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Sobota: 8:00 rano (polska) 
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HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 
Sunday,  March 16, 2014, 2nd Sunday of Lent / II Niedziela Wielkiego Postu 

7:30 AM  Za Parafian; † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Maria Dzielska 

9:00 AM  For parishioners; † Frances Kozikowski req by Casey & Dolores Pawlik;  

10:30 AM Za Parafian; † Józef Stokłosa z intencji córki Zofii; † Jan, Stefania wik rocznica mierci; † Józef 
Słowik z okazji imienin; † Marek, Grzegorz, Józef Godek z intencji mamy i żony; † Józef, Adam Bielski z 
intencji siostry i córki; W intencji Bogu wiadomej 

12:30 PM  

6 PM For Parishioners 

 

Monday, March 17,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Anna Cichonski rocznica urodzin z intencji rodziny 

 

Tuesday, March 18, 2014, WTOREK;  
7 AM   

7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Wacław Kossowski z intencji rodziny  

 

Wednesday,  March 19, 2014, RODA;  
7 AM   

7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Józef Huczek o miłosierdzie Boże prosi siostra 

 

Thursday, March 20, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Maria Iwaniec; Health and God’s blessings for Fr. Frank on his Birthday 

7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska 

   

Friday, March 21, 2014, PI TEK;  
7 AM   

7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska 

 

Saturday, March 22, 2014, SOBOTA;  
8 AM  † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska 

 

Sunday,  March 23, 2014, 3rd Sunday of Lent / III Niedziela Wielkiego Postu 

7:30 AM  Za Parafian; † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska; † Stanisław Chraca 

9:00 AM  For parishioners; † Constancia de Luna 30 days after death req by M. Stachrowsky; † Andrzej 

Dzielski 25th death anniversary req by daughter 

10:30 AM Za Parafian; † Ks. Józef Kamiński z intencji siostry z rodziną 
12:30 PM † Frances Kozikowski req by Tom and Helen Platt 

6 PM For Parishioners 
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SUNDAY REFLECTION 

There is a mysterious story in 2 Kings that can help us understand what is happening in the transfiguration. Israel is at 
war with Aram, and Elisha the man of God is using his prophetic powers to reveal the strategic plans of the Aramean 
army to the Israelites. At first the King of Aram thinks that one of his officers is playing the spy but when he learns the 
truth he despatches troops to go and capture Elisha who is residing in Dothan. The Aramean troops move in under 
cover of darkness and surround the city. In the morning Elisha’s servant is the first to discover that they are surrounded 
and fears for his master’s safety. He runs to Elisha and says, “Oh, my lord, what shall we do?” The prophet answers, 
“Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them.” But who would believe that 
when the surrounding mountainside is covered with advancing enemy troops? So Elisha prays, “O Lord, open his 

eyes so he may see.” Then the Lord opens the servant's eyes, and he looks and sees the hills full of horses and chariots 
of fire all around Elisha (2 Kings 6:8-23). This vision was all that Elisha’s disciple needed to reassure him. At the end 

of the story, not only was the prophet of God safe but the invading army was totally humiliated. 

This story can help us understand what is going on in the transfiguration because at this stage in his public ministry 
Jesus is very much like Elisha, hemmed in on every side by his foes. His disciples, and Peter in particular, feel very 
much like the servant of Elisha, afraid and anxious for their master’s safety. Remember that just before the 
transfiguration Jesus asked his disciples whom the people and they themselves think he is. When Peter gives the 
correct answer that he is the Christ, Jesus congratulates him and then proceeds to warn them and prepare them for his 
unavoidable suffering, death and resurrection. But Peter is so unprepared for this that he protests visibly. He takes 
Jesus aside and begins to rebuke him. “Never, Lord!” he says. “This shall never happen to you!” Jesus sharply 
corrects him, telling him that he is seeing things from a purely human point of view (Matthew 16:13-23). Like Elisha’s 
servant, Peter needed a vision from God’s point of view, to see that in spite of the death sentence hanging over the 
head of Jesus, God is still with him, God is still in control of events, God will see to it that in the end he triumphs over 
his foes as Elisha did. What Peter and his fellow disciples needed was for God to open their eyes and them give them a 

glimpse of God’s abiding presence with their master Jesus. The transfiguration is that experience. 

A certain missionary on a study trip to the Holy Land was visiting Jaffa (Joppa) where Peter was residing when he 
baptized Cornelius (Acts 10). The breath-taking beauty of this small seaside town was such that it inspired him to come 
up with this joke: At the transfiguration Peter offered to build three tents, one for Jesus, one for Moses and one for 
Elijah. Jesus said, “And what about you, Peter?” And Peter replies, “Don’t worry about me Lord, I got a better place in 

Jaffa.” 

We tend to think that when Peter said, “It is good for us to be here” he was thinking about the beauty of the place. 
But Peter was probably thinking not of the beauty of the mountain top but its safety for his master. He was preoccupied 
for the safety of his master just as the servant of Elisha was. But when his eyes were opened at the transfiguration and 
he saw his master Jesus bathed in the glory of the divine presence his fear evaporated. And Jesus turns to him [them] 
and says “Get up now, stop being afraid.” This is a more exact rendering of the Greek present tense imperative of 

prohibition. 

Every time we gather for the Eucharist we experience a moment of 
transfiguration where our divine Lord is transfigured before our eyes in the 
forms of bread and wine. May the reassurance of God’s loving presence 
with us at communion take away all fear and doubt from our hearts and 
strengthen us to get up and face with courage the challenges and trials, 
sufferings and, yes, death, that we must pass through before we can share in 
the divine glory. 
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Catechism Corner 
 

How does the Church set forth the Mystery of 

the Incarnation? 
The Church confesses that Jesus Christ is true 
God and true man, with two natures, a divine 
nature and a human nature, not confused with 
each other but united in the Person of the Word. 
Therefore, in the humanity of Jesus all things - 
his miracles, his suffering, and his death - must 
be attributed to his divine Person which acts by 
means of his assumed human nature. 
 

Did the incarnate Son of God have a soul with 

human knowledge? 
The Son of God assumed a body animated by a 
rational human soul. With his human intellect 
Jesus learned many things by way of experience; 
but also as man the Son of God had an intimate 
and immediate knowledge of God his Father. He 
likewise understood people’s secret thoughts and 
he knew fully the eternal plans which he had 
come to reveal. 

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 

Among these many paths, the family is the first and the 
most important. It is a path common to all, yet one 
which is particular, unique and unrepeatable, just as 
every individual is unrepeatable; it is a path from 
which man cannot withdraw. Indeed, a person 
normally comes into the world within a family, and 
can be said to owe to the family the very fact of his 
existing as an individual. When he has no family, the 
person coming into the world develops an anguished 
sense of pain and loss, one which will subsequently 
burden his whole life. The Church draws near with 
loving concern to all who experience situations such as 
these, for she knows well the fundamental role which 
the family is called upon to play. Furthermore, she 
knows that a person goes forth from the family in 
order to realize in a new family unit his particular 
vocation in life. Even if someone chooses to remain 
single, the family continues to be, as it were, his 
existential horizon, that fundamental community in 
which the whole network of social relations is 

grounded, from the closest and most 
immediate to the most distant. Do 
we not often speak of the "human 
family" when referring to all the 
people living in the world?  
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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 

 

Opera on Rice Bowl  
 

This week, CRS Rice Bowl invites us to 

enter into solidarity with the people of 

Guatemala. We are encouraged to reflect 

on the Catholic social teaching principle, 

Rights and Responsibilities, and reminded 

that as Christians, we are called to uphold 

and protect the basic rights of others. Let us 

pray this week for our brothers and sisters in 

Guatemala and all 

around the world, that 

we may come to know 

and protect the rights 

of all people.  
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STÓŁ ŚW. JÓZEFA 
(lunch w stylu włoskim) 

 

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

 
Bilety zakupione wcze niej są w cenie 

$10 dla dorosłych i $5 dla dzieci poni ej 
10-tego roku ycia. 

Bilety dostępne s  po niedzielnych mszach 
w. jak równie  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. 

St. Joseph Table  

March 23, 2014 

 
 

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!  

Please remember your loved ones 
both living and deceased by offering 

Holy Masses for their Intentions. 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
yj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy 

w. w ich intencjach. 

We welcome in our Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 

Mateusz Jan Lorenz 

Julian Ethan Tyszkiewicz 
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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 par-
ish office. Each month, the post office returns to the rectory many packets of donation enve-
lopes 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 data-
base to avoid unnecessary costs.  
Thank you for helping us! 
 
Je eli wyje d asz na dłu ej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne. Ka dego 
miesi ca otrzymujemy zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacj  o niemo liwo 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.  



Page 8  ST. HELEN PARISH 

 

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.  

March 2, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$205 $462 $556 $413 $241 $1,877 

Energy Bills $83 $93 $160 $127 $54.53 $517.53 

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 pipe organ repair 

 
W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na  naprawę organów w kościele 
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REFLEKSJA NIEDZIELNA 

Ko ciół w dniu dzisiejszym prowadzi nas na Górę Tabor, gdzie dokonało się wielkie wydarzenie – Przemienienie 
Chrystusa. W czasie tego zdarzenia uczniowie po raz pierwszy ogl dali Chrystusa w innej rzeczywisto ci, w innym 
wymiarze: „I rozja niało oblicze Jego ...”. Było to dla nich wielkie prze ycie, dotychczas nigdy nie ogl dali 
Chrystusa w takiej postaci. Widzieli Chrystusa na ludzki sposób, jako towarzysza palestyńskich dróg. Jego stopy 
popękane, szaty pokryte pyłem, twarz spalona od piek cego słońca i suchego wiatru. Takim był Chrystusa na co 
dzień nie tylko w oczach uczniów, ale i w oczach tłumów, które patrzyły na Niego. Chrystus do tego czasu tak 
zasłonił wielko ć swojego Bóstwa, e ludzie dziwili się kiedy czynił rzeczy niezwykłe, cuda... i pytali 
niejednokrotnie: „... jakim prawem to czynisz, kto dał ci tę władzę...?”. I musiała zaistnieć wyj tkowa racja, by 
Chrystus ukazał się w innej ni  zazwyczaj postaci. Wiemy, e Chrystus przygotowywał uczniów do twardej 
rzeczywisto ci, która nadchodzi. Nie chciał, aby byli zaskoczeni i by mieli poczucie zawodu i beznadziejno ci. 
Przecie  wyra nie mówił im: „Idziemy do Jerozolimy: Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i 
uczonym w Pi mie. Oni ska  Go na mierć i wydadz  Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzy owanie; 
a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Tej rzeczywisto ci uczniowie będ  wiadkami. Więc Jezus chce ich uchronić 
przed utrat  nadziei i wiary, by nie zw tpili w Niego. Chce im zaoszczędzić męki, udręk i cierpienia, dlatego 
odsłania przed nimi tajemnicę Bóstwa. To wzmocniło ich wiarę, poczuli się pewni, uszczę liwieni: „Panie dobrze 
nam tu być...”. 

Tabor – Przemienienie si  Chrystusa – ma znaczenie dla ka dego z nas, dla naszego codziennego ycia, dla 
naszej formacji ducha, dla poznania bli ej Chrystusa, ukochania Go. Ka dy człowiek składa się z prochu ziemi i 
tchnienia Bo ego. Naszym zadaniem jest ustawiczna przemiana siebie, odkrywanie w nas tego co Boskie. W 
okresie Wielkiego Postu patrząc na oblicze Chrystusa mamy zobaczyć w Bo ym zwierciadle własną twarz. Mieć 
dobr  twarz, mieć w ogóle twarz człowieka Bo ego to wcale nie jest spraw  łatw . Wielu ludzi jak e często mówi: 
„Jakim mnie Bo e stworzyłe  takim mnie masz”. Z twarzy nic nie mo na wymazać. Twarz jest lustrem duszy 
człowieka. 

Dzisiaj jest moda na robienie twarzy. 

„Zrób sobie twarz”! I ludzie robi  twarz, wdziewaj  maski, maluj  się, robi  miny... Robi  twarz! Nie zawsze to 
wychodzi na obraz i podobieństwo Bo e. Niekiedy chciało by się zapytać: Czy to jeszcze człowiek? Prawdziw  
twarz człowiek kształtuje swoim dobrym yciem. Wszystko co się w człowieku pisze my lami, prze yciami, walk  
wewnętrzn , stylem ycia, sposobem reagowania rze bi się twarz. Je li dzi  mówi się tyle o robieniu twarzy, trzeba 
my leć o chrze cijańskim, katolickim kosmetyku twarzy, o kształtowaniu siebie na obraz i podobieństwo Bo e. 

eby tego dokonać, Ko ciół w Wielkim Po cie ka e nam się często przygl dać Chrystusowi w Jego ró nych 
sytuacjach. Od Betlejem, poprzez Nazaret, na drogach głoszenia Ewangelii, poprzez Tabor, Kalwarię, 
Zmartwychwstanie i Wniebowst pienie. Zawsze i wszędzie jest to ten sam Chrystus i Jego Bo o–ludzka twarz. 

Trzeba by my w sobie rze bili pi kną twarz, dobrą, autentyczną, z której promieniuje rado ć, miło ć, łagodno ć, 
czysto ć, twarz, której nie będziemy się lękać pokazać Bogu i ludziom, twarz, która będzie lustrem naszego 
wnętrza, naszej czystej duszy, rozkochanej w Bogu. Więc je li co  w moim yciu nie jest dobrze, to muszę co  
poprawić, uporz dkować, zmienić, by Bóg nie odwracał swojego oblicza od mojej twarzy, by ludzie nie lękali się 
nas, nie uciekali przed nami i nie mówili: Co się z nim stało? Co się dzieje z tym człowiekiem? Taki był dobry, a 
teraz? Okres Wielkiego Postu to czas poprawiania naszego duchowego wygl du, całego duchowego stylu ycia. 
Budować siebie na miarę i więto ć Chrystusa. I musimy to robić sami we współpracy z łask  Bo , by ludzie nie 
musieli nas ubierać w swoje szmatki i piórka, ale by my sami umieli znale ć swój 
własny – Bo y styl. Aby my mieli twarz, która jest lustrem duszy i na której odbija się 
blask Chrystusowego Oblicza. A kiedy chwila mierci przemieni nas w nie miertelno ć, 
by twarz nasza ja niała tym blaskiem, jakim ja niało Oblicze Chrystusa w dniu 
Przemienienia i w chwale Zmartwychwstania.  
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Kącik katechizmowy 
 

W jaki sposób Ko ciół wyznaje tajemnic  

Wcielenia? 
Wyznaje j  twierdz c, e Jezus Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, 
ma dwie natury, Bosk  i ludzk , nie pomieszane, 
ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bo ego. 
Wszystko w człowieczeństwie Jezusa - cuda, 
cierpienia, mierć - powinno więc być 
przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa 
przez przyjęt  ludzk  naturę.  
 
Czy Syn Bo y, stawszy si  człowiekiem, ma dusz  

ludzką wyposa oną w ludzkie poznanie? 
Syn Bo y przyj ł duszę ludzk  wyposa on  w 
prawdziwe ludzkie poznanie. Swoj  ludzk  
inteligencj  Jezus poznawał wiele rzeczy w 
sposób do wiadczalny. Lecz tak e jako człowiek 
Syn Bo y posiadał wewnętrzne i bezpo rednie 
poznanie Boga, swego Ojca. Posiadał zdolno ć 
przenikania my li ukrytych w ludzkich sercach, 
jak i pełn  znajomo ć wiecznych zamysłów, które 
przyszedł objawić. 

Po ród tych wielu dróg rodzina jest drog  pierwsz  i z wielu względów najwa niejsz . Jest drog  

powszechn , pozostaj c za ka dym razem drog  szczególn , jedyn  i niepowtarzaln , tak jak niepowtarzalny 

jest ka dy człowiek. Rodzina jest t  drog , od której nie mo e on się odł czyć. Wszak normalnie ka dy z nas w 

rodzinie przychodzi na wiat, mo na więc powiedzieć, e rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A 
je li w tym przyj ciu na wiat oraz we wchodzeniu w wiat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze 

wyłom i brak nad wyraz niepokoj cy i bolesny, który potem ci y na całym yciu. Tak więc Ko ciół ogarnia 

sw  macierzyńsk  trosk  wszystkich, którzy znajduj  się w takich sytuacjach, poniewa  dobrze wie, e rodzina 

spełnia funkcję podstawow . Wie on ponadto, i  człowiek wychodzi z rodziny, aby z 

kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe yciowe powołanie. Ale nawet kiedy 

wybiera ycie w samotno ci — to i tutaj rodzina pozostaje wci  jak gdyby jego 
egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się 

całe ycie społeczne człowieka w ró nych wymiarach a  do najrozleglejszych. Czy  

nie mówimy równie  o „rodzinie ludzkiej”, maj c na my li wszystkich na wiecie 

yj cych ludzi?”  
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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 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 

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. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Teraz i na wieki! 

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 

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie zaprasza na 
spotkanie informacyjne na temat emerytury polskiej 
i amerykańskiej. 
Na spotkaniu prawnik omówi: porozumienie 
emerytalne pomiędzy Polsk  a USA, zasady  
emerytur polskich i amerykańskich itp. 
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 marca 2014 o 
godzinie 6 wieczór w Centrum Fundacji 
Kopernikowskiej (Copernicus Center). 


