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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: 9:00 a.m., 12:30 p.m. & 6:00 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. (po polsku) 
                  9:00 a.m., 12:30 p.m. i 6:00 p.m. (po angielsku) 
W tygodniu (od poniedziałku do piątku) 
                 7:00 a.m. (dwujęzyczna angielsko - polska)  
Sobota: 8:00 rano (po polsku) 
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Pi tek miesi ca   
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie 

XIII Niedziela Zwykła, 28 czerwiec, 2015 

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 
 

13th Sunday in Ordinary Time, Sunday,  June 28, 2015,  NIEDZIELA; XIII Niedziela Zwykła 

7:30 AM - Za Parafian; † Viktoria, Paweł Szymańscy; † Piotr, Krzysztof, Leszek Rogus z intencji Barbary; 
† Stanisław Chraca; Za ojców żyjących i zmarłych; Z pro bą do Pana Jezusa Najmiłosierniejszego i 
cudownej Matki Bożej o zdrowie i opiekę dla Jolanty 
9:00 AM  - For Parishioners; † Janina Krzystyniak; † James Koutnik 21st death anniversary;  For fathers 

both living and deceased 

10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże dla mamy Franciszki z okazji urodzin i taty Jana z okazji 
imienin z intencji syna Stanisława z rodziną; O szczę cie wieczne dla Olivii Grace Sciog oraz o 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Naj więtszej dla jej rodziców Teresy i Michała oraz dla całej 
rodziny; O zdrowie dla pani Ireny Marzec i Bolesława; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce 

Nieustającej pomocy za otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona 

Za dusze p. † Wanda, Zygmunt, Stanisław, Józef, Stanisław, Ela, Ignacy, Andrzej; † Paweł Adamiak z 

okazji imienin; Za ojców żyjących i zmarłych 

12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Exaltacion Castroverde; For fathers both living and deceased 

6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; For fathers both living and deceased; † Joseph S. Jagiello 
 

Monday, June 29,  2015, PONIEDZIAŁEK: St. Peter and St Paul 
7AM  For Poor Souls in Purgatory; For fathers both living and deceased; Birthday blessings for Marcela 

Pactanac 
 

Tuesday, June 30, 2015, WTOREK:  
7AM For fathers both living and deceased; † Emilia Laszczak w dniu imienin o łaskę zbawienia prosi córka 
 

Wednesday, July 1, 2015, RODA:  
7 AM  For Dionna health and Birthday blessings; Return of Catholics to the Church 
 

Thursday, July 2, 2015, CZWARTEK:  
7 AM † Janina Duda 
 

First Friday, July 3, 2015, PI TEK: St. Thomas 
7 AM † Anna liwa 

7PM Za ojców żyjących i zmarłych 
 

First Saturday, July 4, 2015, SOBOTA:  
8 AM  W dniu lubu Natalii i Mariusza przez wstawiennictwo Matki Bożej Guadelupe o Boże 

błogosławieństwo na nową drogę życia z intecji Romana; Za matki żyjące i zmarłe 
      

14th Sunday in Ordinary Time, Sunday,  July 5, 2015,  NIEDZIELA; XIV Niedziela Zwykła 

7:30 AM - Za Parafian;  

9:00 AM  - For Parishioners; 

10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną 
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona 

 Za dusze p. † Ryszard Szyszko 2-ga rocznica mierci aby Bóg przyjął go do królestwa swojego z intencji 

Krystyny; † Teodor Ja niuk 2 rocznica mierci z intencji żony Krystyny 

12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;   

6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;  
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BELIEF IN ETERNAL LIFE 
 

Today when we read in the Gospel about  the resurrection of Jairus' daughter by the Lord Jesus, let us remember 
the truth about what awaits each of us after death. None of us will escape death. We can be sure that it will come 
one day. Although death fills us with sadness, we can look at it with hope thanks to the Lord Jesus. From the Bible 

- that is what God has revealed about himself and the essence of humanity -  death is not the end of existence of a 

person. It does not mean  the annihilation of man. But there is, however, a kind of irreversible closing stage of 

earthly life - this is the end of the  road. Our eternal life depends on how we lived on the Earth. The Catechism of 
the Catholic Church in section 1013 states: "After death there is no reincarnation". 
 
The Christian vision of death includes answers to the questions: "Why do people die?" "Why must people 

die?"  "Is death an inevitable law of nature?"  "Is it due to a case of unhappiness or a kind of punishment?"  It is 

worth to look in the Bible for answers to these questions.   
 
From the pages of the Book of Genesis we can conclude that death is the result of disobedience of our first 
parents. Before Adam ate the forbidden fruit from the tree, God warned him of the consequences: "surely 

die" (Genesis 2, 17). When Adam disobeyed the warning, he heard harsher words:  "to dust you shall return" (Gen 
3, 19). 
 
We hear today in the first reading: "  God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living. 

(...)For God formed man to be imperishable; the image of his own nature he made him. But by the envy of the 

devil, death entered the world, and they who belong to his company experience it."(Wisdom 1, 13-2, 23-24). 
Man has an immortal soul. God, by creating man, gave him immortality of the body. It was to be a gift of grace 
added to nature, distinctive from the animal world, given because of the immortal soul of man. But man missed 

this gift.  It was the choice of man. In a situation when God asked man for friendship, for perfection, to be 

placed  in a blissful world - the man chose otherwise. 
 

Man has forgotten in his departure from God about his destiny to a perfect  relationship with God and immortality 
in God. It reminds us of the Catechism of the Catholic Church: "  In creating man and woman God had given 

them a special participation in his own divine life in holiness and justice. In the plan of God they would not 

have had to suffer or die. Furthermore, a perfect harmony held sway within the human person, a harmony 

between creature and Creator, between man and woman, as well as between the first human couple and all of 

creation."(n. 72). Thus, death and sin are not due to "imperfections" of creation of the world by God, but the 

consequence of man leaving God  and breaking his plan. 
 
Man is not left alone with the consequence of his fall. The Son of God took on the will of the Father as 

recompense  for the departure from the original plan of happiness. This recompense  and showing of obedience to 

God   was accomplished through the coming of the Son of God - God and Man - in 
human nature to the world. He became incarnate from the Virgin Mary, and became 
obedient unto death, even death on a cross, and resurrection. 
 

Jesus has all the authority  on earth. He also has the power over death, because he died 

and rose again. Death no longer has power over him.  At the time of death we will not 
be alone. He will be with us. He will be waiting for us on the other side of life 
stretching out his hand to us. He will hold us and guide us towards eternity with him. 
Let us live to be prepared for this meeting  and to expect it. 

 

Rev. Francis Florczyk 
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The Choir loft is “Open”! 
 

Do you enjoy singing at mass? Have 
you ever been up to the choir loft? 
(We have quite the view!) If you 
would like to consider joining the 
music ministry, or just want to see 
what it’s like upstairs, please feel 
free to take a trip up the stairs - the 
door is open! We can chat before/
after mass and you can meet other 
members of the music ministry! 
 

See you then! 
-Alex Fries 

Music Director  
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You can make your contributions 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 contributions and payments 

• Email notification of contributions and payments 

• Never miss another Sunday Contribution when you are out 
of town 

• You can log on from anywhere there is 
internet access 

• Free app for Android phone! 

• Secure and flexible 

 

EUCHARISTIC ADORATION 
 

COME TO ADORE JESUS  

IN THE BLESSED SACRAMENT  

THIS FIRST FRIDAY,  

JULY 3RD, 2015, 

FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.  

AT THE CHURCH. 

Confession from 5:45pm to 6:45pm. 

Don’t take a vacation from Mass  
Wherever you are in the United 
States you can always find the 
closest church via the internet.  

All you will need is the city, state  
or zip code of your location.  

The website is: 

www.catholicmasstime.org 

CATECHISM CORNER 

 
What is the link between the actions and the words in the 

celebration of the sacraments? 
Actions and words are very closely linked in the celebration of the 
sacraments. Indeed, even if the symbolic actions are already in 
themselves a language, it is necessary that the words of the rite 
accompany and give life to these actions. The liturgical words and 
actions are inseparable both insofar as they are meaningful signs 
and insofar as they bring about what they signify. 
 

What are the criteria for the proper use of singing and music 

in liturgical celebrations? 
Since song and music are closely connected with liturgical action 
they must respect the following criteria. They should conform to 
Catholic doctrine in their texts, drawn preferably from Sacred 
Scripture and liturgical sources. They should be a beautiful 
expression of prayer. The music should be of a high quality. Song 
and music should encourage the participation of the liturgical 
assembly. They should express the cultural richness of the People 
of God and the sacred and solemn character of the celebration. “He 
who sings, prays twice” (Saint Augustine). 
 

What is the purpose of holy images? 
The image of Christ is the liturgical icon par excellence. Other 
images, representations of Our Lady and of the Saints, signify 
Christ who is glorified in them. They proclaim the same Gospel 
message that Sacred Scripture communicates by the word and they 
help to awaken and nourish the faith of believers. 
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Papież Franciszek na Twitterze: 
 

„Nie rozmawiajmy o innych za 

ich plecami, ale mów im to co 

my lisz prosto w oczy „ 
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St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2015 Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your donations 

Bóg zapłać za Waszą hojno ć 

Amount pledged / 
Wysoko ć 
zobowi zań 

Amount Paid /  
Kwota zapłacona 

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. 

Miscellaneous 

Office condo for sale in Tinley Park. 1000 sq ft, new roof, new HVAC.  
For information call Tom 708 - 280 - 8820 

Music Lessons at St. Helen’s 
 

Alex Fries, music director, will be offering lessons on Sunday afternoons and evenings at 
the church. Lessons offered will be for piano, voice, trumpet, guitar, organ, and music 
reading/music theory.Tutoring on other instruments may be available. All ages welcome! 
Please contact Alex at sthelensmusic@gmail.com or see him after mass for scheduling & 

pricing.  

We want to invite you to participate 
in our Food Drive. You can drop off 
your grocery bags in our entrance of 
the church by the statue of Jesus 
with Children. Our next Food Drive 
will be on the weekend of July 5, 
2015. What we collect we will pass 
it to St. Mark Food Pantry that distributes it 
during a week to the needy of our area. We 
appreciate you willingness to share your bread 
with others! 
 
 

Zbiórka Żywności 
 Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która 
odbywa się w ka dy pierwszy weekend miesi ca. 
Prosimy o składnie suchych produktów 
ywno ciowych w koszyku, który będzie 

umieszczony w przedsionku. Mamy nadzieję, e 
ka dy z nas podzieli się Tym co ma  i w naszym 
koszyku nie będzie brakowało jedzenia. Kolejna 
nasza zbiórka odbędzie się w weekend  5 lipca. 

ywno ć, która zostanie zebrana w naszej parafii 
zostanie przekazana do Parafii w. Marka, która 
prowadzi „s siedzk  spi arnię” i wydaje jedzenie 
biednym mieszkaj cym w naszej okolicy.  
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

Upcoming Collections /  Nadchodz ce Składki  
June 28th / 28  czerwiec - Peter’s Pence / więto Pietrze 
July 5th / 5 lipiec  - St. Helen School / Szkoła w. Heleny 

 
 
Baptism 
All arrangements should be made a month 
in advance by calling the parish of-
fice.  Parents and godparents are required 
to attend baptismal class before the Bap-
tism 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.   

 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                                                                                e-mail 

June 21, 2015 TOTAL Weekly budget 

Bud et tygodniowy 
Over budget  

(Under budget) 

Total Sunday collection /  

Wysoko ć niedzielnej składki 
$1, 719.42 $5,100 ($3,380.38) 

Mission Appeal / 
Misje 

$800.22   

Suggested weekly donation:   

One hour of your weekly salary.  
We thank all of our Parishioners  

and Benefactors for their continued support.  

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 

Bóg zapłać wszystkim Parafianom  

i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 

 



June 28th, 2015: 13th Sunday in Ordinary Time   Page  9

 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,  

jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. (J 13, 35)  

WIARA w życie wieczne 

Kiedy dzi  czytamy w Ewangelii o  wskrzeszeniu córki Jaira, przez Pana Jezusa, przypomnijmy sobie prawdy o 
tym, co czeka ka dego z nas po mierci. mierci bowiem nikt z nas nie uniknie. Mo emy być pewni, e 
nadejdzie. Wprawdzie napełnia smutkiem, ale dzięki Panu Jezusowi mo emy spojrzeć na ni  z nadziej . 
Z Biblii – czyli z tego co Bóg nam objawił o sobie i o istocie człowieczeństwa – wynika, e mierć nie jest 
końcem istnienia osoby, nie oznacza unicestwienia człowieka. Ale jest jednak swoistym nieodwracalnym 
zamknięciem etapu ycia doczesnego – to koniec drogi zasług. Od tego jak człowiek ył, zale y jego dalszy los 
po miertny. Katechizm Ko cioła Katolickiego w punkcie 1013 podaje: „Po mierci nie ma reinkarnacji”. 
Chrze cijańska wizja mierci obejmuje tak e trud odpowiedzi na pytania: „Dlaczego człowiek umiera?”, 
„Dlaczego w ogóle musi umrzeć?”, „Czy mierć to nieuchronne prawo natury?”, „Czy te  skutek jakiego  
przypadku, nieszczę cia czy rodzaj kary?”. Odpowiedzi na te pytania warto szukać w Biblii. 
 
Z kart Księgi Rodzaju mo na wnioskować, e mierć jest skutkiem nieposłuszeństwa naszych pierwszych 
rodziców. Zanim Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, sam Bóg ostrzegał go o konsekwencjach: 
„Niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 17). Gdy natomiast Adam zlekcewa ył ostrze enie, usłyszał jeszcze ostrzejsze 
słowa: „w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19).  
 
Słyszymy dzi  w pierwszym czytaniu: „ mierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady yj cych (...) Bo do 
nie miertelno ci Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczno ci. A mierć weszła na 
wiat przez zawi ć diabła” (Mdr 1, 13-2, 23-24). 

Człowiek to dusza nie miertelna. Bóg, stwarzaj c człowieka, obdarzył go nie miertelno ci  ciała. Miał być to 
dar łaski, dodany do natury, odró niaj cy od wiata zwierz t, dany ze względu na nie mierteln  duszę 
człowieka. Człowiek jednak dar ten zaprzepa cił. To był wybór człowieka. W sytuacji gdy Bóg zaprosił 
człowieka do przyja ni, do doskonało ci, umie cił w pełnym szczę cia wiecie – człowiek wybrał inaczej.  
Człowiek zapomniał w swym odej ciu od Boga o swym przeznaczeniu do doskonałej relacji z Bogiem oraz 
nie miertelno ci w Bogu. Przypomina nam o tym Katechizm Ko cioła Katolickiego: „Bóg, stwarzaj c 
mę czyznę i kobietę, obdarował ich specjalnym uczestnictwem w yciu Bo ym, w więto ci i sprawiedliwo ci. 
Według zamysłu Bo ego, człowiek nie musiał ani cierpieć, ani umierać. Ponadto panowała doskonała 
harmonia w człowieku, z sob  samym, harmonia między stworzeniem i Stwórc , między mę czyzn  i kobiet , 
jak równie  między pierwsz  par  i całym stworzeniem” (n. 72). A zatem mierć i grzech nie s  skutkiem 
„niedoskonało ci” stworzenia wiata przez Boga, lecz konsekwencj  odej cia człowieka od Boga, złamania 
Jego planu.  
 
Ale człowiek nie pozostał sam z konsekwencj  swego upadku. Syn Bo y podj ł się z woli Ojca wynagrodzenia 
za odej cie od pierwotnego planu szczę cia. To wynagrodzenie i okazanie Bogu posłuszeństwa i miło ci 
dokonało się poprzez przyj cie Syna Bo ego – Boga i Człowieka – w ludzkiej naturze na wiat. On przyj ł 
ciało z Maryi Dziewicy i stał się posłusznym a  do mierci, i to mierci krzy owej, i zmartwychwstaj c, 
zwycię ył miło ci  mierć.  
 
Jezus ma wszelk  władzę na ziemi. Ma te  władzę nad mierci , bo umarł i zmartwychwstał. mierć nad Nim 
nie ma ju  władzy. W chwili mierci nie będziemy więc sami. On będzie z nami. Będzie na nas czekał po 
drugiej stronie ycia. Wyci gnie ku nam rękę. Chwyci nas i poprowadzi ku wieczno ci z sob . yjmy tylko tak 
na ziemi, by na to spotkanie być przygotowanym i go oczekiwać. 

 
 

Ks. Franciszek Florczyk 
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ADORACJA  

NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU 
 

Zapraszamy do  udziału 
 w Adoracji Naj więtszego  

Sakramentu,  
w Pierwszy Pi tek Miesi ca  

 3 lipca, 2015   
 
 

 

 

 

    

 
 

Adoracja rozpocznie si   

o godzinie 5:30 wieczorem,  
a zakończy Msz  w.  

o godzinie 7 wieczorem. 
 

Spowied  od 5:45pm do 6:45pm 
 

Ofiary elektroniczne 
 
Nasza parafia posiada mo liwo ć dokonywania ofiar poprzez internet. 
Wystarczy wej ć na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod. 
 
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat mo na dokonywać jednorazowo lub 
zało yć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku mo na wydrukować raport ofiar i odliczyć je so-
bie od podatku. 
Dla osób u ywaj cych telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja. 
 
Je eli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z biu-
rem parafialnym. 

KĄCIK KATECHIZMOWY 
 

Jaki związek istnieje mi dzy czynno ciami i słowami w 

celebracji liturgicznej? 
W celebracji sakramentalnej czynno ci i słowa s  ci le 
powi zane z sob . Jakkolwiek same czynno ci 
symboliczne maj  ju  jak  wymowę, jest rzecz  
konieczn , aby słowa obrzędu towarzyszyły im i je 
o ywiały. Słowo i czynno ć liturgiczna s  nierozł czne 
jako znaki i nauczanie, a tak e jako urzeczywistnienie 
tego, co oznaczaj .  
 
Według jakich kryteriów piew i muzyka spełniają 
swoją funkcj  w celebracji liturgicznej? 

piew i muzyka s  ci le zespolone z czynno ci  
liturgiczn . Kryteriami ich dobrego wykorzystania s : 
zgodno ć tekstów z doktryn  katolick  - nale y je 
czerpać przede wszystkim z Pisma więtego i ródeł 
liturgicznych; pełne wyrazu piękno modlitwy; jako ć 
muzyki; uczestniczenie zgromadzenia; bogactwo 
kulturowe Ludu Bo ego oraz sakralny i uroczysty 
charakter celebracji. Kto piewa, ten się dwa razy modli 
( w. Augustyn).  
 
Do czego służą wi te obrazy? 
więtym obrazem, ikon  liturgiczn , jest przede 

wszystkim obraz Chrystusa. Inne, które przedstawiaj  
Madonnę i więtych, odnosz  się te  do Chrystusa, który 
w nich jest uwielbiony. Wyra aj  one to samo orędzie 
ewangeliczne, które Pismo więte opisuje za 
po rednictwem słów, oraz budz  i umacniaj  wiarę 
wiernych. 

Poszukuje garażu do wynaj cia w okolicy  

Damen/Iowa  (773) 862 7228 
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" Droga" to katolicki dwutygodnik dla młodzie y. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu 
zapadła w Watykanie, w obecno ci i przy błogosławieństwie w. Jana Pawła II. Misj  " Drogi" jest promowanie 
warto ci katolickich w ród młodzie y z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu yciowego 
powołania. 
 
Co w "  Drodze"  ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc, 
co to znaczy mie  swój styl, jak prze yć spowied ), wywiady ze znanymi lud mi, artykuły o historii 
Polski, pro-life, rozwa ania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa, 
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a tak e hobby, sport, rękodzieło i inne. 

"Drogę"  w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.  
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Osob  w. Tomasza Apostoła wyj tkowo zainteresowała się tradycja chrze cijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, 
pierwszy historyk Ko cioła, Rufin z Akwilei, w. Grzegorz z Nazjanzu, w. Ambro y, w. Hieronim i w. Paulin z Noli. Według ich 
relacji w. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponie ć mierć 
męczeńsk  w Calamina w 67 r. Pisz  o tym wspomniani wy ej autorzy. Tak te  podaje Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce 
pochówku podawany jest Mailapur (przedmie cie dzisiejszego Madrasu). Jednak ju  w III wieku jego relikwie przeniesiono do 
Edessy, potem na wyspę Chips, a w roku 1258 do Ortony w Italii.  
 
Interesuj cy i oryginalny jest apokryf - Dzieje Tomasza. Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podró  w. Tomasza do Indii 
w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak budować pałac królewski, w. Tomasz głosił 
Ewangelię, a pieni dze przeznaczone na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego 
rodzina. 
Katolickie Indie czcz  w. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on wyl dować na zachodnim 
wybrze u Malabaru i zało yć tam siedem ko ciołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wyl dowali w Mylapore, miano im pokazać 
grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrze cijanie nestoriańscy. W Indiach jest równie  
najgło niejsze sanktuarium w. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu, gdzie według miejscowej 
tradycji Tomasz miał ponie ć mierć męczeńsk . Miejsce to ma ró ne nazwy: Calamina (najczę ciej 
spotykana), Thomas Mount (Góra w. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy 
oznaczaj  jedn  miejscowo ć: "Górę w. Tomasza", poło on  na jednym z przedmie ć Madrasu. 

w. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamo cia; architektów, budowniczych, 
cie li, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, mał eństw i teologów. 
 
W ikonografii w. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na 
Wschodzie), pó niej jako starszy mę czyzna w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca 
w tek "niewiernego" Tomasza. Atrybutami więtego s : k townica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, 
któr  go przeszyto, zwój.  


