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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)  
                                         7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish) 
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish) 
Saturday: 8:00 a.m. (Polish) 
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.; First Friday of the 
month 5:45 p.m. - 6:45 p.m.  or by the appointment 

MSZE WI TE: 
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska) 
                  9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska) 
W tygodniu (od poniedziałku do 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.; pierwszy pi tek miesi ca 
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 

7th Sunday in Ordinary Time, 
February 23rd, 2014 

VII Niedziela Zwykła,  
23 luty 2014 

2315 W. Augusta Blvd. 

Chicago, IL 60622   

 

Phone (773) 235-3575 

Fax (773) 235-3810  

 

sthelen@archchicago.org  

 

www.sthelenparish.net B dźcie wi tymi, 

 bo Ja jestem wi ty 



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

 
Sunday,  February 23, 2014, 7th Sunday in Ordinary Time / VII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla 

Roberta z okazji urodzin 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Adam Rachowicz 

10:30 AM Za Parafian; † Ryszard Rama; † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska; † Jadwiga Pawlina;  
† Bronisław Króżel rocznica mierci; † Helen, Jan Bielawski; † Józef Gurda z intencji rodziny Gurda 

12:30 PM  

6 PM For Parishioners 

 

Monday, February 24,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska 

 

Tuesday, February 25, 2014, WTOREK;  
7 AM   

7:30 AM † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska 

 

Wednesday,  February 26, 2014, RODA;  
7 AM   

7:30 AM † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska 

 

Thursday, February 27, 2014, CZWARTEK;  
7 AM Joseph Jagielo Birthday blessings 

7:30 AM † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska       

   

Friday, February 28, 2014, PI TEK;  
7 AM   

7:30 AM † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska 

 

First Saturday, March 1, 2014, SOBOTA;  
8 AM  † Maria Ostręga Msza w. gregoriańska; Arlene i Joe Jagiello w rocznicę lubu; Za wszystkie 

matki żyjące i zmarłe 

 

Sunday,  March 2, 2014, 8th Sunday in Ordinary Time / VIII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian 

9:00 AM  For parishioners; † Adam Rachowicz;  

10:30 AM Za Parafian; † Maria Ostręga Msza zakończenie Mszy w. gregoriańskich 

12:30 PM  

6 PM For Parishioners 
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Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus Our Lord,  
 
You are the temple of God.  St. Paul uses a strange way to describe the followers of 
Christ:  “We are the temple of God.”  What does it mean?  Notice, he doesn’t say 
“temples”, he says “temple”…singular.  Evidently then we are parts of a building that 
does not belong to us, it belongs to God.  So long as we are together, God is within us, 
among us, surrounding us, constantly present in the depth of our lives.  But things do fall 
apart, don’t they?  There are random and senseless shootings.  There are diagnosis of serious, even mortal 
illness.  Long-term personal plans are defeated.  Jobs are lost.  Friends betray us.  Rivers flood.  Yet, you 
are the temple of God.   
 
Faith in God and love for others is a kind of glue to put things together, to keep them together, provided 
that we personally remain together with other followers of Jesus in his body, the Church; the temple of 
God. What keeps us together as the temple of God?  We know it’s “sharing”.  Sharing love; sharing 
services; sharing goals; sharing our faith; living for one another; sometimes dying for others; sharing our 
lives in Christ.   
 
In the Archdiocese of Chicago, the Annual Catholic Appeal has become a privileged way of sharing, and 
therefore strengthening God’s temple.  In the Appeal, Catholic schools, parishes, programs of religious 
education and formation for ministry are sustained and initiatives to foster respect for life and make the 
world more just, peaceful and loving become possible.   As our Archdiocesan Pastoral Plan, Reflect 
Christ’s Light, unfolds in its third year in the diocese, the Annual Catholic Appeal supports efforts to pass 
on the treasures of faith to a new generation of believers, with a special focus this year on parents whose 
children will celebrate their first sacraments.  And beyond the Archdiocese, the Appeal effectively serves 
people in need worldwide, without regard for religious affiliation, those whose lives are devastated by 
illness, wars and famines and by natural disasters.  In so many ways, our participation in the Annual 
Catholic Appeal helps us to be who, in fact, we are told we are:  The temple of God—God’s presence in 
the world. 
 
There are, of course, many calls to be generous today.  The hard economic times are not yet behind us, 
and so I am more than ever grateful for your participation in the Appeal.  I’ve never been disappointed in 
your generosity, which is the sign of the Spirit who is the soul of the Church.  The Spirit is the mortar of 
God’s temple.  I take great comfort, therefore, in being with you in all the challenges of our lives.  You 
are my consolation in Christ. 
 
In today’s first reading in the book of Leviticus, we hear the Lord say:  “Be holy, for I, the Lord, your 
God am holy.”  In these words we can also hear, “Be generous, for I, the Lord, your God have been 
generous to you.  I’ve given you the greatest gift of all:  Life and new life in my son, Jesus Christ”.  
Gratefully then I pray to God for you everyday, and I ask you to pray as well for me, even as I ask you 
again to join me in making a gift to the Annual Catholic Appeal.  I ask that your attention now be directed 
to your pastor who will guide you through the pledging process.   
 
May God bless you and your loved ones, 

 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  

Archbishop of Chicago  
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Catechism Corner 
 

In what sense is Jesus the Only Begotten Son of 

God? 
Jesus is the Son of God in a unique and perfect way. 
At the time of his Baptism and his Transfiguration, 
the voice of the Father designated Jesus as his 
“beloved Son”. In presenting himself as the Son who 
“knows the Father” (Matthew 11:27), Jesus affirmed 
his singular and eternal relationship with God his 
Father. He is “the Only Begotten Son of God” (1 
John 4:9), the second Person of the Blessed Trinity. 
He is the central figure of apostolic preaching. The 
apostles saw “his glory as of the Only Begotten of 
the Father” (John 1:14). 
 
What is the meaning of the title “Lord”? 
In the Bible this title regularly designates God as 
Sovereign. Jesus ascribed this title to himself and 
revealed his divine sovereignty by his power over 
nature, over demons, over sin, and over death, above 
all by his own Resurrection. The first Christian 
creeds proclaimed that the power, the honor, and the 
glory that are due to God the Father also belong to 
Jesus: God “has given him the name which is above 
every other name” (Philippians 2:9). He is the Lord 
of the world and of history, the only One to whom 
we must completely submit our personal freedom. 

PĄCZKI DAY 

 

P czki Day is the Polish equivalent 
to Mardi Gras' Fat Tuesday  
but you certainly do not  

have to be Polish 

to enjoy this ultimate bakery treat.  
Pączki will be available  

after each Mass  
on Sunday, March 2nd. 

 
Pre-order forms are 

available at the 
church’s vestibule. 
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GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured site: givecentral.org 
Give Central Member Enrollment Steps 
1. Go to: www.givecentral.org 
2. Click on the link “New Users Register Here” 
3. Search for St. Helen Church  either by name, zip co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment method (credit card or bank account) 
 
Benefits of online giving: 
• Instant record of your contribu ons and payments 
• Email no fica on of contribu ons and payments 
• Never miss another Sunday Contribu on when you 

are out of town 
• You can log on from anywhere 

there is internet access 
• Free app for Android phone! 
• Secure and flexible 

 
 
 
 
 

Join the St. Helen's  

Adult Ministry on Facebook.  

We'll be announcing events 

 on that page.  

The group's first meeting  

will be a social outing to  

Jack and Ginger's, 2048 W. Armitage  

at 7pm on Friday February 21.  

All are welcome!  

http://www.facebook.com/groups/313942118695085/  
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We would like to invite all our parishioners and friends in building "St. Helen Thanksgiving Tree".  You 

will find this symbolic tree with its leaves in the main vestibule of the church.  There is a leaf for each one 

of us, our family and friends that have built the St. Helen Parish community throughout the years.  May 

your offering be in gratitude for His church and blessings.  Below you will find the form with de-

tails.  Please, help with our thanksgiving tree.  

 

 

Pragniemy jeszcze raz zaprosić wszystkich do budowania „Drzewa Wdzięczno ci”.  W głównym przedsion-
ku ko cioła w centralnym miejscu zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla ka de-
go z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli t  wspólnotę. W ten sposób mo emy pozostawić po 
sobie trwał  pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar zło ony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej 
wdzięczno ci i pomoc  dla ko cioła w. Heleny. Poni ej znajduje się specjalna forma zamówienia i szcze-

góły z tym zwi zane. Zapraszamy, poł czmy się we wdzięczno ci. 

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia 
 

Leaves / Liście:  
_____gold / kolor złoty -$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250 
 
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie: 
 _______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000 
 
Name / Imię i Nazwisko ___________________________________________________ 
Address / Adres ______________________________________________________ 
City, State, Zip______________________________Phone / Telefon _______________________ 
 
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22 characters 
per line): 
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna ilość zna‐
ków to 22): 
 
Line 1__________________________________________________________________________________ 

Line 2_____________________________________________________ 
Line 3_____________________________________________________ 
Line 4_____________________________________________________ 
 
Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church 

 
Please return the form to the parish office / Prosimy o zwrócenie formy do biura parafialnego 
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ST. JOSEPH TABLE COMMITTEE 

 
St. Joseph Committee meeting will take place on Wednesday, February 26th at 7pm at the Rectory. 
Please join us. WE need more hands to help us. 
 

 
Po raz kolejny pragniemy więtować rado nie uroczysto ć w. Józefa w naszej parafii 
przy wspólnym „Stole w. Józefa”.  Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragnęliby 
doł czyć do komitetu organizacyjnego na zebranie, które odbędzie się we rod  26 lutego 

o godzinie 7 p.m. na plebanii.  

Have you had a rough week? Just want to get away from the city hustle and bustle? Then come to Taizé 
Prayer! Taizé is a form of worship consisting of prayer, simple songs, and silence that is open to Christians of 
all denominations. 
 
During Lent, St. Helen will be hosting Taizé Prayer on select Friday's. The current dates are March, 7, 14, 28, 
April 11. All worships will be from 8:00pm to approximately 9:00pm. Please visit www.sthelenparish.net, 
stop by and see Alex Fries after any Sunday Mass, or call the rectory for more information. All are welcome! 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 

CHECK ONE / Zaznacz jed- no: 

__ New Registration /  
Nowo Zarejestrowany 
__ Change of address / 
Zmiana adresu 
__ Moving out of parish /  
Wyprowadzka z Parafii 
__ Want Envelopes /  
Proszę o Koperty 
 
 

__________________________________________________________________________ 
First & Last Name / Imię i Nazwisko  

 
__________________________________________________________________________ 

Address / Adres  
 

__________________________________________________________________________ 
City / Miasto                                     Zip Code / Kod Pocztowy  

 
__________________________________________________________________________ 

Phone / Telefon  

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.  
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.  

 
 

 

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

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

 February 16, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$239.20 $599 $505 $334 $124 $1,801.20 

Capital Improvement $147 $240.15 $268 $69 $34 $758.15 

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.   

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. 

Next Weekend’s second collection will be for St. Helen School 

 
W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na  szkołę Św. Heleny 
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 
 
Jeste cie wi tyni  Boga. w. Paweł u ywa osobliwego porównania mówi c o wyznawcach 
Chrystusa:  „Jeste my wi tyni  Boga”. Co to oznacza?  Zauwa my, On nie mówi 
„ wi tynie”, lecz „ wi tynia” – u ywa  liczby pojedynczej.  Najwyra niej jeste my czę ci  
budowli, która do nas nie nale y, nale y jednak do Boga. Tak długo jak razem jeste my, Bóg 
przebywa i w nas, i z nami, otacza nas i ustawicznie jest obecny w istocie naszego ycia. 
Jednak e pewne rzeczy rozpadaj  się, prawda?   
 
Przypadkowa, bezsensowna strzelanina, diagnoza powa nej choroby, zwolnienie z pracy, przyjaciele was 
oszukuj , powód  niszczy dorobek ycia … w ten sposób wasze dalekosię ne plany zostaj  zniweczone ... a  mimo 
tego nadal jeste cie wi tyni  Boga. Wiara w Boga i miło ć do drugiego człowieka jest spoiwem, które wszystko 
scala, utrzymuje  wszystko razem, pod warunkiem, e   pozostaniemy  w ł czno ci z innymi wyznawcami Jezusa 
Chrystusa w Jego ciele, którym jest Ko ciół, wi tynia Boga.  Co nas ł czy razem jako wi tynię Boga?  Wiemy, e 
jest to „współdzielenie się”.  Dzielimy miło ć, posługę, dzielimy nasze cele i nasz  wiarę, yjemy jeden dla 
drugiego, niejednokrotnie oddaj c ycie za innych; dziel c nasze ycie w Chrystusie. 
 
W Archidiecezji chicagowskiej, Doroczna Kwesta Katolicka stała się specjaln  form  dzielenia się,  a więc 
umacniania wi tyni Boga. Kwesta Katolicka wspiera funkcjonowanie szkół katolickich, parafii, religijnych 
programów edukacyjnych i duszpasterstw formacyjnych. Sprawia, e wzrasta szacunek dla ycia i wiat napełnia 
się sprawiedliwo ci , miło ci  i pokojem.  Rozpoczęli my trzeci rok wdra ania planu pastoralnego 
Odzwierciedlaj c wiatło Chrystusa.   Doroczna Kwesta Katolicka wspiera starania, by przekazać skarby wiary 
nowemu pokoleniu wierz cych, ze szczególnym  skupieniem uwagi na rodzicach, których dzieci przystępuj  do 
pierwszych sakramentów więtych.  Oprócz dzieł archidiecezjalnych, kwesta wspiera równie  dzieła miłosierdzia 
Ko cioła powszechnego na całym wiecie słu c z miło ci  ludziom w potrzebie. Pomaga tym, którzy bez względu 
na swoj  przynale no ć religijn , zostali dotknięci chorobami, wojnami, głodem czy klęskami ywiołowymi. Na 
ró norakie sposoby nasz udział w Kwe cie Katolickiej pomo e nam stać się w istocie wi tyni  Boga, Jego 
obecno ci na ziemi.   
 
Oczywi cie, w obecnym czasie mamy wiele wezwań o szczodr  pomoc.  Fala trudnego kryzysu ekonomicznego 
jeszcze się nie zakończyła, dlatego bardziej ni  kiedykolwiek jestem wdzięczny za Wasz udział w Kwe cie 
Katolickiej.  Nigdy nie byłem rozczarowany wasz  szczodrobliwo ci , która jest znakiem Ducha i duchem 
Ko cioła.  Duch za  jest spójni  wi tyni Boga.  Dlatego czerpię wielk  satysfakcję w tym, e mogę być z Wami we 
wszystkich wyzwaniach naszego ycia. Jeste cie moj  otuch  w Chrystusie. 
 
W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej słyszymy jak Pan mówi:  B d cie więtymi, bo Ja jestem 
więty, Pan, Bóg wasz! W tych słowach mo emy równie  usłyszeć: „B d cie hojnymi, bo Ja, Pan Bóg Wasz jestem 

dla Was hojny.  Dałem Wam największy dar z darów:  ycie i nowe ycie w Synu moim, Jezusie Chrystusie”.  Z 
wdzięczno ci  więc modlę się za Was ka dego dnia i proszę Was o modlitwę za mnie.  Teraz ponownie zł czmy się 
wspólnie w zło eniu daru na Doroczn  Kwestę Katolick .   
 
W tej chwili proszę o skierowanie uwagi na księdza proboszcza, który udzieli wskazówek dotycz cych procesu 
składania zobowi zań.   
 
Niech Bóg błogosławi Was oraz Waszych bliskich.    

 
 

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

W jakim sensie Jesus jest "Jednorodzonym Synem 

Bożym"? 
Jest nim w sensie jedynym i doskonałym. W chwili 
Chrztu i Przemienienia głos Ojca okre la Go jako 
swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus przedstawiaj c 
siebie jako Syna, który zna Ojca (por. Mt 11,27), 
potwierdza swoj  jedyn  i wieczn  relację do Boga, 
swego Ojca. On jest jedynym Synem Ojca (1J 2,23), 
drug  Osob  Trójcy więtej. Stanowiło to centrum 
przepowiadania apostolskiego: Apostołowie mogli 
ogl dać "Jego chwałę, chwałę, jak  Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca" (J 1,14).  
 

Co oznacza tytuł "Pana"? 
Imię "Pan" oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus 
przypisuje sobie ten tytuł i objawia swoj  Bosk  
najwy sz  władzę przez znaki swego panowania nad 
natur , nad chorobami, nad demonami, nad grzechem 
i mierci , przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. 
Pierwsze wyznania wiary Ko cioła stwierdzaj , e 
moc, cze ć i chwała nale ne Bogu Ojcu przysługuj  
tak e jezusowi: Bóg "darował Mu imię ponad wszelkie 
imię" (Flp 2,9). Jest On Panem wiata i historii; 
wył cznie Jemu człowiek mo e w sposób absolutny 
poddać sw  osobist  wolno ć.  

 

 
 
 
 

Za kilkana cie dni rozpoczniemy Wielki 
Post. Zapraszamy więc wszystkich  
na wspaniałe P CZKI, które będ   

dostępne po ka dej Mszy w.  
w niedziele 2 marca w przedsionku  

naszego ko cioła,  
jak równie  na wynos ! 

 
Mo na równie  zło yć wcze niej  

zamówienie i odebrać je 2 marca.  
Formy zamówienia dostępne s   

w przedsionku ko cioła.  

"Gdy będzie wam t dno, gdy będziecie w życiu przeży ać 
jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza bieg ie 

ku Chr st sowi, któr  was mił je, któr  jest wier y  
towarzyszem i któr  pomaga przet ać każdą t dność." 
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Z prasy katolickiej…. 
 
Nie da się wierzyć w Jezusa i jednocze nie dopuszczać, e zało ony przez Niego Ko ciół wiarę w Niego 
chronił za pomoc  ukrywania lub nawet przekręcania jakich  faktów. W czasach internetu przeciętny 
katolik spotyka się wielokrotnie czę ciej, ni  to było dawniej, z zarzutami przeciwko swojej wierze. Ich 
liczba, sprzeczno ci między nimi, bij ca do ć często w oczy nierzetelno ć – dowodz , e autorom i 
propagatorom tych zarzutów zazwyczaj nie chodzi o przekonanie do głoszonych przez siebie twierdzeń. 
Kiedy się słyszy z ró nych stron, e Ko ciół co  ukrył, zafałszował, błędnie zrozumiał, e jakie  
najnowsze odkrycia wstrz sn  samymi podstawami wiary chrze cijańskiej – łatwo utracić zaufanie do 
Ko cioła i doj ć do wniosku, e sprawami wiary lepiej się wcale nie interesować albo e nauk  Ko cioła 
w swojej wierze nie trzeba się specjalnie przejmować. 
 

A przecie  Panu Jezusowi zale ało na tym, eby Jego wyznawcy mieli zaufanie do Ko cioła. „Kto was 
słucha – mówił do swoich apostołów – Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mn  gardzi; lecz kto Mn  gardzi, 
gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk 10,16). W ustach kogokolwiek innego słowa te byłyby bezczeln  
uzurpacj . Tote , kto swoje religijne poszukiwania opiera na Pi mie więtym, a jednocze nie zapomina 
w swoim religijnym my leniu o tym pouczeniu Pana Jezusa, ten prawdę o Nim, e jest On Synem Bo ym, 
posłanym przez przedwiecznego Ojca dla naszego zbawienia, przynajmniej po rednio, neguje. 
 

Jednak nawet Stary Testament wielokrotnie t  prawd  prze wituje. Prawda o Trójcy więtej nie była 
wtedy jeszcze objawiona, bo ani Syn Bo y nie był nam dany, ani Duch więty nie był do nas posłany. 
Poniewa  jednak Bóg przedwiecznie jest Ojcem i Synem, i Duchem więtym, nie jest czym  
zaskakuj cym, e ju  teksty starotestamentalne promieniuj  prawd  trynitarn . Powtórzmy: w Starym 
Testamencie prawda o Trójcy więtej nie była jeszcze objawiona. Jednak trudno krytykować 
chrze cijanina, który werset Psalmu 33,6 interpretuje trynitarnie: „Przez Słowo Pana powstały niebiosa 
i wszystkie ich zastępy przez Tchnienie ust Jego”. Bo chrze cijaninowi werset ten przecie  spontanicznie 
kojarzy się z prologiem Ewangelii Jana, gdzie napisano, e przez Słowo, które jest Bogiem, wszystko 
zostało stworzone. 
 

Analogicznie, chocia  Duch więty nie był jeszcze wówczas wyra nie objawiony, ju  w Starym 
Testamencie pojawia się przeczucie, e nale y się do Niego modlić. Oto słowa skierowane do proroka 
Ezechiela, aby zanosił błagania o wskrzeszenie umarłych: „Prorokuj do Ducha, prorokuj, o synu 
człowieczy, i mów do Ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przyb d , Duchu, i powiej po 
tych pobitych, aby o yli” (Ez 37,9). 

Boska Osoba Ducha wi tego  

Modlitewne spotkania Taizé  
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé  

 
Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozwa aniach i                       
                                                                                                             piewie krótkich kanonów. 
 

Kiedy? W wybrane pi tki Wielkiego Postu tzn. 7, 14, 28 marca i 11 kwietnia  

                                                  od godziny 8 do 9 wieczór 
 

Gdzie? Parafia w. Heleny 
 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sthelenparish.net 


