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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. (Bilingual English / 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. (dwujęzyczna angielsko - 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, September 21, 2014, 25th Sunday in Ordinary Time / XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Kenneth Swiatek 12ta rocznica mierci; O pomy lne załatwienie sprawy
9:00 AM For parishioners; † Irene Regula req by Rose Tridthardt
10:30 O zdrowie, bł. Boże i opiekę więtej Rodziny dla Natalii i Daniela Ła z okazji rocznicy
lubu; 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; † Anita Sojka 5 rocznica mierci z intencji
Stanisławy; † Zbigniew w rocznicę mierci;
12:30 PM Poor souls in Purgatory;
6 PM For all donors of St. Helen Church;
Monday, September 22, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
Tuesday, September 23, 2014, WTOREK; Padre Pio
7 AM
Wednesday, September 24, 2014, RODA;
7 AM All mothers expecting children
Thursday, September 25, 2014, CZWARTEK;
7 AM Poor souls in Purgatory
Friday, September 26, 2014, PI TEK; SS. Cosmas and Damian
7AM † Zofia Brandys rocznica mierci
Saturday, September 27, 2014, SOBOTA; St. Vincent de Paul
8 AM
Sunday, September 28, 2014, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; For Golden Age Club members living and deceased
10:30 † Izabela, Franciszek Marszałek 4 rocznica mierci; † Agnieszka, Wincenty Mucha;
† Magdalena, Stanisław Mucha; † Helena, Stanisław, Wincenty Mucha; † Stanisław Wesołowski;
† Anna, Wincenty Majchrowicz; † Wojciech Majchrowicz; † Ludwina Morawa; † Franciszek Las;
39 rocznica mierci Józefa Such - Dziadzia z intencji wnuka
12:30 PM Poor souls in Purgatory;
6 PM For all donors of St. Helen Church;
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Pope Francis: the Church is a mother who guides her children
Dear Brothers and Sisters,
In the previous catechesis, we were able to point out several times that you don’t become Christian by yourself, through
your own efforts, on your own, but by being born and nurtured in the faith in the midst of the People of God, that is the
Church. In this sense the Church is a true mother, our mother Church – it’s nice to say so, eh? – a mother who gives us
life in Christ and in the communion of the Holy Spirit, brings us into a common life with all our brothers and sisters.
1. In this, her motherhood, the Church has as its model the Virgin Mary, the highest and most beautiful model that can
be. The first Christian communities have already highlighted this and the Second Vatican Council expressed it in an
admirable way (cf. Const. Lumen Gentium, 63-64). Mary's motherhood is certainly unique, singular, and was
accomplished in the fullness of time, when the Virgin gave birth to the Son of God, conceived by the Holy Spirit. And
yet, the Church's motherhood places you right in continuity with that of Mary, as its prolongation in history. The
Church, in the fruitfulness of the Spirit, continues to generate new children in Christ, always listening to the Word of
God and in obedience to his plan of love. The Church is mother. The birth of Jesus in Mary's womb, in fact, is a prelude
to the rebirth of every Christian in the womb of the Church, since Christ is the firstborn of many brethren (cf. Rom
8:29). And our first brother is Jesus, born of Mary, who is the model for all of us born into the Church. We understand,
then, how the relationship that unites Mary and the Church is as deep: looking to Mary, we find the most beautiful and
tender face of the Church; looking to the Church, we recognize the sublime features of Mary. We Christians are not
orphans, we have a mom, we have a mother and this is great. We are not orphans. The Church is mother, Mary and
mother.
2. The Church is our mother because she has delivered us in Baptism. Whenever a child is baptized, he becomes a son
of the Church, from that day, he is in the Church which cares for him as a caring mother, she makes us grow in faith and
shows us, with the power of the Word of God, the way of salvation, defending us from evil. The Church has received
from Jesus the precious treasure of the Gospel, not to keep it for herself, but giving it generously to others – as a mother
does. In this service of evangelization the maternity of the Church is shown in a particular way -- committed, as a
mother, offering her children the spiritual nourishment that feeds and makes fruitful the Christian life. All, therefore, are
called to welcome with an open mind and heart the Word of God that the Church dispenses every day, because this
Word has the ability to change us from the inside. Only the Word of God has this capacity to change us for the better
from the inside out, from our deepest roots -- this powerful Word of God. And who gives us the Word of God? The
mother Church, she gives her children this word, raising us throughout our whole life with this word. And this is great,
it’s mother Church who, with this word, really changes us from the inside. The words that mother Church gives us
transform us, making our humanity beat not according to the flesh but according to the Spirit.
In her motherly care, the Church strives to show believers the way to go to live a fruitful existence of joy and peace.
Illuminated by the light of the Gospel and upheld by the grace of the sacraments, especially the Eucharist, we can orient
our choices towards the good and pass, with courage and hope, moments of darkness and more tortuous paths. The path
of salvation, through which the Church guides us and accompanies us with the power of the Gospel and the support of
the Sacraments, gives us the ability to defend ourselves from evil. The Church has the courage of a mother who knows
that she must protect her own children from the dangers resulting from the presence of Satan in the world, to bring them
to the encounter with Jesus. This defence also consists of a call to vigilance: be on guard against the deception and
seduction of evil. Because even if God has conquered Satan, his temptations always return. We know this, we are all
under attack. It is not for us to be naïve, but to be vigilant and stand firm in the faith, not to resist the advice of a mother,
resist the help of mother Church. A good mother always accompanies her children in difficult moments.
3. Dear friends, this is the Church: this is the Church that we all love, the Church that I love. A mother who has at heart
the welfare of their children, that has the capacity to give life to her children. We must not forget, however, that the
Church is all the baptized – not just priests or bishops, no we all are. We are all in the Church, we are all children, also
other Christians .We, all the baptized, men and women, together are the church. How many times in our life do we not
give witness to this motherhood of the Church, to this maternal courage of the Church! Let us entrust ourselves to Mary,
then, because she will teach us to have her same maternal spirit towards our brothers and sisters, with the sincere ability
to accept, forgive and inspire confidence and hope.

Pope Francis
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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
Why is the Church one?
The Church is one because she has as her source
and exemplar the unity of the Trinity of Persons
in one God. As her Founder and Head, Jesus
Christ re-established the unity of all people in
one body. As her soul, the Holy Spirit unites all
the faithful in communion with Christ. The
Church has but one faith, one sacramental life,
one apostolic succession, one common hope,
and one and the same charity.
Where does the one Church of Christ subsist?
The one Church of Christ, as a society
constituted and organized in the world, subsists
in (subsistit in) the Catholic Church, governed
by the Successor of Peter and the bishops in
communion with him. Only through this Church
can one obtain the fullness of the means of
salvation since the Lord has entrusted all the
blessings of the New Covenant to the apostolic
college alone whose head is Peter.
How are non-Catholic Christians to be
considered?
In the churches and ecclesial communities which
are separated from full communion with the
Catholic
Church,
many
elements
of
sanctification and truth can be found. All of
these blessings come from Christ and lead to
Catholic unity. Members of these churches and
communities are incorporated into Christ by
Baptism and we so we recognize them as
brothers.

Prayer of St. Francis
Lord, make me an instrument of Your peace. Where
there is hatred, let me sow love; where there is
injury, pardon; where there is doubt, faith; where
there is despair, hope; where there is darkness, light;
where there is sadness, joy.
O, Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console; to be understood as to
understand; to be loved as to love; For it is in giving
that we receive; it is in pardoning that we are
pardoned; it is in dying that we are born again to
eternal life.

September 21st, 2014: 25th Sunday in Ordinary Time

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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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

•
•
•
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Save the date

Zarezerwuj Dat

50th Anniversary of Church Dedication
November 16, 2014

16 listopad 2014

11 am - Mass with Bishop Alberto Rojas
2 p.m. - Banquet at Floryan Banquet Hall, Des Plaines

50-lecie po więcenia Ko cioła
11 rano - Msza w. z Ks. Biskupem Alberto Rojas
2 p.m. - Bankiet w sali bankietowej Floryan, Des
Plaines

Next Anniversary Organizing Committee Meeting is Wednesday, September
24th, at 7 p.m. at the Rectory. New members are welcome.
*************************
Następne spotkanie Komitetu Organizacyjnego na 50-lecie Poświęcenia Kościoła odbędzie się
we środę, 24 września o godzinie 7 wieczór na plebanii. Zapraszamy nowe osoby
chętne do pomocy.
Francis Cardinal George has addressed the question to all people from the archdiocese. You can submit your
answers until September 28th. Responses should be left in a suggestion box. Also cards with question may be
found next to the suggestion box.
Pope Francis said, "A parish that does not have a pastoral Council and a finance Council is not a good
parish: it lacks life”. In your parish, what contributes to the health and vibrancy of its pastoral council? How
do you understand your pastor's need for his Council?

Rummage Sale
Thank you for helping us to prepare our Rummage Sale. Special thanks go to Mrs. Hariett Siller,
the head of the organizing committee for many hours spent in preparation for the event. We thank
our donors, volunteers who helped to run the sale, everyone who helped with the set up and a lot
of other hard work behind the scenes. We raised $962. The money raised will be used to pay our
heating bill.

Rummage Sale
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy ofiarowali rzeczy do sprzedaży oraz tym którzy
pomogli w przygotowaniu „Rummage Sale”. Szczególne podziękowanie dla Pani Harriett Siller,
przewodnicz cej komitetu organizacyjnego za wiele godzin po więconych w przygotowaniu
naszego kiermaszu. Razem zgromadzili my $962 co zostanie przeznaczone na zapłacenie
zaległego rachunku za ogrzewanie.

September 21st, 2014: 25th Sunday in Ordinary Time

Heating Bill Collection /
Składka na ogrzewanie
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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

Miscellaneous

We welcome in our Catholic community:

* *

*

Live in caregiver needed for 82 years old
lady in Ukrainian Village. For more
information call Daria (480) 235 4563

Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

Sebastian Quan Curiel-Tran
Frances Nora Kenny

Mercy Home for Boys & Girls

Illinois Catholic Advocacy Network (I-CAN)

Volunteer Tutors Needed

iPAD Drawing

Mercy Home for Boys & Girls is in need of volunteer
tutors at their Girls' Campus, 11600 South Longwood
Drive in Chicago. Tutors will be assigned to one
resident of middle school or high school age to help
students with reading, science or math. Tutors must
be at least 18 years of age and have a high school
diploma, GED or be a college graduate. For more
information, please contact Dee Atkins at
deeatk@mercyhome.org or call 312-738-7552.

ENDS TUESDAY, SEPTEMBER 30
Want to stay up-to-date on everything that happening with the
Catholic Conference of Illinois? Sign up for I-CAN, a
grassroots advocacy email network with updates on CCI, as
well as state and federal issues that affect Catholics in Illinois.
Enter to win a free iPad Air by signing up for I-CAN at
www.ilcatholic.org. The drawing will be held on September
30.

Page 8

ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
September 14, 2014 7:30 a.m.
Total collection /

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$285

$552

$480

$520.90

$113

-

$1,950.90

$321

$337

$440

$192

$24.75

-

$1,314.75

Zebrana suma

Heating Bill

Next Weekend’s second collection will be for capital improvement.


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na
utrzymanie budynków.

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu w.
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

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.

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.

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.

September 21st, 2014: 25th Sunday in Ordinary Time
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Ko ciół matką, dającą życie w Chrystusie
Drodzy Bracia i Siostry,
W poprzednich katechezach mieli my okazję kilka razy zauważyć, że nie stajemy się chrze cijanami sami, o naszych
siłach, w sposób autonomiczny, ani też nie stajemy się chrze cijanami w laboratorium, ale jeste my zrodzeni i
wzrastamy w wierze w obrębie tego wielkiego ludu jakim jest Ko ciół. W tym sensie Ko ciół jest naprawdę matk , nasza
matka Ko ciół - jakże pięknie tak to wyrazić! Jest to matka daj ca nam życie w Chrystusie i sprawiaj ca, że żyjemy
razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha więtego.
1. Wzorem tego macierzyństwa Ko cioła jest Dziewica Maryja, będ ca wzorem najpiękniejszym i najwznio lejszym, jaki
może istnieć. Podkre lały to już pierwsze wspólnoty chrze cijańskie i cudownie wyraził II Sobór Watykański.
Macierzyństwo Maryi jest z pewno ci jedyne, wyj tkowe i dokonało się w pełni czasów, kiedy Dziewica porodziła Syna
Bożego, poczętego za spraw Ducha więtego. Jednakże macierzyństwo Ko cioła jest następstwem macierzyństwa
Maryi, będ c jego przedłużeniem w historii. Ko ciół w płodno ci Ducha nadal rodzi nowe dzieci w Chrystusie, zawsze
słuchaj c Słowa Bożego i będ c posłusznym wobec Jego planu miło ci. Ko ciół jest matk . Narodziny Jezusa w łonie
Maryi stanowi preludium odrodzenia każdego chrze cijanina w łonie Ko cioła, ponieważ Chrystus jest pierworodnym
wielu braci (por. Rz 8,29). Naszym pierwszym bratem jest Jezus, zrodzony z Maryi, naszego wzoru, a my wszyscy
zrodzeni jeste my z Ko cioła. Tak więc rozumiemy, jak relacja ł cz ca Maryję i Ko ciół jest wyj tkowo głęboka:
spogl daj c na Maryję dostrzegamy najpiękniejsze i najczulsze oblicze Ko cioła: spogl daj c na Ko ciół rozpoznajemy
najsubtelniejsze rysy Maryi. My chrze cijanie nie jeste my sierotami, mamy mamę, Matkę i to jest wspaniałe! Nie
jeste my sierotami! Ko ciół jest matk , Maryja jest matk .
2. Ko ciół jest nasz matk , gdyż zrodził nas w sakramencie Chrztu w. Za każdym razem kiedy chrzcimy dziecko, staje
się ono dzieckiem Ko cioła, zostaje wł czone do Ko cioła. I od tego dnia jako troskliwa mama kieruje naszym wzrostem
w wierze i wskazuje nam moc Słowa Bożego drogę zbawienia, broni c nas od złego. Ko ciół otrzymał od Jezusa cenny
skarb Ewangelii, nie po to, aby zatrzymywał go dla siebie, ale aby hojnie obdarzał nim innych, tak jak to czyni mama.
W tej posłudze ewangelizacji ukazuje się w sposób szczególny macierzyństwo Ko cioła, troszcz cego się jak matka, by
dać swoim dzieciom pokarm duchowy, który ożywia i czyni owocnym życie chrze cijańskie. Tak więc wszyscy jeste my
wezwani do przyjęcia z otwartym umysłem i sercem Słowa Bożego, które każdego dnia szafuje Ko ciół, gdyż słowo to
ma moc przemienienia nas od wewn trz. Tylko Słowo Boże posiada tę zdolno ć przemieniania nas z samej głębi
naszego wnętrza, od naszych najgłębszych korzeni. Tylko Słowo Boże ma tę moc! A kto nam daje Słowo Boże? - Nasza
matka Ko ciół! Karmi nas jak dzieci tym Słowem! Wychowuje nas tym Słowem całe życie. I to jest wspaniałe! To
wła nie matka Ko ciół Słowem Bożym przemienia nas od wewn trz. Słowo Boże, jakim obdarza nas matka Ko ciół
przekształca nas, sprawa, że nasze człowieczeństwo nie pała według wiatowo ci ciała, lecz według Ducha.
W swej macierzyńskiej trosce Ko ciół usiłuje ukazać wiernym drogę, jak trzeba pój ć, by żyć owocnie rado ci i
pokojem. O wieceni wiatłem Ewangelii i wspierani łask sakramentów, zwłaszcza Eucharystii możemy ukierunkować
nasze decyzje ku dobru oraz mężnie i z nadziej przechodzić chwile ciemno ci a także drogi najbardziej kręte, których w
życiu nie brakuje. Droga zbawienia, przez któr prowadzi nas i na której towarzyszy nam Ko ciół moc Ewangelii i
wsparciem sakramentów, uzdalnia nas do obrony przed złem. Ko ciół ma odwagę matki, która wie, że musi bronić
swoich dzieci przed zagrożeniami wynikaj cymi z obecno ci szatana w wiecie, żeby je doprowadzić na spotkanie z
Jezusem. Matka zawsze broni swych dzieci! Obrona ta polega także na zachęcaniu do czuwania: czuwania przez
zasadzkami i zwodzeniem Złego. Pomimo tego bowiem, że Bóg zwyciężył szatana, to jednak nieustannie powraca on ze
swymi pokusami, jak „lew rycz cy kr ży, szukaj c kogo pożreć”(1P 5,8). Wiemy o tym, że wszyscy byli my i jeste my
kuszeni. Nie możemy być naiwni, ale musimy czuwać i przeciwstawiać się mocni w wierze. Przeciwstawiać się przy
pomocy matki Ko cioła, który jak dobra matka zawsze towarzyszy swoim dzieciom w chwilach trudnych.
3. Drodzy przyjaciele, takim jest Ko ciół, taki jest Ko ciół, który wszyscy miłujemy, który ja kocham: jest matk , której
zależy na dobru swoich dzieci i potrafi oddać życie za swoje dzieci. Nie możemy jednak zapominać, że Ko ciół to nie
księża, czy my biskupi - nie to my wszyscy jeste my Ko ciołem! Zgadza się? Także i my jeste my dziećmi a zarazem
matkami innych chrze cijan. Wszyscy ochrzczeni, zarówno mężczyźni jak i kobiety wspólnie jeste my Ko ciołem. Ileż
razy jeste my tchórzliwi! Powierzmy się więc Maryi, aby jako matka naszego pierwszego brata, pierworodnego Jezusa,
nauczyła nas swego macierzyńskiego ducha wobec naszych braci, wraz ze szczer zdolno ci go cinno ci,
przebaczania, obdarzania moc i tchnienia ufno ci i nadziej . To wła nie czyni mama.
Ojciec więty Franciszek
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Kącik katechizmowy
Dlaczego Ko ciół jest jeden?
Ko ciół jest jeden ze względu na swoje źródło:
wzorem jest jedno ć w Trójcy Osób jednego Boga i
Syna w Duchu więtym; jest jeden ze względu na
swego Założyciela i Zwierzchnika, Jezusa
Chrystusa, który przywraca jedno ć wszystkich
ludzi w jednym Ciele; jest jeden ze względu na
swoj duszę, którym jest Duch więty, jednocz cy
wszystkich wiernych w komunii z Chrystusem.
Ko ciół wyznaje jedn wiarę, posiada wspólne
celebrowanie sakramentów, jedn sukcesję
apostolsk , jedn wspóln nadzieję i ożywia go ta
sama miło ć.
Gdzie trwa jedyny Ko ciół Chrystusa?
Ko ciół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym
wiecie jako społeczno ć, trwa (subsistit in) w
Ko ciele katolickim, rz dzonym przez następcę
Piotra oraz biskupów pozostaj cych z nim w
komunii. Jedynie za jego po rednictwem można
osi gn ć pełnię zbawczych rodków, ponieważ Pan
powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza
Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr.
Jak patrzeć na chrze cijan, którzy nie są
katolikami?
W Ko ciołach i wspólnotach ko cielnych, które
odł czyły się od pełnej komunii z Ko ciołem
katolickim, istniej liczne pierwiastki u więcenia i
prawdy. Wszystkie te dobra pochodz od Chrystusa
i prowadz do jedno ci katolickiej. Członkowie
tych Ko ciołów i wspólnot s przez chrzest
wł czeni w Chrystusa: uważamy ich za braci.

Zachęcamy do odwiedzania strony
www.catholicleaguepolonia.org
Można na niej znaleźć wiele informacji
co dzieje się w polonijnych parafiach
na terenie naszej diecezji.

World War II Commemoration Mass
& Sing-Along Concert
Msza w. upamiętniaj ca 75 rocznicę wybuchu II
Wojny
wiatowej, 70 rocznicę Powstania
Warszawskiego i 100-lecie rozpoczęcia I Wojny
wiatowej i koncert Lira Singers.
Mszę w. na Trójcowie będzie celebrował Ks.
Biskup Andrzej Wypych w niedzielę, 28 wrze nia
2014, o godzinie 4:00 po południu. W czasie Mszy
w. będzie piewał zespół Lira Singers.
Po Mszy w. w Sali Parafialnej
odbędzie się bezpłatny koncert pie ni
patriotycznych w wykonaniu Lira
Singers pod dyrekcj pani Lucyny
Migała.

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

September 21st, 2014: 25th Sunday in Ordinary Time
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w. Kosma i Damian
Na temat życia tych dwóch więtych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich
żadnych wiarygodnych dokumentów. Istniej jedynie różne legendy, w których z cał pewno ci jest i
ziarno prawdy historycznej. Mówi one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała
im solidne wychowanie chrze cijańskie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go
za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamt d udali się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić
się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w portowym mie cie Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc
szerok sław ; leczyli bowiem wielu chorych - również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa.
Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. podczas prze ladowań za czasów Dioklecjana.
Zginęli w Cyrze (Kyrros) w Syrii, gdzie zostali pochowani. Ich grób od razu zasłyn ł cudami, a kult
wzrastał, czego mamy dowody w pi miennictwie wczesnochrze cijańskim. Nad grobem męczenników
wzniesiono wspaniał bazylikę, która do czasów przybycia Arabów, a potem Turków, była celem licznych
pielgrzymek. Stamt d ich kult rozpowszechniał się bardzo szybko i obj ł cały Ko ciół. W
Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (+ 565) wystawił ku ich czci dwie wi tynie, gdyż - jak
twierdził - dzięki ich wstawiennictwu wyzdrowiał z ciężkiej choroby.
Już w VI wieku w. Grzegorz z Tours był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież w. Symmach (498514) wybudował ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) ko ciół więtych Kosmy i Damiana
przy Forum Romanum - dzi jest to główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna czę ć relikwii obu
więtych. Pozostałe relikwie odbieraj cze ć w różnych miejscach wiata; w sposób szczególny w
ko ciele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także w Polsce - w
cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.
więci Kosma i Damian s patronami Florencji, aptekarzy,
farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów,
fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców;
s też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego,
ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chroni przed
epidemiami, przed przepuklin i przed chorobami koni. Ich imiona s
wymieniane w Kanonie Rzymskim.
W ikonografii więci Kosma i Damian przedstawiani s jako ludzie
młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi,
szkiełkami, pudełkami ma ci, łyżk aptekarsk do nabierania ma ci,
moździerzem, lask Eskulapa, a także podczas męczeństwa.

Jeżeli planujesz wysłanie komu kartki czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego
nie zamówić mszy w. w ich intencjach? Msze więte ofiarowane s za żywych i za
zmarłych. Nie ma lepszego daru niż ofiarowanie modlitwy w czyjej intencji.

