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MASSES:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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 ŚWIĘTE:

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 Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
3rd Easter Sunday, April 10, 2016, NIEDZIELA; III Niedziela Wielkanocna
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł;
9:00 AM - For Parishioners; † Zofia Wytonik req by Yvonne & Chris Castillo
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Śp. † Józef Kusior; † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
12:30 PM All donors of St. Helen Church
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, April 11, 2016, PONIEDZIAŁEK: St. Stanislaus
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska;
Tuesday, April 12, 2016, WTOREK:
7AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, April 13, 2016, ŚRODA: St. Martin I
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar
Thursday, April 14, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; Health and Birthday blessings for Christina, Ben,
Stephanie Bartosik
Friday, April 15, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; † Teresa Fido
Saturday, April 16, 2016, SOBOTA:
8 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska;
4th Easter Sunday, April 17, 2016, NIEDZIELA; IV Niedziela Wielkanocna
7:30 AM - Za Parafian; † Zdzisław Data
9:00 AM - For Parishioners; † Zofia Wytonik req by Yvonne & Chris Castillo; † Casimir Bykowski 31st
death anniversary; † Henry Byrski death anniversary; For Holy Name Family Club members both living and
deceased
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Śp. † Józef Kusior; † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; † Teresa Fido; † Władysława Kois 2ga
rocznica śmierci
12:30 PM All donors of St. Helen Church
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear Brothers and Sisters,
After reflecting on the mercy of God in the Old Testament, today we begin to meditate
on how Jesus carried it to its fulfillment. It was a mercy he expressed, realized and
communicated throughout his earthly life. Encountering the multitudes, proclaiming the
Gospel, healing the sick, being close to the least, forgiving sinners, Jesus made visible
the love that is open to us all: none excluded! Open to all without borders. A love that is
pure, freely-given, absolute. A love that culminates in the Sacrifice of the Cross. Yes,
the Gospel is truly the “Gospel of Mercy”, for Jesus is Mercy!
All four Gospels testify that Jesus, before taking up his ministry, wanted to be baptized by John the Baptist (Mt 3:1317; Mk 1:9-11; Lk 3:21-22; Jn 1:29-34). This event gives decisive direction to Christ’s entire mission. Indeed, he was
not presented to the world in the splendour of the temple: he could have done so. He did not announce himself with the
sounding of trumpets: he could have so. And he did not come vested like a judge: he could have so. Instead, after 30
years of hidden life in Nazareth, Jesus went to the River Jordan, together with many of his people, and there waited in
line with sinners. He wasn’t ashamed: he was there with everyone, with sinners, to be baptized. Therefore, from the
very beginning of his ministry, he manifested himself as the Messiah who takes upon himself the human condition,
moved by solidarity and compassion. As he himself said in the synagogue of Nazareth by identifying with the prophecy
of Isaiah: “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent
me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to
proclaim the acceptable year of the Lord” (Lk 4:18-19). Everything that Jesus accomplished after his baptism was the
realization of that initial design: to bring to all people the saving love of God. Jesus did not bring hatred, he did not
bring hostility: he brought us love! A love that saves!
He made himself a neighbour to the least of the least, communicating to them God’s mercy that is forgiveness, joy and
new life. Jesus, the Son sent by the Father, is truly the start of the time of mercy for all humanity! Those present on the
banks of the Jordan did not immediately understand the full extent of Jesus’ gesture. John the Baptist himself was
stunned by his decision (cf. Mt 3:14). But the Heavenly Father, no! He let his voice be heard from on high: “Thou are
my beloved son, with thee I am well pleased” (Mk 1:11). In this way, the Father confirms the path that Son has taken
up as Messiah, as the Holy Spirit descends upon him in the form of a dove. Thus, Jesus’ heart beats, so to speak, in
unison with the heart of the Father and of the Spirit, showing to all men that salvation is the fruit of God’s mercy.
We can contemplate even more clearly the great mystery of this love by directing our gaze to Jesus Crucified. As the
innocent one is about to die for us sinners, he pleads to the Father: “Father, forgive them; for they know not what they
do” (Lk 23:34). It was on the Cross that Jesus presents the sin of the world to the mercy of the Father: the sin of all
people, my sins, your sins, everyone’s sins. There, on the Cross, he presents them to the Father. And with the sin of the
world, all our sins are wiped away. Nothing and no one is left out of this sacrificial prayer of Jesus. That means that we
must not be afraid of acknowledging and confessing ourselves as sinners. How many times have we said: “Well, this
one is a sinner, he did this and that...”, and we judge others. And you? Every one of us ought to ask ourselves: “Yes, he
is a sinner. And me?”. We are all sinners, but we are all forgiven. We all have the opportunity to receive this
forgiveness which is the mercy of God. Therefore, we mustn’t be afraid to acknowledge that we are sinners, to confess
that we are sinners, because every sin was borne by the Son on the Cross. When we confess it, repenting, entrusting
ourselves to him, we can be certain of forgiveness. The Sacrament of Reconciliation makes present to each one of us
that power of forgiveness that flows from the Cross and renews in our life the grace of mercy that Jesus purchased for
us! We must not be afraid of our defects: we each have our own. The power of the love of the Crucified One knows no
bounds and never runs dry. This mercy wipes away our defects.
Beloved ones, in this Jubilee Year let us ask God for the grace to experience the power of the Gospel: the Gospel of
mercy that transforms, that lets us enter the heart of God, that makes us capable of forgiving and looking at the world
with more goodness. If we accept the Gospel of the Crucified and Risen One, our whole life will be formed by his
renewing love.
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Saint of the week...
Stanislaus was born of noble parents on July 26th
at Szczepanow near Cracow, Poland. He was educated at Gnesen and was ordained there. He was
given a canonry by Bishop Lampert Zula of Cracow, who made him his preacher, and soon he became noted for his preaching. He became a much
sought after spiritual adviser. He was successful in
his reforming efforts, and in 1072 was named Bishop of Cracow. He incurred the enmity of King
Boleslaus the Bold when he denounced the King's
cruelties and injustices and especially his kidnapping of the beautiful wife of a nobleman. When
Stanislaus excommunicated the King and stopped
services at the Cathedral when Boleslaus entered,
Boleslaus himself killed Stanislaus while the Bishop was saying Mass in a
chapel outside the city on
April 11. Stanislaus has long
been the symbol of Polish
nationhood. He was canonized by Pope Innocent IV in
1253 and is the principle patron of Cracow. His feast
day is April 11th.

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
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

The Lord asks us to be men and
women who radiate the truth,
beauty and the life-changing power
of the Gospel.

April 10th, 2016: 3rd Sunday of Easter

EASTER LUNCHEON / ŚWIĘCONKA
Our special Thanks go out to our Committee of Easter Luncheon and Dance who helped us to prepare this
celebrations here at St. Helen. We generated $2,370 for our parish. Special thanks to Montrose Deli &
Baranowski Bakery for a donation of sweet table and Montrose Deli for a monetary donation.
W ostatnią niedzielę odbyła się nasza parafialna
Święconka. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
oraz tym którzy pomogli nam w przygotowaniu, jak
również wszystkim którzy podarowali nagrody na
losowanie. Zebraną sumę w wysokości $2,370
przeznaczymy na zapłacenie rachunków do diecezji.
Szczególne podziękowania dla Montrose Deli i
Baranowski Bakery za ofiarowanie ciasta na słodki
stół. Dziękujemy również Matrose Deli za ofiarę
pieniężną złożoną dla naszej parafii.
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CATECHISM CORNER

Don’t forget to turn in your CRS Rice
Bowl at church sanctuary. We are
collecting it until April 17th.

MISKI RYŻU
Prosimy składac Miski Ryżu do koszyka
umieszczonego w prezbiterium do
następnej niedzieli 17 kwietnia.
Bóg Zapłać za Wasze wsparcie tej akcji.

How does sin threaten marriage?
Because of original sin, which caused a rupture in the
God-given communion between man and woman, the
union of marriage is very often threatened by discord
and infidelity. However, God in his infinite mercy
gives to man and woman the grace to bring the union
of their lives into accord with the original divine plan.
What does the Old Testament teach about
marriage?
God helped his people above all through the teaching
of the Law and the Prophets to deepen progressively
their understanding of the unity and indissolubility of
marriage. The nuptial covenant of God with Israel
prepared for and prefigured the new covenant
established by Jesus Christ the Son of God, with his
spouse, the Church.
What new element did Christ give to Matrimony?
Christ not only restored the original order of
matrimony but raised it to the dignity of a sacrament,
giving spouses a special grace to live out their
marriage as a symbol of Christ’s love for his bride the
Church: “Husbands, love your wives as Christ loves
the Church” (Ephesians 5:25).

April 10th, 2016: 3rd Sunday of Easter

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

Outstanding Archdiocesan Bills for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń
February / Luty
March / Marzec

$ 8,074.00
$ 8,075.00
$ 9,058.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 8,347.90

Total
Paid / Zapłacono

$65,186.90
$53,129.90

To be paid / Do zapłacenia

$12,057.00

"Everything Was Once New"
In the whirlwind of Holy Week and Easter, I never got around to posting the article on the website. If you picked up a copy in the vestibule, you lucked out, otherwise, I'm sorry to have left you
hanging. Rest assured that you will find the article on the website now. Expect the next article
around Pentecost, focusing on the sequences sung at the end of the Easter Season.
In other news, I am pleased to announce another musical for which I am music director. The Rising Stars Theatre company will present "Fiddler on the Roof", the weekends of June 24-26, and
July 1-3 at East Leyden High School in Franklin Park. Tickets are on sale now. If you are interested in tickets or more information, stop by after mass, or send me an e-mail
(sthelensmusic@gmail.com). As the show approaches, I'll write in the bulletin again.
Finally, please keep your eyes and ears open for a special concert and perhaps dinner event at the
end of August! Details are in the works.
Happy Easter Season!
-Alex Fries
Director of Music
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
April 3, 2016

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$1,588.25

$5,100

($3,511.75)

$479.30

St. Helen School/
Szkoła Św. Heleny

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 równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
April 17th / 17 kwietnia - Capital Improvement / Utrzymanie budynków

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo 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

Baptism

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

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings
jeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji Weddings are celebrated on Saturday afprosimy o kontakt z biurem parafialnym.
ternoons or any day if you wish. Arrangements should be made by calling the parish office.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail

April 10th, 2016: 3rd Sunday of Easter

Katechezy Papieża Franciszka
Drodzy bracia i siostry,

Po refleksji o Bożym Miłosierdziu w Starym Testamencie rozpoczynamy dziś rozważanie
o tym, jak sam Jezus doprowadził je do całkowitej pełni. Bowiem Jezus jest
Miłosierdziem Boga, które stało się ciałem. Miłosierdziem, które On zawsze wyrażał,
wypełniał i przekazywał, w każdej chwili swego ziemskiego życia. Spotykając tłumy,
głosząc Ewangelię, lecząc chorych, stając się bliskim wobec ostatnich, przebaczając
grzesznikom - Jezus ukazywał miłość otwartą na wszystkich, bez granic. Miłość czystą, bezinteresowną, absolutną.
Miłość, która osiąga swój szczyt w ofierze krzyżowej. Tak, to prawda, Ewangelia jest naprawdę "Ewangelią
Miłosierdzia", ponieważ Jezus jest miłosierdziem.
Wszystkie cztery Ewangelie zaświadczają, że Jezus przed podjęciem swej posługi zechciał przyjąć chrzest od Jana
Chrzciciela (Mt 3,13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3,21-22; J 1,29-34). Wydarzenie to nadaje decydujący kierunek całej
misji Chrystusa. Nie ukazał się on bowiem światu we wspaniałości świątyni - a mógł to co prawda uczynić - nie
zapowiedziało Go brzmienie trąb - a mógł to co prawda uczynić -, ani też nie przyszedł w szatach sędziego - a
mógł to co prawda uczynić. Natomiast po trzydziestu latach życia ukrytego w Nazarecie Jezus udał się nad
Jordan, razem z wieloma swoimi rodakami i stanął w kolejce wraz z grzesznikami, aby przyjąć chrzest. Zatem od
samego początku swojej posługi objawił się jako Mesjasz, który bierze na siebie ludzką kondycję, poruszony
solidarnością i współczuciem. Jak sam stwierdził w synagodze w Nazarecie utożsamiając się z proroctwem
Izajasza: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał
rok łaski od Pana" (Łk 4,18-19). To wszystko, czego Jezus dokonał po chrzcie było realizacją programu
początkowego - aby do wszystkich zanieść miłość Boga, który zbawia. Jezus nie przyniósł nienawiści, wrogości,
ale przyniósł miłość, miłość wspaniałą, serce otwarte dla wszystkich, dla nas wszystkich, miłość, która zbawia. On
stał się bliźnim ludzi ostatnich, przekazując im Boże miłosierdzie, które jest przebaczeniem, radością i nowym
życiem. Syn posłany przez Ojca prawdziwie jest początkiem czasu miłosierdzia dla całego rodzaju ludzkiego!
Osoby obecne na brzegu Jordanu nie zrozumiały natychmiast doniosłości gestu Jezusa. Sam Jan Chrzciciel był
zdumiony Jego decyzją (por. Mt 3,14). Ale nie był zdumiony Ojciec Niebieski! Z wysoka odezwał się głos: "Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,11). W ten sposób Ojciec potwierdził drogę, jaką podjął Syn
jako Mesjasz, podczas gdy Duch Święty spoczął na Nim jakby gołębica. W ten sposób, że tak powiem, serce Jezusa
bije zgodnym rytmem z Ojcem i Duchem Świętym, ukazując wszystkim ludziom, że zbawienie jest owocem Bożego
miłosierdzia.
Możemy kontemplować jeszcze wyraźniej wielką tajemnicę tej miłości, kierując spojrzenie ku ukrzyżowanemu
Jezusowi. Umierając niewinny za nas grzeszników błagał Ojca: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk
23,34). To na krzyżu Jezus ukazuje miłosierdziu Ojca grzech świata - grzechy nas wszystkich - moje, twoje, wasze i
na krzyżu ukazuje go Ojcu, a wraz z nim wszystkie nasze grzechy. Nic i nikt nie jest wykluczony z tej ofiarniczej
modlitwy Jezusa. Oznacza to, że nie powinniśmy się obawiać uznania siebie za grzeszników i wyznania naszej
grzeszności, ale jakże często oskarżamy innych, a ty? Każdy z nas powinien postawić sobie pytanie, że skoro ten
ktoś jest grzesznikiem, to kim jestem ja? Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale wszyscy otrzymujemy przebaczenie,
gdyż każdy grzech został zabrany przez Syna na krzyż. A kiedy skruszeni wyznajemy ten grzech powierzając się
Jezusowi, to jesteśmy pewni, że został on nam przebaczony. Sakrament pojednania uobecnia dla każdego moc
przebaczenia wypływającą z krzyża i odnawia w naszym życiu łaskę miłosierdzia, jaką nabył dla nas Jezus! Nie
powinniśmy się lękać naszej nędzy: każdy z nas ma swoje własne. Moc miłości Ukrzyżowanego nie zna przeszkód i
nigdy się nie wyczerpuje. A to miłosierdzie anuluje nasze biedy.
Najmilsi, w obecnym Roku Jubileuszowym prośmy Boga o łaskę doświadczenia mocy Ewangelii: Ewangelii
miłosierdzia, która przekształca, która wprowadza do serca Bożego, która uzdalnia nas do przebaczenia i
postrzegania świata z większą dobrocią. Jeśli przyjmiemy krzyż Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, to
całe nasze życie będzie ukształtowane przez moc Jego odnawiającej miłości.
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Jak każdego roku, w Niedzielę Dobrego Pasterza która
przypada z atydzień 17 kwietnia 2016, Kościół katolicki
szczególnie modli się o liczne powołania do kapłaństwa i
życia konsekrowanego. Włączmy się z troską w modlitwę
o dzieło powołań oraz o tych, którzy są przez Boga Ojca
powołani, by wiernie naśladować Jego Syna Jezusa
Chrystusa - Dobrego Pasterza i Zbawiciela.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i
uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych
ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas.
Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych
ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w
Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś,
rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby
całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi,
błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej
miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie
Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób
kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi
i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i
chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem
Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie
doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę
bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość
przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich
pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką
nędzą. Amen.

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania
ofiar poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę
www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia
wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo
lub założyć konto i korzystać co tydzień.
Dostępna jest również bezpłatna
aplikacja.

P

Święty tego tygodnia …
Stanisław
urodził
się
w
Szczepanowie
prawdopodobnie około 1030 r. Podawane imiona
rodziców: Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie
są pewne. Stanisław miał pochodzić z rodu
Turzynów, mieszkających we wsi Raba i
Szczepanów koło Bochni w ziemi krakowskiej.
Wioska Szczepanów miała być własnością jego
rodziny. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył
zapewne w domu rodzinnym, potem być może w
Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest
wykluczone, że dalsze studia odbywał zgodnie z
ówczesnym zwyczajem za granicą. Wskazuje się
najczęściej na słynną wówczas szkołę katedralną w
Leodium (Liege w Belgii) lub Paryż. Święcenia
kapłańskie otrzymał ok. roku 1060.
8 września 1253 roku w kościele św. Franciszka z
Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji.
Na ręce dostojników Kościoła w Polsce papież
wręczył bullę kanonizacyjną.
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok
NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i
męczennika);
ponadto
także
archidiecezji
gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej
i warszawskiej oraz diecezji: lubelskiej, płockiej,
sandomierskiej i tarnowskiej. Św. Jan Paweł II
nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu
moralnego". W ciągu wieków przywoływano
legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św.
Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV
wieku ważną rolę historyczną jako czynnik
kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.
Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św.
Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone
wówczas
na
księstwa
dzielnicowe
Królestwo
Polskie.
W
ikonografii
św.
Stanisław
przedstawiany
jest w stroju pontyfikalnym
z
pastorałem.
Jego
atrybutami
są:
miecz,
palma męczeńska, u stóp
wskrzeszony
Piotrowin.
Bywa ukazywany z orłem godłem Polski.

April 10th, 2016: 3rd Sunday of Easter

KĄCIK KATECHIZMOWY
W jaki sposób grzech zagraża małżeństwu?
Z powodu pierwszego grzechu, którego skutkiem było
zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety,
danej przez Boga, związek małżeński jest często
zagrożony niezgodą i niewiernością. Jednakże Bóg w
swoim nieskończonym miłosierdziu nie odmawia
mężczyźnie i kobiecie swej łaski, aby mogli
urzeczywistnić jedność ich życia według pierwotnego
zamysłu Bożego.
Czego naucza Stary Testament o małżeństwie?
Bóg sprawił, że pod wpływem pedagogii Prawa i
proroków zaczęła stopniowo w Jego ludzie dojrzewać
świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności
małżeństwa. Oblubieńcze przymierze Boga z Izraelem
przygotowuje i zapowiada Przymierze nowe, zawarte
przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, z Jego
Oblubienicą, Kościołem.
Jaką nowość przyniósł Chrystus odnośnie do
małżeństwa?
Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek
zamierzony przez Boga, lecz daje łaskę do przeżywania
małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze, które
jest znakiem Jego oblubieńczej miłości do Kościoła:
"Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował
Kościół" (Ef 5,25).

Papież Franciszek na Twitterze:

Pan pragnie, byśmy byli
ludźmi promieniującymi
prawdą, pięknem i mocą
Ewangelii, która przemienia
życie.

