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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)  
                                         7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish) 
Weekday: 7:00 a.m. (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 

XXVII Niedziela Zwykła, 5 październik 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,  October 5, 2014, 27th Sunday in Ordinary Time / XXVII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; For Golden Age Club members living and deceased 

10:30 AM † Izabela, Franciszek Marszałek; † Anna, Wincenty Majchrowicz; † Virginia Chmiel;  

† Stanisława Jachim z intencji Broni Jachim; Z podziękowaniem Panu Jezusowi 
Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z prośbą o dalszą pomoc i 

błogosławieństwo dla Zenona;  

12:30 PM  Poor souls in Purgatory; † Hilda S. Ona req by Chicago Juzz Danz 

6 PM For all donors of St. Helen Church;      

 

Monday, October 6,  2014, PONIEDZIAŁEK; St. Bruno 
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

 

Tuesday, October 7, 2014, WTOREK;  
7 AM  

 

Wednesday,  October 8, 2014, RODA;  
7 AM All mothers expecting children 

 

Thursday, October 9, 2014, CZWARTEK;  
7 AM Health and blessings for Joe Solemini and his friends at St. Helen 

 

Friday, October 10, 2014, PI TEK;  
7AM Poor souls in Purgatory 

 

Saturday, October 11, 2014, SOBOTA;  
8 AM  

 

Sunday,  October 12, 2014, 28th Sunday in Ordinary Time / XXVIII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

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

Club members both living and deceased 

10:30 AM O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Statkiewicz z intencji Barbary Rusiecki; Z 
podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę 
z prośbą o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona;  

12:30 PM  Poor souls in Purgatory;  

6 PM For all donors of St. Helen Church;      
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Lord Jesus Christ is the Master of the Vineyard 
 

Early October, is the time to pick grapes. Hence it is appropriate that in today's readings, Jesus is 
revealed to us in the symbolism of the vineyard. He - and His Father - are the owner and host of the 
vineyard.  It is a symbol of the nation, the church, family, and the branches symbolize every one of 
us. 
 
The reading from the Book of the Prophet Isaiah comprises a tribute to a vineyard by its owner. The 
Lord revealed as a caring and intelligent host. His love is expressed in the conscientious care of every 
detail of the vineyard. He has taken every step he can to provide a good environment. In the Gospel, 
we are surprised, however, by the owner’s decision. His vineyard, as carefully manicured treasure is 
given over to the hands of humanity.  Short-sighted humanity cannot respect His gift. What's more, 
the hired worker raises his hand against the same host.  
 
The helpers decided to kill a man, guided by greed. In the pursuit of money people often forget about 
how much they received from God. They want more. And now our life is a great gift. Sometimes you 
have to experience something terrible to realize how much God has given us many times when He 
saved us before the tragedy.  
 
When Pope Benedict XVI began his ministry, spoke about the significant words: "after the great 
Pope John Paul II, the cardinals have elected me — a simple, humble worker in the vineyard of the 
Lord." It is a beautiful truth that applies to every Christian, because each of us has to be such a 
humble worker of the Lord's vineyard. We know that any function in life we act as if we do the job, 
we can do so in union with God or acting on our own. All I can do for the glory of God, or so that it 
offended him. If I do something for the glory of God, is at the same time always for the benefit of 
people and their salvation. But if I am doing something against God, trying to diminish what is due to 
him, it will always destroy me and the surroundings. So let's think how we make the most ordinary, 
daily activities, and which are given to us by God, because that is where we have to save.  
 
Each of us is called to be such a humble employee of the vineyard of 
the Lord, who performs his work united with God, who finds God 
more fully, for which strives to be ever more a friend and is this your 
happiness. Such a man can not imagine life without Jesus already, so 
without meeting with him in prayer, in His Church, the Holy 
Sacraments, especially the Eucharist, Holy Communion. And in this 
way can Jesus come into your world. Let us pray that we have always 
been such modest staff vineyard of the Lord, and to Him we have 
never refused to cooperate.  
 
 

Fr. Francis Florczyk 
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Catechism Corner 
 
Is the particular Church catholic? 
Every particular Church (that is, a diocese or 
eparchy) is catholic. It is formed by a community of 
Christians who are in communion of faith and of the 
sacraments both with their Bishop, who is ordained 
in apostolic succession, and with the Church of 
Rome which “presides in charity” (Saint Ignatius of 
Antioch). 
 
Who belongs to the Catholic Church? 
All human beings in various ways belong to or are 
ordered to the Catholic unity of the people of God. 
Fully incorporated into the Catholic Church are those 
who, possessing the Spirit of Christ, are joined to the 
Church by the bonds of the profession of faith, the 
sacraments, ecclesiastical government and 
communion. The baptized who do not enjoy full 
Catholic unity are in a certain, although imperfect, 
communion with the Catholic Church. 
 

What is the relationship of the Catholic Church 

with the Jewish people? 
The Catholic Church recognizes a particular link 
with the Jewish people in the fact that God chose 
them before all others to receive his Word. To the 
Jewish people belong “the sonship, the glory, the 
covenants, the giving of the law, the worship, the 
promises, and the patriarchs; and of their race, 
according to the flesh, is the Christ” (Romans 9:4, 5). 
The Jewish faith, unlike other non-Christian 
religions, is already a response to the revelation of 
God in the Old Covenant. 

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). 

Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 

October is Respect Life Month and Respect Life 

Sunday is October 5. This year’s theme is: “Each 

of Us is a Masterpiece of God’s Creation.”  

Lord God, I thank you today for the gift of my life,  
And for the lives of all my brothers and sisters.  

I know there is nothing that destroys more life than 
abortion,  

Yet I rejoice that you have conquered death  
by the Resurrection of Your Son.  

I am ready to do my part in ending abortion.  
Today I commit myself  

Never to be silent,  
Never to be passive,  

Never to be forgetful of the unborn.  
I commit myself to be active in the pro-life 

movement,  
And never to stop defending life  

Until all my brothers and sisters are protected,  
And our nation once again becomes  

A nation with liberty and justice  
Not just for some, but for all,  

Through Christ our Lord. Amen!  
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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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16 listopad 2014 
 

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 
 
Z okazji bankietu na 50-lecie po wiecenia ko cioła 
rozpoczęli my loterię, której celem jest zebranie 
dodatkowych funduszy dla naszej parafii. Bilety 
można nabywać u marszałków lub w biurze 
parafialnym. Cena jednego biletu $20, przy zakupie 
5 biletów 2 bilety gratis. Losowanie odbędzie się w 
czasie bankietu. 
 
Bilety na Bankiet można rezerwować  w biurze 
parafialnym.  

__ Bilety indywidualne $65 
__ Stół dla 10 osób ($600) 
__ Dzieci od 6 do 12 lat $15 
 
Prosimy o odpowiedź do 3 listopada 2014. Aby 
uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować 
się z biurem parafialnym (773) 235-3575.  
 
Osoby potrzebujące transportu do sali bankietowej 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

50th Anniversary of Church Dedication 
November 16, 2014 

 

11 am  - Mass with Bishop Alberto Rojas 
 

2 p.m. - Banquet at Floryan Banquet Hall, Des Plaines 
 

 
We have started selling tickets for the anniversary lot-
tery. The goal is to raise additional funds for our par-
ish. Tickets can be purchased from ushers or at the 
parish office. One ticket $20, buy 5 tickets get  

2 FREE. Drawing will take place at the banquet. 

 

Reservations can be made at the parish office. 

____ Individual ticket(s) at $65 

____ Children 6 - 12 - $15 

____ Table of 10 people ($600) 

Please RSVP before November 3rd, 2014. For addi-
tional information, contact St. Helen’s Parish Office at 

(773) 235 3575. 

If anyone needs a transportation to the banquet hall, 

please contact parish office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Starting today, our church is participating in The Baby Bottle Project benefiting The Women’s Centers of 
Greater Chicagoland.  This non-profit organization directly assists mothers and families 
experiencing crisis pregnancies by offering emotional, financial, material, and spiritual support 
through counseling, clothing & monetary provisions, prayer, and other aid.  Each year the three 
locations together have over 5,000 appointments with expecting mothers. By God’s Grace, The 
Women’s Centers have saved over 36,000 babies—and their mothers—from abortion since opening 
in 1984.   
Please take a Baby Bottle home with you TODAY, fill it with your spare change, and return it the weekend 
of October 26th.   
 
 
Od dzisiejszej niedzieli prosimy wszystkich parafian do współudziału w akcji zbierania funduszy dla Centrum 

Kobiet. Centrum Kobiet (The Women’s Center) jest organizacj  która pomaga kobietom w ci ży, 
będ cych w trudnej sytuacji finansowej.  Centrum Kobiet służy dorad , pomoc  i modlitw . 
Przeciętnie w ci gu roku, otrzymuje pomoc ponad pięć tysięcy kobiet.  Pomoc ta, to niezbędne 
rzeczy dla małego dziecka jak: mleko, pieluchy, krzesełka do samochodu, wózki itp. 
Prosimy o zabranie buteleczki ze sobą. Butelki umieszczone są w przedsionku ko cioła. 
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Hymnal transition 
 
For the past several years, we have been using the Word & Song hymnal. Every year about this time we receive 
new books for the next liturgical year. While these disposable hymnals are convenient, they cost a significant 
amount of money in the long-run than a more permanent hymnal. In the past, the  parish has paid for the full cost 
of these hymnals. This year we are going to raise money towards purchasing the new hymnals and supporting 
materials. 
 
The hymnal that we have chosen to go with is the “Gather – Third Edition” published by GIA Music. These 
hymnals are blue, and you may have seen them in other parishes. Previous versions were red, and green. These 
hymnals are very well made and should last upwards of 10 years. They contain all three liturgical years of readings 
for Sundays and Solemnities. These hymnals will pay for themselves in 2-4 years. 
 
If you choose to donate the cost of a hymnal to the parish, you may have your name put in the front cover or have 
it dedicated to someone or something, for no additional cost. You may also purchase a hymnal for yourself instead 
of use for the church. 
 
Please see below for the prices of all items needed to complete our transition to these new Gather hymnals. 
 
Thank you! 
-Alex Fries 
Music Director 
 

Required items for hymnal transition: 
Please note how many you would like to donate. 
 
Pew Hymnal (with readings): $16/each ________ 
(Goal: 150) 
Would you like to purchase this copy for yourself? 

Yes____/No_____ 
 
 

Optional items: 
Copyright/re-printing licenses: $200/each ________ 
(Goal: 3 – OneLicenese.net, CCLI, LicenSING) 
(Used to legally make worship aids, and programs 
for special masses and events like Taize.) 
 
Keyboard/Organ Accompaniment Book 

(landscape): $120 __________ 
 
 

 
NAME _____________________________________________ 
 
PHONE _____________________________________________ 
 
Total amount enclosed $__________ 

Choir Hymnal: $27/each _________ 
(Goal: 5) 
Keyboard/Organ Accompaniment Book 

(loose leaf): $130 __________ 
Lectionary Psalms: $35 ________ 
(These match the Psalms in the hymnal) 

Keyboard/Organ Accompaniment Book (spiral 

bound): $130 __________ 

Guitar Accompaniment Book (spiral bound): $85_______ 

Guitar Accompaniment Book (loose leaf): $95_________ 

Extra instrument books: $100/each (2) __________ 

Extra Lectionary Psalms: $35/each (2) __________ 
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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 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. 
 

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.   

Collec ons in the month of October / Składki w  iesiącu paździer iku 
October 5th / 5 październik - School Support / Pomoc szkole 

October 12th / 12 październik - Heating Bill / Ogrzewanie kościoła 

October 19th / 19 październik - Capital Improvement / Utrzymanie budynków 

October 26th / 26 październik - World Mission Sunday / Misje 

September 28, 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 

$228.35 $508.87 $570 $295.66 $105.12 - $1,958 

Capital Improvement $120 $158.71 $121 $20 $48.58 $283 $751.29 
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JEZUS CHRYSTUS PANEM WINNICY 

Na pocz tku października kończy się czas zbierania winogron. Tak się dobrze składa, że  
w dzisiejszej liturgii Słowa Bożego Pan Jezus objawia się nam w obrazie winnicy. On – jak  
i Jego Ojciec – jest Wła cicielem i Gospodarzem winnicy, ona jest symbolem narodu, 
Ko cioła, rodziny, a winne latoro le to każdy z nas. Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
ukazuje nam pie ń miło ci gospodarza ku swojej winnicy. Pan objawia się w niej jako 
troskliwy i m dry Gospodarz. Jego miło ć wyraża się w sumiennej trosce o każdy szczegół 
winnicy. Wykonał w niej wszystko, co może zapewnić dobre winobranie. W Ewangelii 
zaskakuje nas jednak swoj  decyzj . Swoj  winnicę, jako troskliwie wypielęgnowany skarb, 
oddaje w ręce człowieka. A ten w jakim  za lepieniu nie potrafi uszanować Jego daru. Co 
więcej, podnosi rękę na samego Gospodarza. 
 
Rolnicy postanowili zabić człowieka, kieruj c się chciwo ci . W pogoni za pieni dzem 
nieraz ludzie zapominaj  o tym, jak wiele otrzymali od Boga. Pragn  jeszcze więcej. A już 
samo nasze życie jest ogromnym darem. Czasem trzeba przeżyć co  strasznego, aby sobie 
uzmysłowić, jak wiele dał nam Bóg, ile razy nas ratował przed tragedi . 
 
Kiedy papież Benedykt XVI rozpoczynał swoj  posługę, wypowiedział o sobie znamienne 
słowa: „Po wielkim papieżu Janie Pawle II Bóg powołał skromnego pracownika winnicy 
Pańskiej”. To jest piękna prawda, która dotyczy każdego chrze cijanina, bo każdy z nas ma 
być takim skromnym pracownikiem winnicy Pańskiej. Wiemy, że jak kolwiek funkcję w życiu 
pełnimy czy zadanie wykonujemy, możemy to czynić w zjednoczeniu z Bogiem albo wbrew 
Niemu. Wszystko mogę czynić na chwałę Bogu albo tak, że Go obrażam. Jeżeli czynię co  na 
chwałę Boż , to równocze nie zawsze na pożytek ludzi oraz na swoje zbawienie. Jeżeli za  
czynię co  wbrew Bogu, próbuj c umniejszyć to, co Mu się należy, to zawsze niszczę siebie  
i swoje otoczenie. Pomy lmy więc, jak wykonujemy najzwyklejsze, codzienne czynno ci, jak 
wypełniamy miejsca, w których się znajdujemy, a które s  nam dane przez Boga, bo to 
wła nie tam mamy się zbawiać. 
 
Każdy z nas jest powołany do tego, aby być takim skromnym pracownikiem winnicy 
Pańskiej, który wykonuje swoje dzieło zjednoczony z Bogiem, który coraz pełniej odnajduje 
Boga, dla którego stara się być coraz pełniej przyjacielem i znajduje w tym swoje szczę cie. 
Taki człowiek nie wyobraża sobie już życia bez Jezusa, a więc bez spotkania z Nim  
w modlitwie, w Jego Ko ciele, Sakramentach więtych, a zwłaszcza w Eucharystii, Komunii 

więtej. I w ten sposób pozwala Jezusowi wchodzić w swój wiat. 
Módlmy się, aby my byli zawsze takimi skromnymi pracownikami 
winnicy Pańskiej i by my Mu nigdy nie odmawiali współpracy. 

 
Ks. Franciszek Florczyk 
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Kącik katechizmowy 
 

Czy Ko ciół partykularny jest katolicki? 

Każdy Ko ciół partykularny jest katolicki (to jest 
diecezja), złożony jest ze wspólnot chrze cijan, 
którzy pozostaj  w jedno ci wiary i sakramentów z 
ich biskupem, wy więconym w sukcesji 
apostolskiej, i z Ko ciołem rzymskim, "który 
przewodniczy w miło ci" ( w. Ignacy Antiocheński).  

Kto należy do Ko cioła katolickiego? 

Do tej katolickiej jedno ci Ludu Bożego w różny 
sposób należ  lub s  do niej przyporz dkowani 
wszyscy ludzie. Do Ko cioła katolickiego wcieleni 
s  w pełni ci, którzy maj c Ducha Chrystusa, 
zł czeni s  więzami wyznania wiary, sakramentów, 
ko cielnego zwierzchnictwa oraz komunii. Ludzie 
ochrzczeni, którzy nie urzeczywistniaj  w pełni 
takiej katolickiej jedno ci, trwaj  w jakiej , choć 
niedoskonałej, wspólnocie z Ko ciołem katolickim.  

Jaki jest stosunek Ko cioła katolickiego do 

narodu żydowskiego? 

Ko ciół katolicki odkrywa swoj  więź z narodem 
żydowskim w fakcie, że Bóg wybrał ten naród przed 
wszystkimi innymi do przyjęcia Jego Słowa. To do 
narodu żydowskiego "należ  przybrane synostwo i 
chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie 
służby Bożej i obietnice. Do nich należ  
praojcowie, z nich również jest Chrystus według 
ciała" (Rz 9,4-5). W odróżnieniu od innych religii 
niechrze cijańskich wiara żydowska jest już 
odpowiedzi  na Objawienie Boże w Starym 
Przymierzu. 

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

Rok Sakramentów  

Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 

Zapraszamy na 

 Uroczystość Matki  

Bożej Fatimskiej  

w niedzielę 
12 października  

o godzinie 10:30 AM.  
Po Mszy Św. procesja do pięciu ołtarzy. 
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Brunon urodził się w Kolonii 
około 1030 r. Pochodził ze 
znakomitej rodziny. Po 
ukończeniu szkół na miejscu 
udał się do Reims, gdzie była 
gło na szkoła katedralna. 
Następnie udał się do Tours, 
gdzie za nauczyciela miał 
słynnego wówczas 
Berengariusza. W roku 1048 
powrócił do Kolonii, gdzie 
został kanonikiem przy 
ko ciele w. Kuniberta. Ok. roku 1055 przyj ł 
więcenia kapłańskie. W rok potem powołał go do 

siebie biskup Reims, Manasses I, by prowadził mu 
szkołę katedraln . Pozostał tu 20 lat (1056-1075). Z 
jego szkoły wyszło wielu wybitnych mężów owych 
czasów. W roku 1075 arcybiskup Reims mianował 
Brunona swoim kanclerzem. Kiedy Brunon wyst pił 
przeciw niemu z powodu symonii, stracił urz d, 
maj tek i musiał opu cić miasto. Wrócił do Reims w 
1080 r., gdzie zaproponowano mu biskupstwo; nie 
przyj ł jednak tej godno ci.  
 
Brunon zmarł 6 października 1101 r. 
Jego miertelne szcz tki pochowano w ko ciele 
opactwa. W roku 1513 znaleziono je jeszcze 
nienaruszone. Obecnie ko ci Brunona znajduj  się 
w trumience wraz z relikwiami jego następcy. Jego 
kanonizacja nie odbyła się nigdy uroczy cie. Na 
oddawanie w. Brunonowi kultu pozwolił Leon X w 
roku 1514. Grzegorz XV rozszerzył jego kult w 1623 
r. na cały Ko ciół. w. Brunon jest patronem 
kartuzów. 
 
W ikonografii w. Brunon przedstawiany jest w 
białym habicie kartuzów. Jego atrybutami s : 
gał zka oliwna, globus, krzyż, mitra i pastorał u 
stóp, palec przy ustach, czaszka.  

 
 
 
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. 

Miesiąc październik jest miesiącem po wi conym 

modlitwie w obronie życia, a niedziela 5 

października w szczególny sposób jest niedzielą 
po wi coną obronie życia. Módlmy si , aby  życie 

każdego człowieka było szanowane od pocz cia aż 
do naturalnej mierci. Wołajmy za w. Janem 

Pawłem II: 

 

O Maryjo, 

jutrzenko nowego wiata, 

Matko żyjących, 

Tobie zawierzamy spraw  życia: 

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze 

dzieci, którym nie pozwala si  przyj ć na wiat, 

ubogich, którzy zmagają si  z trudno ciami życia, 

m żczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, 

starców i chorych zabitych przez oboj tno ć 
albo fałszywą lito ć. 

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna 

potrafili otwarcie i z miło cią głosić 
ludziom naszej epoki 

Ewangeli  życia. 

Wyjednaj im łask  przyj cia jej 

jako zawsze nowego daru, 

rado ć wysławiania jej z wdzi czno cią 
w całym życiu 

oraz odwag  czynnego i wytrwałego 

wiadczenia o niej, 

aby mogli budować, 
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, 

cywilizacj  prawdy i miło ci 

na cze ć i chwał  Boga Stwórcy, 

który miłuje życie. 


