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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 piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek miesi ca
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, March 9, 2014, 1st Sunday of Lent / I Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian; † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
9:00 AM For parishioners; † William J. Kenar; † Adeline Kenar; † Shirley Kenar; † Francis & Paul
Balaban req by Casey and Dolores Pawlik; For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Stanisław Stokłosa 1-sza rocznica mierci z intencji siostry Zofii; † Helena
Karczewska; † Artur Kozłowski 8-ma rocznica mierci; O zdrowie i bł. Boże dla wnuczka Oliwiera
Panasewicz;
12:30 PM
6 PM For Parishioners
Monday, March 10, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska;
Tuesday, March 11, 2014, WTOREK;
7 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Ben & Stephanie Bartosik; † Wacław Kossowski 9-ta
rocznica mierci z intencji rodziny;
7:30 AM No Polish Mass / Nie b dzie Mszy w po polsku
Wednesday, March 12, 2014, RODA;
7 AM
7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Wacław Tymiński 13-ta rocznica mierci z intencji
żony
Thursday, March 13, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
7:30 AM No Polish Mass / Nie b dzie Mszy w po polsku
Friday, March 14, 2014, PI TEK;
7 AM
7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
Saturday, March 15, 2014, SOBOTA;
8 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
Sunday, March 16, 2014, 2nd Sunday of Lent / II Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian; † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
9:00 AM For parishioners; † Francis Kozikowski req by Casey & Dolores Pawlik;
10:30 AM Za Parafian; † Józef Stokłosa z intencji córki Zofii
12:30 PM
6 PM For Parishioners
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LENTEN MESSAGE OF OUR HOLY FATHER FRANCIS
Dear Brothers and Sisters,
As Lent draws near, I would like to offer some helpful thoughts on our path of conversion as individuals and as a community. These
insights are inspired by the words of Saint Paul: "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your
sake he became poor, so that by his poverty you might become rich". The Apostle was writing to the Christians of Corinth to encourage
them to be generous in helping the faithful in Jerusalem who were in need. What do these words of Saint Paul mean for us Christians
today? What does this invitation to poverty, a life of evangelical poverty, mean for us today?
1. Christ’s grace
First of all, it shows us how God works. He does not reveal himself cloaked in worldly power and wealth but rather in weakness and
poverty: "though He was rich, yet for your sake he became poor …". Christ, the eternal Son of God, one with the Father in power and
glory, chose to be poor; he came amongst us and drew near to each of us; he set aside his glory and emptied himself so that he could be
like us in all things. God’s becoming man is a great mystery! But the reason for all this is his love, a love which is grace, generosity, a
desire to draw near, a love which does not hesitate to offer itself in sacrifice for the beloved. Charity, love, is sharing with the one we love
in all things. Love makes us similar, it creates equality, it breaks down walls and eliminates distances. God did this with us. Indeed, Jesus
"worked with human hands, thought with a human mind, acted by human choice and loved with a human heart. Born of the Virgin Mary,
he truly became one of us, like us in all things except sin."
So what is this poverty by which Christ frees us and enriches us? It is his way of loving us, his way of being our neighbour, just as the
Good Samaritan was neighbour to the man left half dead by the side of the road (cf. Lk 10:25ff ). What gives us true freedom, true
salvation and true happiness is the compassion, tenderness and solidarity of his love. Christ’s poverty which enriches us is his taking flesh
and bearing our weaknesses and sins as an expression of God’s infinite mercy to us. Christ’s poverty is the greatest treasure of all: Jesus’
wealth is that of his boundless confidence in God the Father, his constant trust, his desire always and only to do the Father’s will and give
glory to him. Jesus is rich in the same way as a child who feels loved and who loves its parents, without doubting their love and
tenderness for an instant. Jesus’ wealth lies in his being the Son; his unique relationship with the Father is the sovereign prerogative of
this Messiah who is poor. When Jesus asks us to take up his "yoke which is easy", he asks us to be enriched by his "poverty which is rich"
and his "richness which is poor", to share his filial and fraternal Spirit, to become sons and daughters in the Son, brothers and sisters in
the firstborn brother (cf. Rom 8:29). It has been said that the only real regret lies in not being a saint (L. Bloy); we could also say that
there is only one real kind of poverty: not living as children of God and brothers and sisters of Christ.
2. Our witness
We might think that this "way" of poverty was Jesus’ way, whereas we who come after him can save the world with the right kind of
human resources. This is not the case. In every time and place God continues to save mankind and the world through the poverty of
Christ, who makes himself poor in the sacraments, in his word and in his Church, which is a people of the poor. God’s wealth passes not
through our wealth, but invariably and exclusively through our personal and communal poverty, enlivened by the Spirit of Christ.
No less a concern is moral destitution, which consists in slavery to vice and sin. How much pain is caused in families because one of
their members – often a young person - is in thrall to alcohol, drugs, gambling or pornography! How many people no longer see meaning
in life or prospects for the future, how many have lost hope! And how many are plunged into this destitution by unjust social conditions,
by unemployment, which takes away their dignity as breadwinners, and by lack of equal access to education and health care. In such
cases, moral destitution can be considered impending suicide. This type of destitution, which also causes financial ruin, is invariably
linked to the spiritual destitution which we experience when we turn away from God and reject his love. If we think we don’t need God
who reaches out to us through Christ, because we believe we can make do on our own, we are headed for a fall. God alone can truly save
and free us.
The Gospel is the real antidote to spiritual destitution: wherever we go, we are called as Christians to proclaim the liberating news that
forgiveness for sins committed is possible, that God is greater than our sinfulness, that he freely loves us at all times and that we were
made for communion and eternal life. The Lord asks us to be joyous heralds of this message of mercy and hope! It is thrilling to
experience the joy of spreading this good news, sharing the treasure entrusted to us, consoling broken hearts and offering hope to our
brothers and sisters experiencing darkness. It means following and imitating Jesus, who sought out the poor and sinners as a shepherd
lovingly seeks his lost sheep. In union with Jesus, we can courageously open up new paths of evangelization and human promotion.
Dear brothers and sisters, may this Lenten season find the whole Church ready to bear witness to all those who live in material, moral and
spiritual destitution the Gospel message of the merciful love of God our Father, who is ready to embrace everyone in Christ. We can do
this to the extent that we imitate Christ who became poor and enriched us by his poverty. Lent is a fitting time for self-denial; we would
do well to ask ourselves what we can give up in order to help and enrich others by our own poverty. Let us not forget that real poverty
hurts: no self-denial is real without this dimension of penance. I distrust a charity that costs nothing and does not hurt.
May the Holy Spirit, through whom we are "as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything", sustain us
in our resolutions and increase our concern and responsibility for human destitution, so that we can become merciful and act with mercy.
In expressing this hope, I likewise pray that each individual member of the faithful and every Church community will undertake a fruitful
Lenten journey. I ask all of you to pray for me. May the Lord bless you and Our Lady keep you safe.
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Catechism Corner
In what way is Jesus Christ true God and true
man?
Jesus is inseparably true God and true man in the
unity of his divine Person. As the Son of God,
who is “begotten, not made, consubstantial with
the Father,” he was made true man, our brother,
without ceasing to be God, our Lord.
What does the Council of Chalcedon (in the
year 451) teach in this regard?
The Council of Chalcedon teaches us to confess
“one and the same Son, our Lord Jesus Christ,
perfect in his humanity, true God and true man,
composed of rational soul and body,
consubstantial with the Father by his divinity,
and consubstantial with us by his humanity, ‘like
us in all things but sin’ (Hebrews 4:15), begotten
from the Father before all ages as to his divinity,
and in these last days, for us and for our
salvation, born of Mary, the Virgin and Mother
of God, as to his humanity.”

STATIONS OF THE CROSS
Wednesday at 7 p.m. (English)
Friday 7 p.m. (Polish)

LENTEN RETREAT
Sunday, March 16th
Sunday, March 23rd
Sunday, March 30th
Fr. Robert Kelly and Fr. Peter Otieno
will preach during regular
Sunday Masses

“Love then is not a utopia: it is given to
mankind as a task to be carried out with the help
of divine grace. It is entrusted to man and
woman, in the sacrament of matrimony, as the
basic principle of their ‘duty,’ and it becomes
the foundation of their mutual responsibility:
first as spouses, then as father and mother. In
the celebration of the sacrament, the spouses
give and receive each other, declaring their
willingness to welcome children and to educate
them. On this hinges human civilization,
which cannot be defined as anything other
than a ‘civilization of love’.”

March 9th, 2014: 1st Sunday of Lent
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GIVECENTRAL.ORG

Opera on Rice Bowl
Again this Lent, our faith community is participating in Operation Rice Bowl, Catholic
Relief Services’ official Lenten world solidarity program. We encourage everyone to
join in this rich tradition and put your faith
into action. You can pick up Rice Bowls and
the companion Lenten Calendars in the lobby of our church beginning on Ash Wednesday. Each day during Lent, read the enlightening messages that transport you to distant
lands and meet the people
who truly need our help.
Then, immediately following Easter, return the rice
bowls to the church with
your donations.

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
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

•
•
•
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St. Joseph Table
March 23, 2014

STÓŁ ŚW. JÓZEFA
(lunch w stylu włoskim)

23 marca, 2014
po mszach więtych o godz. 9 i 10:30

Join us for celebration after
9am Mass and 10:30 Mass
Tickets $10 each if bought
in advance,
at the door $15
Children under 10 years old only $5.

Tickets are available after all Masses on
weekends or in the parish office.
Thank you for your support!
God Bless you and your loved ones!

Bilety zakupione wcze niej są w cenie
$10 dla dorosłych i $5 dla dzieci poniżej
10-tego roku życia.
Bilety dostępne s po niedzielnych mszach
w. jak również w biurze parafialnym.

Bilety zakupywane przy wej ciu
b dą o $5 dro sze.
Dochód przeznaczony zostanie na
naprawę organów w ko ciele.
Bóg zapłać za Wasze wsparcie.

Thank you for your generous
donations and continuing support for
the Annual Catholic Appeal. The 2014
Annual Catholic Appeal report will be
provided for us by the Archdiocese in
April.

Bóg zapłać za wsparcie i hojne ofiary na
rzecz tegorocznej Kwesty Katolickiej.
Szczegółowy raport o wysoko ci zebranych
ofiar zostanie podany przez Archidiecezję w
kwietniu.

Please remember your loved ones
both living and deceased by offering
Holy Masses for their Intentions.

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

March 9th, 2014: 1st Sunday of Lent
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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!

Going Away?
If you are traveling for an extended period, or moving to a new address, please call the parish office. Each month, the post office returns to the rectory many packets of donation envelopes and parish mailings since they are “undeliverable”, “no forwarding address” or
“temporarily away.” The cost of return postage has to be covered by the parish. If you are planning on
being away, please call us (773 235-3575), and we can suspend mailings, or remove you from our database to avoid unnecessary costs.
Thank you for helping us!
Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne. Każdego
miesi ca otrzymujemy zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacj o niemożliwo ci doręczenia ze
względu na zmianę adresu, za co ponosimy niepotrzebne koszty. Prosimy o telefon do biura parafialnego,
a my wstrzymamy pocztę tymczasowo lub usuniemy dane z naszej listy parafian.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$119.69

$608

$471

$281

$89

$1,568.69

School Support

$62

$148

$191

$89

$78

$588

February 23, 2014

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 capital improvement

W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na utrzymanie budynków

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.

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.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jed- __________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__________________________________________________________________________
__ Change of address /
Address / Adres
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
__________________________________________________________________________
Wyprowadzka z Parafii
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty
__________________________________________________________________________
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.

no:

March 9th, 2014: 1st Sunday of Lent
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU
Drodzy Bracia i Siostry!
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mog wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego
i wspólnotowego. Punktem wyj cia niech będ słowa w. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będ c
bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Apostoł zwraca się do chrze cijan Koryntu, zachęca ich, aby
szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy s w potrzebie. Co mówi nam, współczesnym chrze cijanom, te słowa w. Pawła?
Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?
1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówi nam przede wszystkim, jaki jest styl Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami wiatowej potęgi i bogactwa,
ale słabo ci i ubóstwa: „będ c bogatym, dla was stał się ubogim...”. Chrystus, odwieczny Syn Boży, moc i chwał równy Ojcu, stał się
ubogi; wszedł między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił", aby stać się we wszystkim podobny do nas. Wcielenie Boże
to wielka tajemnica! Ale źródłem tego wszystkiego jest Boża miło ć, miło ć, która jest łask , ofiarno ci , pragnieniem blisko ci, i która
nie waha się po więcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty
kochanej. Miło ć czyni podobnym, ustanawia równo ć, obala mury i usuwa dystans. To wła nie Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież
„ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem my lał, ludzk wol działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy
stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyj tkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes,
22).
Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – jak pisze w. Paweł – po to, „aby was ubóstwem swoim ubogacić”. To nie jest
gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, logiki miło ci, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie
chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez lito ciwego filantropa, który dzieli się czym , co mu zbywa.
Nie taka jest miło ć Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest z r k Jana Chrzciciela, nie dlatego to
czyni, że potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stan ć po ród ludzi potrzebuj cych przebaczenia, po ród nas grzeszników,
i wzi ć na swoje barki brzemię naszych grzechów. Tak wybrał drogę, aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiaj
nas słowa Apostoła, że zostali my wyzwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A przecież w. Paweł dobrze zna
„niezgłębione bogactwo Chrystusa”, „dziedzica wszystkich rzeczy”. Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy smutek to nie być
więtym (L. Bloy); mogliby my też powiedzieć, że istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa.
2. Nasze wiadectwo
Mogliby my pomy leć, że taka „droga” ubóstwa była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy przychodzimy po Nim, możemy
zbawić wiat odpowiednimi rodkami ludzkimi. Tak nie jest. W każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i wiat poprzez ubóstwo
Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim Ko ciele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się
udzielać poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wył cznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpi ce moc z Ducha
Chrystusa. (…)
Nie mniej niepokoj ca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo niektórzy
ich członkowie – często młodzi – popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia,
pozbawionych zostało perspektyw na przyszło ć, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w tak nędzę przez niesprawiedliwo ć
społeczn , przez brak pracy, odbieraj cy godno ć, jak cieszy się żywiciel rodziny, przez brak równo ci w zakresie prawa do
wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie nazwać zacz tkiem samobójstwa. Ta postać nędzy,
prowadz ca także do ruiny ekonomicznej, wi że się zawsze z nędz duchow , która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy
Jego miło ć. Je li s dzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyci ga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jeste my
samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiod c do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala. Ewangelia to prawdziwe lekarstwo
na nędzę duchow : zadaniem chrze cijanina jest głosić we wszystkich rodowiskach wyzwalaj ce orędzie o tym, że popełnione zło może
zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostali my stworzeni dla komunii i dla życia
wiecznego. Bóg wzywa nas, by my byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! (…)
Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Ko ciół będzie gotów nie ć wszystkim, którzy żyj w nędzy materialnej,
moralnej i duchowej, gorliwe wiadectwo o orędziu Ewangelii, którego istot jest miło ć Ojca miłosiernego, gotowego przygarn ć
w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi
i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, je li się zastanowimy, czego możemy się pozbawić,
aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwarto ciowe,
gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moj nieufno ć jałmużna, która nie boli.
Duch więty, dzięki któremu jeste my „jakby ubodzy, a jednak wzbogacaj cy wielu, jako ci, którzy nic nie maj , a posiadaj wszystko” (2
Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas wrażliwo ć na ludzk nędzę i poczucie odpowiedzialno ci,
aby my stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierz cy i każda społeczno ć
ko cielna mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka
Boża ma was w swojej opiece.
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Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.

Kącik katechizmowy
Co oznacza, e Jezus Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i
prawdziwym człowiekiem w jedno ci swojej
Osoby Boskiej. Jest On Synem Bożym, który
"zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu"stał
się prawdziwie człowiekiem, naszym bratem, nie
przestaj c przez to być Bogiem, naszym Panem.
Czego naucza w tej sprawie sobór powszechny w
Chalcedonie (rok 451)?
Sobór Chalcedoński naucza, ż"e jest jeden i ten
sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w
Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z
duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do
Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa,
"we wszystkim... z wyj tkiem grzechu"(Hbr 4,15).
Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w
ostatnich czasach narodził się dla nas i dla
naszego zbawienia jako człowiek z Maryi
Dziewicy, Bożej Rodzicielki".

March 9th, 2014: 1st Sunday of Lent
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Modlitewne spotkania Taizé
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé

Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozważaniach 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

Akcja Miska Ry u
rod Popielcow rozpoczęli my kolejn wielkopostn pielgrzymkę. Catholic Relief Services (CRS)
zaprasza wszystkich do tej wędrówki w solidarno ci z nasz globaln rodzin a akcja Miska Ryżu
uczyni j łatwiejsz i bogatsz . Pielgrzymka ta, to droga modlitwy, umartwienia, uczenia się i ofiary
„Akcja Miska Ryżu” pozwoliła, w ubiegłym roku, zebrać osiem milionów dolarów na wsparcie najbardziej
potrzebuj cych na całym wiecie. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby i w tym roku wsi ć udział w tym
pięknym przedsięwzięciu podczas nadchodz cego Wielkiego Postu. Pocz wszy od rody popielcowej, s dostępne
kalendarze i skarbonki, do których będziemy zbierać nasze datki w czasie całego Wielkiego Postu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Teraz i na wieki!

ROZKŁAD NABO EŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim we rody o godzinie 7 p.m.

GORZKIE ALE
Niedziela po Mszy w. o godzinie 10:30 p.m.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 23 marca o godzinie 7:30 a.m.
i 10:30 a.m.
24 marca - 26 marca o godzinie 7 p.m.

Ks. Biskup Andrzej P. Wypych, D.D.
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Chicago

serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową
inicjatyw Duszpasterstwa Polonijnego
pod nazw :
MI DZYPARAFIALNA SIEĆ DUSZPASTERSTWA RODZIN
POD WEZWANIEM MATKI BO EJ CZ STOCHOWSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI CHICAGO
(w skrócie DUSZPASTERSTWO RODZIN
PW. MATKI BO EJ CZ STOCHOWSKIEJ)

W celu uzyskania dodatkowych informacji
z zakresu działań Duszpasterstwa Polonijnego,
aktualno ci i wydarzeń, zach camy do cz stego
odwiedzania strony internetowej
- wortalu Ligi Katolickiej:
CATHOLICLEAGUEPOLONIA.ORG

