St. Ladislaus Parish
NO SERVANT CAN BE THE
SLAVE OF TWO MASTERS:
HE WILL EITHER HATE THE
FIRST AND LOVE THE SECOND,
OR BE ATTACHED TO THE FIRST
AND DESPISE THE SECOND.

YOU CANNOT BE THE SLAVE
BOTH OF

GOD AND OF MONEY.

****************************
ŻADEN SŁUGA NIE MOŻE DWOM
PANOM SŁUŻYĆ.

GDYŻ ALBO

JEDNEGO BĘDZIE NIENAWIDZIŁ,
A DRUGIEGO MIŁOWAŁ; ALBO Z
TAMTYM BĘDZIE TRZYMAŁ,
A TYM WZGARDZI.

NIE MOŻECIE SŁUŻYĆ BOGU
I

MAMONIE .

25th Sunday in ordinary Time
September 18, 2016

St. Ladislaus Parish:

Church address:

5345 W. Roscoe St. Chicago, IL
Tel. 773 725 2300
Fax:773 725 6042
www.stladislauschurch.org
3343 N. Long Ave, Chicago,
IL 60641
Monday-Friday 9am-5pm
Rev. Marek Janowski, S.J.
Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J.

Parish/Office Hours:
Pastor:
Associate Pastor:
Support Staff:
Business Manager :
Miss Monika Wawrzyniak
Bulletin Editor/Secretary: Ms. Marsha Geurtsen
Youth Minister:
Mrs. Laurie Becker
Religious Education:
Mrs. Olga Kalata,
Telephone 773-230-2731
Bulletin Submissions:
Due Friday, by noon,
two weeks prior to publication. Please call parish office for holiday schedule.

Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
Kochani nasi parafianie i goście,
„Chcę, by mężczyźni modlili się na każdym
miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i
sporu” – czytamy dziś w liście św. Pawła do
Tymoteusza. Modlitwa nie uwłacza w niczym
mężczyźnie. Co więcej, prawdziwy mężczyzna nie boi
się zgiąć kolan przed Bogiem. Prawdziwy mężczyzna
jest świadom swojej siły i swojej słabości.
Wie, że stać go na wiele, ale też wie, że na wiele go nie
stać. Ma w sobie siłę, ale też i słabość, ma w sobie odwagę ale też i lęk, ma w sobie mądrość ale też i
głupotę. Zginając kolana przed Bogiem uznaje prawdę
o sobie, dając w ten sposób wyraz swej wielkiej
mądrości.
Karol Wojtyła w książce „Dar i Tajemnica”, pisząc o
swoim powołaniu kapłańskim wspomina swojego ojca,
oficera wojska Polskiego, człowieka o mocnym charakterze, którego często widywał na na modlitwie:
“Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem
surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało
się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na
kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele
parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu
kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś
pierwszym domowym seminarium”.
Dziś świat przedstawia nam typ mężczyzny – macho kogoś, kto jest absolutnie niezależny od nikogo, kto
wszystko kontroluje i sam doskonale we wszystkim
sobie radzi. Kogoś, kto nie potrzebuje Boga i w ogóle
nie potrzebuje nikogo, aby być szczęśliwym. Jest to
obraz nieprawdziwy i bardzo krzywdzący, daleki od
prawdy o człowieku, który nie jest samotna wyspą i
który potrzebuje Boga i innych, by być szczęśliwym i
spełnionym. Módlmy się za mężczyzn, aby mieli odwagę zginać swe kolana przed Bogiem i widzieli w tym
wyraz swojej wielkości, godności i prawdziwie męskiej
mądrości.

Dear parishioners and guests,
"I want that men pray everywhere, lifting up holy
hands, without wrath and doubting" - we read
today in the Letter of Paul to Timothy. Prayer
does not humiliate the man. What's more, a real
man is not afraid to bend the knee before God. A real
man is aware of his strength and his weakness.
He knows that he can afford a lot, but also knows
what he cannot afford. He has the strength but also
weakness, has courage but also fear, wisdom but also
stupidity. Bending your knees before God, man recognizes the truth about himself, thus giving an expression
of his great wisdom.
Karol Wojtyla in his book "Gift and Mystery", writing
about his priestly vocation recalls his father, a Polish
army officer, a man of strong character, who is often
seen at prayer:
"I could observe his life every day, that life was harsh. He was a
military man, and when widowed, it had become even more the
life of continuous prayer. Sometimes I happened to wake up at
night and then was finding my Father on his knees, just as I saw
him always in the parish. I never spoke with him about priestly
vocation, but this example of my father was a first home seminary. "
Today, the world presents to us the type of man macho - someone who is completely independent,
someone who controls everything himself and does
everything perfectly. Someone who does not need God
and does not need anyone to be happy. This is a false
picture and very unfair, far from the truth about man,
who is not a lonely island and who needs God, and
others to be happy and fulfilled. Pray for men to have
the courage to bend their knees before God and see it
as an expression of his greatness, dignity and to be truly
men of wisdom.

Jezusowi Miłosiernemu was polecam

I commend you to Merciful Jesus,

o. Marek

Fr. Marek

MONDAY

- SEP. 19 - WEEKDAY. ST.JANUARIUS.

8:15

MOST FORGOTTEN SOUL IN PURGATORY

7:00PM

- A. MRAVEC

+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA

/ ZEBRANIE KLUBU POLSKIEGO :
Every second Monday of the Month/

POLISH CLUB MEETING



Każdy drugi poniedziałek miesiąca
TUESDAY -SEP. 20 - ST.ANDREW KIM TAE-GON, PRIEST &
PAUL CHONG HA-SANG & COMPANIONS.
8:15
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
7:00PM

+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA
- SEP. 21 - ST. MATTHEW, APOSTLE. & EVANGELIST.
BLESSINGS FOR BENEFACTORS OF ST. LADISLAUS PARISH

WEDNESDAY

8:15
7:00PM

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOBROCZYŃCÓW NASZEJ PARAFII
+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA

ADORATION/ADORACJA:

 Every Tuesday after 8:15 mass. Benediction: 7pm
Wtorek po Mszy o 8:15.Błogosławienstwo :7pm.
SEPTEMBER 18:

Maintenance

SEPTEMBER 25:

Seminarian Education

WEEKLY FINANCES - Sunday September 11, 2016

Expected Weekly Expenses…..……$ 8,800.

8:15

- SEP. 22 - WEEKDAY.
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
+FELICIDAD GARCIA -1 YEAR DEATH ANNIVERSARY

09/11/16 Collection…………….…$

7:00PM

+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA

*************************************************

THURSDAY

FRIDAY

8:15

- SEP. 23 - ST.PIUS OF PIETRELCINA.
MOTHER`S DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS

7:00PM

+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZI

SATURDAY- SEP.

8:15

5:00PM

SUNDAY

7:30

24- WEEKDAY.
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA

+WALLY ONYSIO - 5PM USHERS
+HELEN OPIOLA -BIRTHDAY REMEMBRANCE- FAMILY
- SEP. 25 - 26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
+MARIA BALATA O WIECZNA SWIATLOSC DUSZY -MAZ Z RODZINA

9:00

+PAULINE & JOHN KULACH- DAUGHTER

10:30

+ JAN & ANNA MARIA SWIDEREK -SYN ROMAN Z RODZINA

12:00

+JOSEPHINE GOC - FAMILY

1:30PM

O POWROT DO ZDROWIA I OPIEKE M.B. NIEUSTAJACEJ POMOCY
DLA STEFANII KAPLON

7:00PM

W INTENCJI PARAFIAN

THIS WEEK THE VOTIVE CANDLES
IN FRONT OF

OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA BURN FOR:

JOSEPHINE GOC

4,996.

(Deficit) Income …………………..$ (3,804)
Saturday Mass 5PM …………...…..$

447

Sunday Mass:
7:30AM……….….…$

738

9:00AM……….…….$

598

10:30AM……….…….$

1,442

12:00PM…….………..$

853

1:30PM…...…………$

546

7:00PM…………..….$

372

Received in mailed envelopes:……..$

0

Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will.
Proszę pamiętaj o Parafii
Świętego Władysława
w swoim testamencie.

INFORMACJE PARAFIALNE:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00a.m .- 5:00p.m.
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 a.m.- angielska, 7:00 p,m.- polska
Sobota:
8:15 a.m. dwujęzyczna (angielsko / polska)
5:00 p.m. angielska (msza z formularza niedzielnego)
Niedziela:
7:30 a.m .polska, 9:00 a.m. angielska, 10:30 a.m. polska;
12:00 p.m. angielska, 1:30 p.m. polska, 7:00 p.m. polska
Sakrament Pojednania:

Niedziela:
Przed każdą mszą świętą.
Poniedziałek - piątek:
przed mszą o 8:15 am i od 6:30 pm
Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Sobota:
przed mszą o 8:15 a.m. i od 4:30 - 5:00 p.m.
Chrzest:
I niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - w języku polskim.
II niedziela miesiąca - po mszy o godz. 12:00 pm - w języku angielskim.
Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w
spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed.
Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć
proces.
Odwiedziny chorych:
W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać
księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
wtorki od 8:45 a.m. do 7:00 p.m.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: wtorki o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA: środa (po mszy o 8:15 a.m)
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
środy o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO JANA PAWŁA II: czwartki o 6:45 p.m.

PARISH INFORMATION:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.m.
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15a.m. Mass; and 6:30 -7:00p.m..
On First Friday 6 p.m. -7 p.m.
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. -5.00 p.m.
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be called
at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
ADORATION: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass.
Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
DIVINE MERCY CHAPLET: Tuesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST. JOSEPH: Wednesdays (after 8:15 Mass)
OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA Wednesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST.JOHN PAUL II: Thursdays at 6:45 p.m.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, SEP.24 AND SEP.25
Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

M. Kreczmer

Eucharistic
Ministers
Altar Servers

Commentator
Lector

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

Z. Czarny
T. Wilczek

A. Baros
J. Vice

A. Wilczek
E. Wielgus

Youth
Mass

M. Kulik
A. Kulik

D. Poniatowska
M. Jabłońska

N/A

L. Michno

A. Baros

Z. Czarny
A. Baros

X. Chiriboga
L. Lagos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

WITAMY/ WELCOME
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i
wrzucenie jej do koszyka lub wysłanie listownie do biura parafialnego.
If you are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection basket or mail it to the parish office.
IMIĘ/NAME)____________________________________MAŁŻONEK(SPOUSE)_______________________________________________
TEL./PHONE )___________________________________EMAIL_____________________________________________________________
ADRES/(ADDRESS)___________________________________________________________________________________________________
MIASTO, KOD/( CITY, ZIP CODE)_____________________________________________________________________________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres ( ) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
( ) New Parishioner ( ) New Address( ) New Phone Number ( ) Moving, please remove from parish membership

Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. Mass.
Benediction is
at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass in Polish.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w każdy wtorek po Mszy świętej porannej
zakończona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
o godz. 6:45pm

Please pray for all our sick parishioners, family
members, friends and loved ones.
Helen Shulda
Frank & Maria Wietrzak
Dennis Niemczura
Emil Walat
Please call the parish office if you would like to add a Parishioner`s
name to the sick list. You must be a member of the immediate family.
************************************************
Proszę poinformować biuro parafialne jeśli pragniecie Państwo dołączyć
imię chorego parafianina do listy chorych. Osoba
zgłaszająca musi być członkiem najbliższej rodziny.

Wedding Banns
Nick Mayer
&
Rachel Gora

2017 MASS INTENTION BOOK
The 2017 Mass Intention Book is now open. Intentions may be
arranged for Masses to be celebrated at Saint Ladislaus throughout 2017. To make arrangements for Mass intentions, please
stop in the parish office during regular office hours or you can
stop by sacristy before and after Mass. A free will offering is
requested when making arrangements. Deceased parishioners
and benefactors of Saint Ladislaus are remembered at all parish
Masses throughout the year on each Wednesday.

In New Testament writings, St. Matthew
is known by the name “Levi” and also as
the “son of Alphaeus.” Levi was probably
his original name. He may have been given
the name Matthew (translated from the
Hebrew to mean “gift of Yahweh”) when
he became a follower of Jesus. His position
as a collector of taxes for the Romans classified him as a publican. The position was
not popular with the general public, even less so with the
Jewish class of people known as the Pharisees. In fact, Jews
who held this office were not permitted to marry a Jewish
woman nor worship in the synagogue and were generally
shunned by civil society. Matthew's life is changed when
Jesus comes upon him carrying out his tax collection duties
in the custom house. Jesus calls out to Matthew: “Follow
me.” Matthew, without hesitation, left all his interests and
becomes a disciple of Jesus, embracing his teachings.
It is possible that Matthew had already been aware of Jesus
and his teachings, since he was probably from the same
territory (Galilee) in which Jesus had been teaching.
His deep awareness and belief in Jesus was the impetus for
his later undertaking to author the sacred and inspired book
that we know as the gospel according to Matthew. He is
known as evangelist from the Greek word evangelion, meaning good news. Because of Matthew's duties as a public official, the Church has designated him as the patron saint of
civil servants and all who serve government in some capacity. He is honored in the Church's liturgical calendar on
September 21st.

Zapraszamy na Mszę Św. Prymicyjną
O. Michała Kłosińskiego SJ
którą odprawi
w naszym kościele w niedziele - 25 września
o godz. 10:30 oraz udzieli błogosławieństwa
prymicyjnego z odpustem zupełnym.
Błogosławieństwo będzie udzielane po każdej Mszy świętej.
***********************************************************
Father Michal Klosinski will celebrate Eucharist on Sunday,
September 25 at 10:30 am.
He will give his First Mass blessing after each Mass.
Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im
najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej
osoby w strumieniu łaski. Książka z intencjami mszalnymi na
2017 rok jest już otwarta do wpisów. W celu zamówienia intencje mszalnych na 2017 rok, prosimy o przyjście do biura parafialnego lub można intencje przynieść do zakrystii przed i po każdej
mszy świętej. W naszym kościele nie obowiązują stawki za sprawowanie sakramentów, nie wyznaczamy, ile kto ma zapłacić.
Wierni proszący o odprawienie Mszy św. składają ofiarę, taką, na
jaką ich stać. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za
darmo – cenę zapłacił Chrystus. Składana ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania naszego kościoła. Jest to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób
dzielenia się tym, co się posiada. A zatem ofiara zależy od hojności ofiarodawcy, ale też i od możliwości.

Garść uwag do czytań na XXV niedzielę zwykłą
AM 8,4-7; 1 TYM 2,1-8; ŁK 16,1-13
„Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła” -takie dziś
pouczenie kieruje Jezus do swoich naśladowców, których zachęca by jako „synowie światła” tak sobie dobrze radzili
w sprawach niebieskich, jak ludzie z tego świata radzą sobie w sprawach ziemskich. Chodzi o to, że każdy z nas po
ludzku potrafi się zabezpieczyć w trudnych sytuacjach i tak zakombinować, by mimo strat wyjść na swoje, co dobrze
obrazuje dzisiejsza przypowieść Jezusa o nieuczciwym zarządcy i dwóch dłużnikach. Kiedy ten pierwszy zdał sobie
sprawę, że grunt mu się pod nogami usuwa, ponieważ jego pan będzie chciał go usunąć z urzędu, on sam zawołał
dłużników pana i zredukował im ich dług, tak by w przyszłości ci dłużnicy mogliby mu się ewentualnie odwdzięczyć,
gdy zarządca straci pracę. O dziwo, „pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił”. Taką właśnie
roztropność zaleca Jezus swym naśladowcom w sprawach niebieskich, dodając: „zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy
wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. To ostatnie zdanie dodaje coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę w
logice tzw. ludzkiej roztropności; a mianowicie, byśmy wykorzystywali rzeczy tego świata, jako te które są nam dane w tymczasowy
zarząd, do zarabiania nieba. Chodzi o to, byśmy mieli wrażliwość na ludzi w ubóstwie i potrzebie bez specjalnego przypisywania sobie
zasług, i im pomagali, a nawet służyli. Skoro Bóg dał nam dostęp do skarbów tego świata i są one naszym udziałem, winniśmy się nimi
roztropnie podzielić lub przez nie służyć innym. Oto jest droga do nieba dla bogaczy tego świata: wykorzystywać ostatecznie i tak nie
nasze skarby aczkolwiek bedące aktualnie w naszym zarządzie, by poprzez nie zasłużyć sobie niebo. Pierwsze czytanie z Księgi proroka
Amosa odsłania liczne potrzeby ubogiego i bezrolnego, nad którymi się bezczule pastwią ich bogatsi i obojętni współziomkowie. Odpowiedź Boga jest jasna: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”. Lekcja Jezusa wydaje się tu być jasna.

Ks.Ryszard Groń
18 WRZEŚNIA - ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA, ZAKONNIK I PATRON POLSKI
Stanisław Kostka, herbu Dąbrowa (ur. 28 października 1550 w Rostkowie, zm. 15 sierpnia 1568 w Rzymie) polski jezuita, czczony w Kościele katolickim jako święty, patron Polski a także ministrantów oraz polskich
dzieci i młodzieży.Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci i 2 siostry.
Ochrzczony został w kościele parafialnym w Przasnyszu. Do 12 lat uczyli go rodzice, a następnie jego
nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński). W wieku 14 (według innych źródeł 13) lat razem ze starszym bratem
Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Zamieszkał w przyszkolnym konwikcie ale niedługo
potem zlikwidowano go i bracia musieli szukać domu gdzie indziej. Zamieszkali w domu luteranina Kinderberga,
który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób duchownych ani nawet wypowiadania się na temat
religii w jego domu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował.
Bardzo pragnął przyjąć Komunię Świętą, ale Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie księdza. W
nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w
której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał
zupełnie zdrowy. Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie
święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Marzył o misjach w
Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyło bardzo wielu
ludzi. Gdy Paweł przybył do Rzymu i zobaczył, jaką miłością wierni obdarzali Stanisława - nawrócił się. Był świadkiem rozchodzącej się
sławy jego świętości.
KULT ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób, znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem.
Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X i kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1726 roku. Relikwie
świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego
relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział prezydent RP Ignacy Mościcki. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od
1671 roku) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy.
Jest też patronem studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, alumnów, polskiej młodzieży a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
(KSM). Od 1983 roku z Przasnysza do Rostkowa wyruszają doroczne diecezjalne pielgrzymki młodzieży. Św. Stanisław jest patronem
Gimnazjum i Liceum w Lublinie, popularnie zwanych Biskupiakiem. Jego imię nosi też Katolickie Gimnazjum i Liceum Jezuitów w
Gdyni, Katolickie Gimnazjum i Liceum w Kielcach, Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu oraz Katolickie Gimnazjum w Szczecinie. Papież Jan XXIII w 1962 roku potwierdził trwający od 1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad Polską. W ikonografii przedstawiany jest
w stroju jezuity. Najczęściej jak przyjmuje komunię świętą z rąk anioła lub św. Barbary.

25th Sunday in ordinary Time
TREASURES FROM OUR TRADITION
Customs surrounding the naming of babies are interesting, and over time the Church has tried to offer some motherly advice to direct
parents in this necessary chore. The ritual book used for baptism from the sixteenth to the mid-twentieth centuries advised priests to
guard against giving ridiculous or pagan names to babies consigned to their ministry. In 1666 the diocesan ritual of Bourges in France
was even more exacting, telling the priests to see to it that boys were named after male saints, girls after female saints, and no one got
named after a festival. Yet, records from that very diocese in later years shows a few babies named "Toussaint" (after All Saints Day)
along with other creative expressions. In Spain, no one has ever hesitated to name babies after festivals, especially girls after Our Lady,
and so there are names like Concepción, Asunción, and of course Dolores (after Our Lady of Sorrows). In Italy and Spain is it likely that
a child will receive the name of the saint of the day of its birth.
Today's rites of initiation for adults and infants urge the giving of a Christian name, and in the case of an adult whose given name expresses a pagan or unseemly idea (Baal and Whiskey come to mind), there is a formal rite during the catechumenate for the giving of a
Christian name. In such a case, it would make sense for the change to be registered with civil authorities as well. For all Christians, the
idea of having a heavenly patron to pray to on life's journey is reason enough to pay attention to this treasure in our tradition.
JUBILEE YEAR OF MERCY
Mercy is one thing, malpractice quite another. Why, then, does the defrauded master in Jesus' parable praise the devious steward? Jesus shows by example how to sanctify material goods: by placing all our resources, indeed our very
selves, at the service of others. No matter how costly such service, or how minimal the return, such charity is the wisest investment, yielding a reward that is literally out of this world. For Amos and Jesus, authentic worship of God demands practical charity toward our neighbor. Paul, too, declares that the only worship acceptable to God is offered by
a community rich in charity. Liturgy must be matched to life, "lifting up holy hands, without anger or argument" (1
Timothy 2:8). This Jubilee Year of Mercy challenges us to live as "children of light," as devoted to self-sacrificing service as "the children of this world" (Luke 16:8) are to serving themselves, as enthusiastic for God's kingdom of justice
as we are about less-enduring treasures.
Two of today's readings make it quite clear that God is on the side of the poor. Amos describes in
detail the exploitation of the poor and needy. The psalm repeats that God acts to benefit the poor
and lowly. But Luke turns things upside down, telling a tale of a conflicted steward, about to be
fired, who demonstrates his cleverness and is rewarded. Like the community to whom Paul writes
in Timothy, these readings are personal, directed to believers, members of the Jewish and Christian
communities, who struggle to deal with personal choices about how to conduct their lives. They
offer an outline for how God wishes us to live in a world as complicated and as confusing as our
own.
WHO IS FIRST?
Amos preached during a time of prosperity, national strength, and power. He condemned all who
make themselves powerful or rich at the expense of others, and makes clear that God is on the side
of the poor. The psalm emphasizes this as well. In Timothy, Paul writes to a struggling community.
He urges them to come together without anger or argument, knowing that Christ died for all of us. Luke's tale of the steward is also directed toward believers, but seems to go the opposite direction from the other readings. The steward is fired, probably for not getting as
great a return on investments as his employer wanted. Knowing this, he gives himself some insurance by reducing what is owed to his
employer. He may not be cheating his employer, as one might assume, but instead reducing his own commission so that debtors owe less
and think better of him. His employer is impressed by his ingenuity and commends him.
WHO IS BEST?
The clarity in Amos and the psalm, God's insistence on fair dealing and honesty especially regarding the poor, seems at odds with a clever
steward working only for himself. These conflicting themes are reconciled if we recognize that we are stewards of all God's creation with
the expectation that we will achieve the greatest return on investment possible. The "return on investment" is measured, not by
"dishonest wealth" but by how it benefits the poor and lowly.
We live and work in a world in which wealth, not work, is more often rewarded. These readings together remind us that the standards of
success in this world are not the standards by which God measures us. God's standards are not the accumulation of wealth, power, or
prestige, but rather standing with the poor, the needy, the outcast, the foreigner, the sick, the hungry, the homeless, the unemployed, and
the prisoner. Stand with God.
Today's Readings: Am 8:4-7; Ps 113:1-2, 4-8; 1 Tm 2:1-8; Luke 16:1-13 [10-13]
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