseneuil and Dominic with six followers founded an order devoted 
to the conversion of the Albigensians; the order was canonically approved by the bishop 
of Toulouse the following year. He failed to gain approval for his order of preachers at the 
fourth General Council of the Lateran in 1215 but received Pope Honorius III's approval 
in the following year, and the Order of Preachers (the Dominicans) was founded.  
 
Dominic spent the last years of this life organizing the order, 
traveling all over Italy, Spain and France preaching and 
attracting new members and establishing new houses. The new 
order was phenomenally successful in conversion work as it 
applied Dominic's concept of harmonizing the intellectual life 
with popular needs. He convoked the first general council of 
the order at Bologna in 1220 and died there the following year 
on August 6, after being forced by illness to return from a 
preaching tour in Hungary. He was canonized in 1234 and is 
the patron saint of astronomers. Feast day is Aug. 8.  
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St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your donations 

Bóg zapłać za Waszą hojno ć 

From June through August our parish office will be closed on Mondays.   
 

W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do  sierpnia,  
biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałki. 

Heating Bill Collection /  

Składka na ogrzewanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you 

Bóg zapłać 

Amount pledged / 
Wysoko ć 
zobowi zań 

Amount Paid /  
Kwota zapłacona 

Modlitwa o Pokój 
Bo e, od którego pochodz  więte 

pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, 

u ycz swoim sługom pokoju,  

jakiego wiat dać nie mo e;  

niech serca nasze będ  poddane Twojej woli, 

a czasy, w których yjemy,  

niech za łask  Twoj  będ  spokojne  

i wolne od grozy nieprzyjaciół.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 Amen.  

Prayer for Peace 

 

God of peace, in this time of turmoil, 

We turn to you with hearts longing for peace. 

As fear grips us, 

We ask for your blessed assurance. 

Keep us close to your Son, 

Whose first Easter greeting was one of peace. 

We ask this in his name, the Prince of Peace, 

Who is Lord forever and ever. 

Amen. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

 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 /  
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.  

 
 

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

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

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. 
 

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.   

Next Weekend’s second collection will be for  heating bill 
 

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

July 20, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. Other TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$344.54 $1,175 $854 $244 $127 - $2,744.54 

Heating Bill $332 $442.50 $682 $70 $64.80 - $1,591.30 
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WOŁANIE O POKÓJ 
 

Drodzy bracia Biskupi oraz drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  

Niech Was Bóg błogosławi!  

 

W niedzielę, 20 lipca Ojciec więty Franciszek, modlił się o pokój we wszystkich miejscach napięć i 
konfliktów na wiecie. Wspomniał w szczególno ci Bliski Wschód i Ukrainę, ze szczególnym wyró nieniem 

kryzysu chrze cijan  w Iraku u ywaj c  tych słów: "  Dzisiaj nasi bracia s  prze ladowani. S  wygnani ze 

swoich domów i zmuszani do ucieczki bez mo liwo ci  zabrania swoich rzeczy! " 

 

Konferencja Biskupów sama zwróciła uwagę na liczne sytuacje przemocy, które wołaj  o pokój. Straszny 

konflikt między Izraelem a Hamasem, który terroryzuje izraelskich cywilów kosztowała ycie ponad 500 

mieszkańców Gazy, z których większo ć to cywile. Niepokoj cy te  jest konflikt w Syrii i Iraku, który zmusił 
miliony ludzi do opuszczenia swoich domów, a dziesi tki tysięcy straciło ycie. Jeste my wiadomi tego 

gwałtownego konfliktu na Ukrainie, o tysi cach ludzi które zginęło, o setkach niewinnych cywilów, których 

ycie zostało skrócone, gdy samolot pasa erski został zestrzelony. W Afryce s  te  miejsca wielu konfliktów 

jak  w Południowym Sudanie, Republice rodkowej Afryki, Nigerii i Demokratycznej Republice Konga, które 

wysiedlaj  miliony ludzi. Bli ej naszego kraju równie  mamy do czynienia z przemoc  jak w Ameryce 

rodkowej  z której przybywa wiele dzieci bez opieki szukaj c schronienia w naszym kraju.  

 

Wszystkie te tragiczne sytuacje, i niestety wiele więcej, wymaga naszych modlitw i działania na rzecz pokoju. 

W niedzielę papie  Franciszek prosił: "  Niech Bóg pokoju wzbudza we wszystkich autentyczn  chęć dialogu i 

pojednania. Przemocy nie mo na przezwycię yć przemoc . Przemoc mo na pokonać pokojem!”. Doł czmy 

nasze modlitwy odpowiadaj c na wezwanie Papie a.  

 

W najbli szych dniach i tygodniach zachęcam Was do modlitwy o pokój i aby wspierać wysiłki 

dyplomatyczne zmierzaj ce do dialogu i pojednania. Jak Jezus napomina nas: "  Błogosławieni, którzy 

wprowadzaj  pokój" (Mt 05,09). Mo na to zrobić w osobistych modlitwach lub w czasie modlitwy wiernych na 

Mszy. 

 

Nigdy nie nale y lekcewa yć potęgi modlitwy; gdy  dotyka i otwiera nas na moc Boga w ród nas. Modlę się, 
aby my razem mogli pomóc otworzyć nasz wiat do Bo ego daru pokoju, pokoju, którego wiat dać nie mo e 

(por. J 14,27).  

 

Z braterskim pozdrowieniem w naszym Panu,       

Biskup Joseph E. Kurtz, D.D.  

Arcybiskup Louisville  

Prezydent Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych 
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Kącik katechizmowy 
 
Dlaczego posłanie Syna i Ducha wi tego jest 
wspólne i nierozdzielne? 

W niepodzielnej Trójcy więtej Syn i Duch więty 
s  odrębni, ale nierozdzielni. Od pocz tku a  do 
końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła 
zawsze swojego Ducha, który nas jednoczy w 
wierze, aby my mogli jako przybrani synowie 
nazywać Boga "  Ojcem"  (Rz 8,15). Duch więty jest 
niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego 
działanie, gdy objawia nam Syna i kiedy działa w 
Ko ciele.  

Jakie są imiona i okre lenia Ducha wi tego? 

"  Duch więty"  jest imieniem własnym trzeciej 
Osoby Trójcy więtej. Jezus nazywa Go jeszcze: 
Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. 
Nowy Testament nazywa Go tak e: Duchem 
Chrystusa, Pana, Boga, Duchem chwały, obietnicy.  

Jakie są symbole Ducha wi tego? 

S  liczne: woda ywa, która wypływa z boku 
Chrystusa ukrzy owanego i nasyca ochrzczonych; 
namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym 
znakiem bierzmowania; ogień, który przekształca 
wszystko, czego dotyka; obłok - raz ciemny, raz 
wietlisty - w którym objawia się chwała Bo a; 

wło enie r k, przez które udzielany jest dar Ducha 
więtego; gołębica, która zstępuje na Chrystusa i 

spoczywa na Nim podczas chrztu. 

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

Rok Sakramentów  
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 

 
 
 

Je eli planujesz wysłanie komu  kartki 
czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy 
dlaczego nie zamówić mszy w. w ich 
intencjach? Msze więte ofiarowane s  
za ywych i za zmarłych. Nie ma lepszego 
daru ni  ofiarowanie modlitwy w czyjej  
intencji 
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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 więcić kilka 
minut, wypełnić ankietę i zwrócić j  do nas. Ankiety mo na przekazywać członkom Rady Parafialnej lub 
wrzucać do skrzynki z sugestiami, która znajduje się w przedsionku ko cioła.  
 
Dziękujemy, 
Harriet Siller,  
Przewodnicz cy Rady Parafialnej 

więty Dominik urodził się około 1170 roku w Caleruega w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu 
kastylijskiego Guzmanów. Jego ojcem był Feliks Guzman, a matk  - bł. Joanna z Azy. Miał dwóch braci - 
bł. Manesa (który wst pił potem do zało onego przez Dominika zakonu) i Antoniego, kapłana 
diecezjalnego. Gdy Dominik miał 14 lat, rodzice wysłali go do szkoły w Palencji. Następnie studiował w 
Salamance. W 1196 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, przyj ł więcenia kapłańskie i wkrótce 
został mianowany kanonikiem katedry w Osmie. Pięć lat pó niej został wiceprzewodnicz cym tej 
kapituły. Gorliwie pracował tam nad sob  i nad bli nimi, głosz c im słowo Bo e. 
 
Dominik prowadził pracę misyjn  na północy Włoch. Wyczerpany prac  w prymitywnych warunkach, 
wrócił do Bolonii. Jego ostatnie słowa brzmiały: "  Miejcie miło ć, strze cie pokory i nie odstępujcie od 
ubóstwa". Zmarł 6 sierpnia 1221 r. na rękach swych współbraci. W jego pogrzebie wzi ł udział kardynał 
Hugolin i wielu dygnitarzy ko cielnych. Dominik został pochowany w ko ciele klasztornym w Bolonii, w 
drewnianej trumnie, w podziemiu (w krypcie) tu  pod wielkim ołtarzem. Jego kult rozpocz ł się zaraz po 
jego mierci. Notowano za jego wstawiennictwem otrzymane łaski. Dlatego papie  Grzegorz IX nakazał 
rozpocz ć proces kanoniczny. Po jego ukończeniu wyniósł sługę Bo ego do chwały więtych w 1234 r. 
Dominik odznaczał się wielk  prawo ci  obyczajów, niezwykł  arliwo ci  o sprawy 
Bo e oraz niezachwian  równowag  ducha. Potrafił współczuć. Jego radosne serce i 
pełna pokoju wewnętrzna postawa uczyniły z niego człowieka niebywale 
serdecznego. Oszczędny w słowach, rozmawiał z Bogiem na modlitwie albo o Nim z 
bli nimi. ył nader surowo. Bardzo cierpliwie znosił wszelkie przeciwno ci i 
upokorzenia.  
 
Imię Dominik pochodzi od łacińskiego dominicus, co znaczy Pański, nale cy do 
Boga. Przed w. Dominikiem imię to było znane, ale wła nie Dominik Guzman 
spopularyzował to imię w całej Europie. 
Największ  zasług  w. Dominika i pami tk , jak  po sobie zostawił, jest zało ony 
przez niego Zakon Kaznodziejski. Zakon dał Ko ciołowi wielu więtych.  
 
W ikonografii w. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego 
atrybutami s : gwiazda sze cioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota, księga, 
podwójny krzy  procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty trzymaj cy pochodnię 
w pysku (symbol zakonu: Domini canes - "  Pańskie psy"  ) , ró aniec.  


