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29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 21, 2012 
XXIX Niedziela Zwykła, 21 październik, 2012 

 

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor 
 

Kathy Fisher, Finance Council Chairperson 

Katie Rholl, Organist 
sthelensmusic@gmail.com 

 

Agnieszka Brandys, Parish Secretary  
sthelen@archchicago.org  

 

ST. HELEN SCHOOL 

2347 W. Augusta Blvd. 
Phone (773) 486-1055 

www.sthelenchicago.org 

Mrs. Marianne Johnson, Principal 

 

Bingo Hall       2347 W. Augusta Blvd. 

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. (English), 7:30 a.m. (Polish) 
Saturday: 8:00 a.m. (Polish) 
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.  
                                                           or by the appointment 

 

MSZE ŚWI 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 pi tku) 

7:00 a.m. (angielska)   7:30 a.m. (polska)  
Sobota: 8:00 rano (polska) 
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie 

Syn Człowieczy 

nie przyszedł,  
aby Mu służono, 

lecz żeby służyć 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  October 21, 2012, 29th Sunday in Ordinary Time / XXIX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; O błogosławieństwo Boże i szczę liwe rozwiązanie dla córki Agatki 

9:00 AM  For parishioners; Health and God’s blessings for Dolores Pawlik on her Birthday 

10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  † Alina Saturska 1-sza rocznica mierci 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Kazimiera Bober 

6 PM For Parishioners;  

 

Monday, October 22,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM  † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Tuesday, October 23, 2012, WTOREK;  
7 AM  Increase in vocations to the Priesthood and Religious Life 

7:30 AM  † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Wednesday,  October 24, 2012, RODA;  
7 AM  

7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Thursday, October 25, 2012, CZWARTEK;  
7 AM   

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Chaster Cichonski 16ta 
rocznica mierci; † Barbara Kowalska 2-ga rocznica mierci z intencji rodziny Marek; Władysława 

Wróbel; O zdrowie i bł. Boże dla pani Władzi z okazji urodzin 

 

Friday, October 26, 2012, PI TEK;  
7 AM  Most forgotten souls in Purgatory 

7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska 

 

Saturday, October 27, 2012, SOBOTA;  
 8AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;  

 

Sunday,  October 28, 2012, 30th Sunday in Ordinary Time / XXX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; † Barbara Kowalska 2-ga rocznica mierci z intencji rodziny Marek 

9:00 AM  For parishioners;  

10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;   

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Walter Nowell req by Janet Poczatek; † Edward Raczka 

req by Kazimiera Bober 

6 PM For Parishioners;  
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Next Sunday’s second collection will be for Mission. 



Page 4  ST. HELEN PARISH 

 

All Souls Day 
 

All Souls Day is on Friday, 
November 2nd.  The Church 
prompts us to remember our 
loved ones by offering the 
Holy Eucharist in remem-
brances for them, or say a 
prayer or light a candle in their memory. You can 
write names of your deceased loved ones on a spe-
cial envelop provided in your parishioner package or 
pick up the envelope from the church. Please, return 
the envelope with names written to the collection 
basket or to the parish office no later than before All 
Souls day. 

 
 
 
New items for holiday gifts are shown on the new 
order forms. Pick up date is October 27th in the 
school  hall. Bonus days for pies and cakes also rae 
shown on form and are a huge profit for school. 
Thank you for your support. 

Chicago Needs Good Jobs 
The jobs crisis in Chicago affects us deeply, especially as our communi es confront challenges like violen-
ce, foreclosures and the need for strong families. Airport concessions workers, many of whom are mem-

bers of are parishes and communi es, are figh ng for the kinds of jobs that will build our communi es. 
Chicago’s concessions workers generate $370 million a year in revenue for our airports, but lack basic job 
protec on and are excluded from the city’s living wage law. As a result, 1,500 people could be thrown 
out of work or be dragged into poverty. 
 
Catholic Social Teaching tells us that if the dignity of work is to be protected, then the basic rights of wor-
kers must be respected. 

Stable Jobs, Stable Communi es Assembly 
Tuesday, October 23rd 

9am-10:30 
Chicago Temple, 77 W. Washington 

Join us as we support the efforts of the airport concessions workers to save and improve the jobs that 
our neighborhoods, churches and families depend on. 
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PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY  
MEN AND WOMEN  

ON A DAILY BASIS FOR THEIR  
SAFE RETURN. 

 

 
 

Lieutenant Mark Krozel 
Corporal Dane Me am 
Airman Jus n Smith 

Airman Jason Steven Foster 
Lt. Col. Bruce Vitor 
Lt. Col. Mark Blanek 

Tripp Smith 
Nicholas Bakulinski  

 

If anyone from your family is currently serving in armed 
forces, either here or abroad, please let us know so we can 

keep them in our prayers.  

HUMOR / STORY 
 
 

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 

♦ It had been snowing for hours when an announ-

cement came over the intercom: "Will the students 
who are parked on University Drive please move 
their cars so that we may being plowing." Twenty 
minutes later there was another announcement: 
"Will the nine hundred students who went to move 
fourteen cars return to class." 
 
♦ A college pizza delivery boy arrived at the house 
of Larry Johnson. He delivered the pizza to his trai-
ler. After giving it to him, Larry asked: "What is the 
usual tip?" 
 
"Well," replied the youth, "this is my first trip here, 
but the other guys say if I get a quarter out of you, 
I'll be doing great." "Is that so?" snorted Larry. 
"Well, just to show them how wrong they are, here's 
five dollars." 
 
"Thanks," replied the youth, "I'll put this in my 
school fund." 
 

"What are you studying in school?" asked Larry. 
 
The lad smiled and said: "Applied psychology."  

 
♦ On a rural road a state trooper pulled this farmer 
over and said: "Sir, do you realize your wife fell out 
of the car several miles back?" 
To which the farmer replied: "Thank God, I thought 
I had gone deaf!"  
 
♦ An aged farmer and his wife were leaning against 
the edge of their pig-pen when the old woman wist-
fully recalled that the next week would mark their 
golden wedding anniversary. 
 
"Let's have a party, Homer," she suggested. "Let's 
kill a pig." 
 
The farmer scratched his grizzled head. "Gee, Et-
hel," he finally answered, "I don't see why the pig 
should take the blame for something that happened 
fifty years ago."  
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READINGS FOR THE WEEK OF  

October 21, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIE  

Monday/Poniedziałek: Eph 2:1-10; Lk 12:13-21  

Tuesday/Wtorek: Eph 2:12-22; Lk 12:35-38  

Wednesday/ roda: Eph 3:2-12; Lk 12:39-48  

Thursday/Czwartek: Eph 3:14-21; Lk 12:49-53  

Friday/Pi tek: Eph 4:1-6; Lk 12:54-59  

Saturday/Sobota: Eph 4:7-16; Lk 13:1-9  

Sunday/Niedziela: Jer 31:7-9; Ps 126; Heb 5:1-6;  
                                   Mk 10:46-52  

            

 
Leona Galan 

Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

 
 

We would like to continue to pray for our sick parishion-
ers and also keep in touch with them.  

We ask you to help us to update our list by calling the 
parish office with the name of a loved one. 

 

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym. 

Please remember your loved ones both liv-
ing and deceased by offering Holy Masses 

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w. 

w ich intencjach. 

 
 
 
 

 

Come and join us for Bingo Night  
at St. Helen School  

every Friday @ 7 PM in the School Hall  
(decent seats are better found by 6:30 PM). 
In correspondence with the City of Chicago  

Anti-Smoking Ordinance  
we offer you NO smoking - Fresh Air facility! 

Small book (18 cards) $15; Big book (36 cards) $22 

 

You must be 18 years old or older. 
Come on down and have some fun at Bingo. 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2012 Report 

Amount Pledged $22,979   

Amount Paid $16,756 

Balance Due $6,223 

2012 Goal  $10,912.32 

 

ERROR-FREE 
 A mistake doesn’t become an error  

until I refuse to correct it. 
—Anonymous 

 

 
Złote Myśli 

 

Pomyłka nie pozostaje błędem dopóki nie  
odmówisz jej naprawienia. 

Anonim 
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On this meter we mark down the progress 
of our fundraising for a development of the 

Convent space. 
 

 
 

 * * * 
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną 

nasze fundusze na wykończenie przestrzeni 
po Klasztorze. 

 

Our church is participating in The Baby Bottle Project benefiting The Women’s Centers of 

Greater Chicagoland.   Please return Baby Bottle next Sunday,  October 28, 2012. 

 

This is a simple, but crucial fundraising effort for The Women’s Centers.  Thank you for hel-

ping defend life, and remember to keep all pro-life undertakings in your prayers.  
 

 

 

 

 
 
 
 
Prosimy o zwrot buteleczek  dla Centrum dla Kobiet za tydzień w niedzielę 28 października. Bóg za‐
płać za Waszą ofiarność. 

 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! 

 

 
 

Parafia w. Heleny  może otrzymać donacje za każdym razem,  
gdy używasz wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com 

 
Używaj c wyszukiwarki goodserach.com parafia za każdym razem dostaje jednego centa za każde jednorazowe wyszukiwanie, a 
robi c zakupy przez goodshop.com na takich stronach jak Amazon,  Best Buy, Toys R Us itp. okre lony procent z danej transakcji 

trafia również na konto naszej parafii. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

October 14, 2012 

 

 

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 
CHECK ONE: 
__ New Registra on 
__ Change of address 
__ Moving out of parish 
__ Want Envelopes 
 
ZAZNACZ JEDNO: 
__ Nowo Zarejestrowany 
__ Zmiana Adresu 
__ Wyprowadzka z Parafii 
__ 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.  

 
 

 

Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka 
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafial-
nym. 
 

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.   

Baptism 
 
All arrangements should be made at least two weeks in ad-
vance by calling the parish office.   
 

Weddings 
 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if 
you wish. Arrangements should be made by calling the parish 
office.  

 7 :30 

a.m. 

9:00 a.m 10:30 

a.m. 

12:30  

p.m. 

6 p.m. Other TOTAL Weekly 

budget 

Under 

budget 

Total collection /  

Zebrana suma 
$282.18 $591 $602 $346 $195.45  $- $2,016.63 $4, 319 $2,302.37 

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. 
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 
 

Obecna doroczna celebracja obchodów „Światowego Dnia Niedzieli Misyjnej” nabiera w bieżącym roku 
szczególnego znaczenia, gdyż zbiega się czasowo z takimi wydarzeniami w Kościele jak: inauguracja „Roku 
Wiary” oraz z trwajacą sesją obradującego w Rzymie Zgromadzenia Synodalnego na temat „Nowej Ewan‐
gelizacji”. Te trzy wydarzenia są ze sobą ściśle związane, ponieważ koncentrują się wokół tematu dotyczą‐
cego wiary, tzn. pogłębiania jej znajomości i jednocześnie dzielenia się nią w taki sposób, aby miała dobro‐
czynny wpływ nie tylko tam gdzie Kościół zapuścił już korzenie, ale także w miejscach, gdzie Chrystus nie 
jest jeszcze głoszony i wreszcie wszędzie tam, gdzie wiara w Niego zanika. 
 
Niedzielna Liturgia jest najodpowiedniejszą oprawą dla celebracji  obchodów Światowego Dnia Niedzieli 
Misyjnej z tej przyczyny, że to właśnie uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej karmi, umacnia i posyła nas 
z misją dawania świadectwa o Chrystusie. Umocnieni głoszonym przez Kościół Słowem Bożym i posileni 
Ciałem i Krwią Pana jesteśmy gotowi podjąć wezwanie Chrystusa, aby przeżywać nasze życie jako jego 
uczniowie i misjonarze oraz wypełniać powierzone nam przez Niego zadania. 
 
Ojciec Święty, Benedykt XVI, przypomniał nam, że tylko Chrystus może prawdziwie odpowiedzieć na pra‐
gnienia i tęsknoty ludzkości, ponieważ to tylko On sam ma moc "uzdrowić, oczyścić i napełnić wszystkich 
ludzi swoją obecnością.” Zatem, jeśli Chrystus ma być lepiej poznawany to my musimy głosić „niezgłębione 
bogactwo Chrystusa” i pokornie, aczkolwiek śmiało świadczyć o różnicy jaką On czyni w naszym życiu. 
 
Nasze głębokie zjednoczenie z Chrystusem dzięki uczestnictwu w życiu Kościoła powinno zaowocować taką 
wiarą, która zdolna jest przemienić się w miłość. Papieskie Stowarzyszenia Misyjne ofiarowują stałą po‐
moc misjonarskim działaniom ewangelizacyjnym w 1150 diecezjach na całym świecie. Dzięki ich staraniom 
miłość Chrystusa dociera do niezliczonych rzesz ludzkich serc w każdym regionie świata. Polecam waszym 
modlitwom Papieskie Stowarzyszenia Misyjne i proszę o szczodre wsparcie dla misjonarskich dzieł. 
 
Modlę się, aby poprzez uczestnictwo w misjonarskiej pracy Kościoła, każdy z nas wzrastał w zdolność gło‐
szenia Chrystusa przykładem przeżywanego życia. Dziękuję wam za ofiarowanie waszego wsparcia dzie‐
łom misyjnym. Niech Pan obficie błogosławi wam i waszym bliskim. 
 
Szczerze oddany w Chrystusie, 

 
 
 
 

Francis Kardynał George, O.M.I. 
Arcybiskup Chicago 

ARCHDIOCESE OF CHICAGO 

W przyszł  niedziel  druga składka zostanie  

przeznaczona na misje. 
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 
Dzie  Zaduszny - Wypominki 

 

Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień pamięci o na-
szych zmarłych, który w tym roku przypada w pi -
tek, 2-go listopada. Pamiętajmy o naszych dro-
gich zmarłych, ofiaruj c za nich Msze w., skła-
daj c na wypominki, czy zapalaj c wiece ku Ich 
pamięci. Tradycyjne wypominki będ  czytane w 
Dzień Zaduszny oraz przez cały miesi c listopad 
przed każd  polsk  Msza w. Prosimy o wypisy-
wanie imion Waszych drogich zmarłych na spe-
cjalnie przygotowanych kartkach z kopertami, 
które dostępne s  w ko ciele. Wypominki można 
składać do Dnia Zadusznego.  
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♦ Modlitwa dziecka:  
- Dziadek umarł wczoraj i jest już w drodze do Ciebie. Proszę, 
b dź dla niego miły, mów nieco gło niej, bo niedosłyszy i po-
sadź między miłymi paniami, bo wtedy zawsze jest w dobrym 
humorze.  
 

♦- A jutro... - mówi psycholog z Poradni Małżeńskiej - 
...proszę  
przyprowadzić ze sob  żonę i wtedy przedyskutujemy spokoj-
nie wasz problem. 
- To musi się Pan zdecydować... - m ż na to. - ... Albo mam  
przyprowadzić żonę, albo mamy spokojnie co  przedyskuto-
wać...  
 
♦ Na egzamin wchodzi brzydka studentka. Profesor popatrzył 

się na ni  krytycznie i mówi:  
- Proszę stan ć za szaf , bym mógł pani  obiektywnie ocenić.  
♦ Idzie zaj czek do lisicy pożyczyć patelnię i gada sobie pod 
nosem: 
- lisica pożyczy mi patelnie, 
- zrobię sobie jajecznice, 
- lisica jest fajna, pożyczy mi... 
- zaraz zaraz. 
- lisica jest chytra. 
- a to lisica 
- pewnie nie pożyczy mi tej patelni. 
- tak! ta wstrętna lisica na pewno nie pożyczy mi patelni. 
- nie ma mowy. to straszne sk piradło, nie mam na co liczyć! 
Puka do lisicy, ona otwiera a zaj czek prosto z mostu. 
- A wypchaj się t  swoj  patelni !  

Z prasy katolickiej... 

Od kilku lat co rusz pojawiało się pytanie, w jaki sposób Benedykt XVI upamiętni 50. rocznicę Soboru. Zwoła kolejny? Mało 
prawdopodobne, zbyt duże jest w dzisiejszym Ko ciele zamieszanie. A może synod o Soborze, jak Jan Paweł II w jego 25. roczni-
cę? Nic z tego. Synod będzie, ale o ewangelizacji. Benedykt XVI zdecydował się na Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października 
2012 r., w 50. rocznicę otwarcia Soboru, a zakończy 24 listopada 2013 r., w uroczysto ć Chrystusa Króla Wszech wiata. 
Ujawniaj c swoje motywacje – tak w li cie apostolskim Porta fidei, którym ów rok ogłaszał, jak i w przemówieniu do wiatowego 
kongresu ewangelizatorów, w którym po raz pierwszy o tej inicjatywie wspomniał – papież mówił o potrzebie powrotu do wiary, 
ożywiania misji Ko cioła, która jest zasadniczo – jak podkre lił – „mówieniem o Bogu, u wiadamianiem sobie Jego panowania, 
przypominaniem wszystkim, a zwłaszcza chrze cijanom, którzy zatracili własn  tożsamo ć, o prawie Boga do tego, co jest mu 
należne, a mianowicie do naszego życia”. A zatem radykalny teocentryzm. U wiadomienie sobie, że również w samym chrze ci-
jaństwie istniej  sprawy ważne i najważniejsze, a tym absolutnym priorytetem musi być sam Bóg i nasza z Nim relacja. 
 
Benedykt XVI uwrażliwia na to Ko ciół od pierwszych chwil pontyfikatu. Dosłownie na tydzień przed ogłoszeniem Roku Wiary 
papież przypomniał o tym w sposób symboliczny, składaj c wizytę we wspólnocie kartuzów, a zatem pustelników, którzy przez 
całe życie pozostaj  w odosobnieniu i po więcaj  się wył cznie modlitwie. Jak przyznał przeor wspólnoty, modlitwa u kartuzów 
była osobist  inicjatyw  Benedykta XVI. „Nigdy nie o mieliłbym się liczyć na tę wizytę” – wyznał w wywiadzie dla Radia Waty-
kańskiego o. Jacques Dupont. Zapewnił zarazem, że kontemplacyjne skrzydło Ko cioła z wielkim podziwem podchodzi do tego, co 
robi ten papież. „Mam tu na my li – powiedział – przypominanie wiatu o nadrzędno ci, prymacie Boga. Przywrócenie Bogu tego 
miejsca, które się Mu należy w życiu, w naszym my leniu i działaniu. Bo czymże jeste my przed Bogiem? Niczym. My, kartuzi, 
rozumiemy to bardzo dobrze” – dodał pustelnik. 
  
Aby nakre lić kontekst, w jakim doszło do ogłoszenia Roku Wiary, warto jeszcze wspomnieć o swoistej krucjacie, któr  w ostat-
nich tygodniach odbył po Stanach Zjednoczonych jeden z najbliższych współpracowników papieża, kard. Mauro Piacenza, prefekt 
Kongregacji ds. Duchowieństwa. Papieski emisariusz spotykał się z amerykańskimi kapłanami i mówił im o potrzebie katolickiej 
reformy duchowieństwa. We wszystkich swych wyst pieniach kładł nacisk na jeden aspekt: przyszło ć Ko cioła rozstrzyga się 
przed Naj więtszym Sakramentem. „Aby przywrócić ład we współczesnym Ko ciele, należy potwierdzić prymat Zmartwychwstałe-
go Chrystusa, Tego, który jest obecny w Eucharystii” – mówił kard. Piacenza. Dodał zarazem, że jego marzeniem jest, aby w każ-
dej diecezji na wiecie istniał przynajmniej jeden ko ciół, w którym dniem i noc  nieprzerwanie trwałaby adoracja Naj więtszego 
Sakramentu. Wspominam o tym, aby pokazać, że w zamy le Benedykta XVI powrót do wiary, przywrócenie Bogu należnego Mu 
miejsca może mieć bardzo konkretn  postać. Może być okazj  do konkretnych zmian w Ko ciele. 
  
Prymat Boga i adoracja to jednak nie wszystko. W li cie ogłaszaj cym Rok Wiary Benedykt XVI zaleca wszystkim lekturę Kate-
chizmu Ko cioła Katolickiego. Wiara bowiem, jak przypomina papież, to nie tylko sam akt zawierzenia, ale i tre ć, to, w co wie-
rzymy. Jej współczesny wykład znajduje się wła nie w katechizmie.  

HUMOR 

Sk d ten Rok Wiary?  


