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Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
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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)
Spowiedź: 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, June 29, 2014, SS. Peter and Paul / więtych Piotra i Pawła
7:30 AM
9:00 AM For parishioners; † Raymond Krystyn Sr.; † Irene Cudak Gregorian mass; Healing for Matthew Pawlik
10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Emilia Laszczak z okazji imienin o miłosierdzie Bo e
i szczę cie prosi córka; † Teodor Ja niuk 1sza rocznica mierci z intencji ony; Z podziękowaniem Panu Jezusowi
najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Boskiej za otrzymaną łaskę i z pro bą o dalszą pomoc
i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie i Bo e błogosławieństwo dla ony Jasi z okazji imienin zam. Mą ;
O zdrowie i błogosławieństwo Najmiłosierniejszego Pana Jezusa i opiekę cudownej Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy dla Roberta i Jolanty;
12:30 PM † William Payette req by Jessica Jagielnik; Health and God’s blessings for Walter L. Sojka on his Birthday
6 PM For all donors of St. Helen Church;
Monday, June 30, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Tuesday, July 1, 2014, WTOREK;
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass; Return of Catholics to the Church; Ernesto and Teodora Carpio for their
wedding anniversary
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Wednesday, July 2, 2014, RODA;
7 AM † Irene Cudak last Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Thursday, July 3, 2014, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
First Friday, July 4, 2014, PI TEK;
9AM † Raymond Krystyn Sr.; † Jan Fit Msza więta gregoriańska; Deceased members of John Sroka family
First Saturday, July 5, 2014, SOBOTA;
8 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Irene Cudak Gregorian mass; † James Koutnik 20ta rocznica mierci
Sunday, July 6, 2014, 14th Sunday in Ordinary Time / XIV Niedziela Zwykła
7:30 AM
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Chuck Weingart 20ta rocznica mierci; † Ryszard
Szyszko 1sza rocznica mierci aby Bóg przyjął go do królestwa swojego z intencji Krystyny; O Bo e bł. I łaski dla
całej rodziny Anny i Jana ółtek oraz o szczę liwą podró i pobyt w Polsce; Z podziękowaniem Panu jezusowi
najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Boskiej za otrzymaną łaskę i z pro bą o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla
Zenona; W intencji Koła Nr. 61 Łopuszna przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej: o powrót do zdrowia dla
zało yciela i Prezesa Honorowego Bronisława Cię opka, o wieczne szczę cie dla patrona koła Ks. Józefa Tischnera w
14 rocznicę mierci, oraz dla zmarłego w czerwcu Proboszcza Ks. Pawła Potoczny;
12:30 PM
6 PM For all donors of St. Helen Church;
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Church and Family – The Building of Christ
Today we celebrate Solemnity of the Apostles Peter and Paul. The two great apostles of the Lord Jesus - the pillars of
the Church. We remember how Christ changed the name of his disciple Simon: “I say to you, you are Peter, and upon
this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it”.
Christ's words emphasize the importance of the longevity of the Church, which Jesus builds based on Peter; It has to be
the rock, which is to be steadfast in the face of the world’s adversity. Peter is only the foundation, and Jesus builds and
maintains it . Why? Because the one who builds the foundation is also its builder. The church, as a building of Christ,
which He wisely built on the rock, is not open to the gates of hell, which Conquer every man outside of the rocks and
Church. Hell can do nothing against the Church.
Jesus Christ left families and each of us a very important point of support: the Church. And indeed, despite various
turbulence , lasts for two thousand years. Rely on the Church, on the faith that the Church is proclaimed. It gives power
and strength in the most difficult moments. Strength of faith can be so strong a person will give their lives rather than
will be broken.
Jesus shows us the power and indestructibility of the Church. The first picture is Peter, who, as the rock is strong in
Christ, and that the rest will not win. Neither the devil nor the world.
The second picture is of Peter walking across the lake. As long as he believes he can stand on the waves. When Peter
crept into doubt, he began to sink, but then Christ extended His hand and Peter grasped His hand, because it has the
power of indestructibility, perseverance, and survival of the Church and of every family in moments of doubt,
difficulty, suffering, and persecution.
An example of that rock and unparalleled trust in Christ was Pope John Paul II, proclaimed by the Church as Patron of
Families. For many millions of people, not only Christians, he was valued and loved, but also hated by many. Because
they wanted to kill him and morally, and physically, and he continued as the foundation of their faith, and by holding
fast to Christ's hand. It was his strength and safety. He went out to the people in the crowd, where he believed that you
need to go, and he attracted young people by his word and example during World Youth Days. It is because of the
Pope that these young people came from the ends of the world show that they are not ashamed of Christ and the rock
on which he built his Church. During these meetings gathered several millions of people, young Christians from all
over the world who wanted to follow Jesus under the leadership of Peter so they may open their eyes, ears, and heart to
God and to the voice of a man waiting kindness, support and friendship.
June ends the Pastoral Year dedicated to prayer, reflection and concern for Strong Catholic Families. Let the Saints
Peter and Paul, as well as the new Patron of Families - Pope John Paul II, be special guides on the journey of faith,
hope and love. Let them teach us today to bear witness that Jesus is the Light that illuminates the darkness of sin . That
Jesus is our Redeemer, that we may not perish in the dark tunnel of our weaknesses, but that He will bring us to the
fullness of life and light. Let us be grateful to Christ for this is our only Way, the Truth and the Life.
Jesus showed the apostles the joy of sharing the good news of liberation brought by Him. He said to them, "Go and
preach! Go and make disciples of all nations. "And for us today, Lord Jesus
speaks not only "come follow me", but also: “be apostles of my lights ”.
Consider for whom today we bring the Light of Christ, we can light the splendor
of His love in the lives of our families, our loved ones, and in today's world.
Fr. Francis Florczyk
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We want to invite you to
participate in our Food Drive. You
can drop off your grocery bags in
our entrance of the church. Our
next Food Drive will be on the
weekend of July 6, 2014. What we
collect we will pass it to St. Mark
Food Pantry that distributes it
during a week to the needy of our area.
We appreciate you willingness to share your bread
with others!

Please join us
for a Rosary Prayer
every Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes Chapel
(located next to the church’s vestibule).

Catechism Corner
What are the results of the sacrifice of Christ on
the cross?
Jesus freely offered his life as an expiatory sacrifice,
that is, he made reparation for our sins with the full
obedience of his love unto death. This love “to the
end” (John 13:1) of the Son of God reconciled all of
humanity with the Father. The paschal sacrifice of
Christ, therefore, redeems humanity in a way that is
unique, perfect, and definitive; and it opens up for
them communion with God.
Why does Jesus call upon his disciples to take up
their cross?
By calling his disciples to take up their cross and
follow him Jesus desires to associate with his
redeeming sacrifice those who are to be its first
beneficiaries.
In what condition was the body of Christ while it
lay in the tomb?
Christ underwent a real death and a true burial.
However, the power of God preserved his body from
corruption.
“Jesus
Christ
descended
into
hell;
on the third day He rose again from the dead.”

Parish Council News
After careful consideration it has been decided
that we will not be bringing back the Saturday
evening mass.
The factors that led to this decision are:
- Alex is unavailable for Saturday mass, so
there would be no music.
- Bishop Rojas requested that we keep the
Sunday 6pm mass because only one other
church in our deanery has a Sunday English
evening mass.
- Per the survey we performed only 23 people
said they would attend a mass on Saturday
evening.
The Sunday mass schedule will remain the
same.

June 29th, 2014: SS. Peter and Paul

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!
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GIVECENTRAL.ORG
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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“Everything Was Once New”
This week: The GIRM and the Second Va can Council. No, the GIRM is not something that could get you
sick – it is the instruc on booklet to the mass. It stands for the “General Instruc on of the Roman
Missal”. It covers everything from Sunday Mass, to weddings, funerals, and even how to decorate the
church. The GIRM changed considerably with the Second Va can Council, and con nues to change to
this day. We'll focus more speciﬁcally on how it eﬀects the music at mass – which very importantly es
into our conversa on on An phons.
Thank you again for reading! Remember to pick up a copy of this week's ar cle in the main ves bule, or
stop by the St. Helen's Music Ministry website
(shortened link): h p://goo.gl/HXL3WF
If you have missed some of the ar cles, just ask me for some copies! I keep extras on
hand in the church. If you have any ques ons, please feel free to stop by the choir lo
a er masses on Sunday, or shoot me an e-mail at sthelensmusic@gmail.com.
-Alex Fries
Music Director
W ubiegł niedzielę obchodzili my Uroczysto ć Bo ego Ciała. Bóg zapłać wszystkim którzy przygotowali
ołtarze, dziewczynkom, które sypały kwiatki i chłopcom dzwoni cym podczas procesji. Dziękujemy równie
wszystkim nios cym chor gwie i baldachim. Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim osobom które były
zaanga owane w oprawę muzyczn .

June 29th, 2014: SS. Peter and Paul

OFFICE CLOSED
Friday, July 4, 2014 office will be closed.

Pi tek, 4 lipca biuro parafialne będzie nieczynne w zwi zku z obchodzonym w USA
Dniem Niepodległo ci.
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St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2014 Report
Amount pledged /
Wysoko ć
zobowi zań
Amount Paid /
Kwota zapłacona

EUCHARISTIC
ADORATION
On July 4th there will be only
one Mass at 9am.
Exposition of the Blessed Sacrament
after the Mass with Litany
to the Sacred Heart of Jesus.
Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojno ć
„Spojrzyj naprawd ” stań ze znakiem 1 godzinę.

ADORACJA
NAJ WI TSZEGO
SAKRAMENTU
W najbli szy pierwszy pi tek tj.4 lipca
będzie odprawiona Msza w. tylko
o 9 rano. Bezpo rednio po Mszy
wystawienie Naj więtszego Sakramentu
i Litania do Serca Pana Jezusa.

Organizacja Pro-Life Action League zaprasza do
wzięcia
udziału w dorocznej edukacji, która
dosięga tysi ce ludzi o rzeczywisto ci aborcji. Od
11-19 lipca ochotnicy stan z plakatami przy
głównych skrzy owaniach w Chicago i okolicach.
Przedstawi piękno ycia w łonie matki jak równie
okropn zbrodnię jak jest aborcja. Ta kampania
zmienia serca i umysły, a wiele dzieci
nienarodzonych uchrania od aborcji. Więcej
informacji
na
stronie
ProLifeAction.org lub pod
numerem (847) 710 2233
(Barbara)

From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia, biuro
parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.
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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.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$166

$666

$851

$245

$161.60

-

$2,089.60

Organ Repair

$115

$205

$392

$61

$60

-

$833

June 22, 2014

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


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na szkołę Św.
Heleny.

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.

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.

Sakrament Małżeństwa

Weddings

luby udzielane są w soboty lub w inne
dni tygodnia, jeżeli kto ma takie
życzenie. Po więcej informacji prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

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 jedno:
__ 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.

June 29th, 2014: SS. Peter and Paul
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Ko ciół i Rodzina – Budowlą Chrystusa
Prze ywamy dzisiaj Uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła. To dwaj wielcy wybrańcy Pana Jezusa – filary
Ko cioła. Pamiętamy, jak Chrystus zmienia imię swojemu uczniowi: Szymonie, odt d będziesz nazywał się Piotr czyli
skała i na tej skale zbuduję mój Ko ciół, a bramy piekła go nie zwycię .
Słowa Chrystusa podkre laj wa ny element trwania Ko cioła, jaki buduje Jezus w oparciu o Piotra; on ma być t
skał , która ma być niewzruszona na przeciwno ci wiata. Piotr jest tylko tym fundamentem, a buduje i działa sam
Jezus. Dlaczego? Poniewa zawsze ten, który zakłada fundament pod budowlę, jest jego budowniczym. Ko ciół jako
budowla Chrystusa, który roztropnie zbudował swój dom na skale, jest niedostępny dla bram piekielnych, które
przemagaj ka dego człowieka spoza Skały i spoza Ko cioła, ale nic nie mog zdziałać przeciwko Ko ciołowi.
Jezus Chrystus zostawił rodzinom i ka demu z nas bardzo wa ny punkt oparcia, a mianowicie Ko ciół. I rzeczywi cie,
mimo ró nych zawirowań, trwa on przez dwa tysi ce lat. Oparcie się na Ko ciele, na wierze, która w Ko ciele jest
głoszona, daje moc i siłę na najtrudniejsze momenty. Pozwala nie dać się złamać. Siła wiary potrafi być taka, e
człowiek raczej odda ycie, ni da się złamać.
Jezus pokazuje nam, na czym tak naprawdę polega moc i niezniszczalno ć Ko cioła. Pierwszym obrazem jest Piotr,
który jako skała jest mocny przede wszystkim Chrystusem, a tego punktu oparcia nie zwycię y ani szatan, ani wiat.
Drugim obrazem jest Piotr krocz cy po jeziorze. Dopóki wierzy, potrafi ustać na falach. Kiedy wkradło się zw tpienie,
zacz ł ton ć, ale wtedy ręka Chrystusa go podtrzymała i Piotr tej ręki się uchwycił, poniewa z niej płynie moc
niezniszczalno ci, wytrwania i przetrwania Ko cioła i ka dej rodziny w chwilach zw tpienia, trudu, cierpienia
i prze ladowania.
Takim przykładem trwania jako skały i niezrównanego zaufania do Chrystusa był więty Jan Paweł II, ogłoszony przez
Ko ciół Patronem Rodzin. Przez wiele milionów ludzi, nie tylko chrze cijan, ceniony i kochany, ale równie przez wielu
znienawidzony. Bo przecie to jego chciano zabić i moralnie, i fizycznie, a on jako fundament trwał i przez swoj wiarę
trzymał się mocno Chrystusowej ręki. To była jego siła i bezpieczeństwo. On wychodził do ludzi w tłum tam, gdzie
uwa ał, e trzeba pój ć, on poci gał słowem i przykładem ludzi młodych podczas wiatowych spotkań z nimi. To
poprzez tego Papie a młodzi jechali na krańce wiata pokazać, e nie wstydz się Chrystusa i skały, na której
zbudował swój Ko ciół. Podczas tych spotkań gromadziło się po kilka milionów osób, młodych chrze cijan z całego
wiata, którzy pragnęli pój ć za Jezusem pod przewodem Piotra. Po to, aby swoje oczy, uszy, serce otworzyć na Boga
i na głos człowieka oczekuj cego dobroci, wsparcia i przyja ni.
Dobiega końca Rok Duszpasterski po wi cony modlitwie, refleksji i trosce o Mocne Katolickie Rodziny. Niech więci
Piotr i Paweł, a tak e nowy Patron Rodzin – więty Jan Paweł II, będ szczególnymi przewodnikami na drodze wiary,
nadziei i miło ci. Niech oni ucz nas dzisiaj dawania wiadectwa, e Jezus jest wiatłem, które roz wietla mroki
grzechów, e Jezus jest naszym Wybawicielem, e nie zginiemy w ciemnym tunelu naszych słabo ci, ale to On nas
wyprowadzi do pełni ycia i wiatła. B d my wdzięczni Chrystusowi za to, e jest nasz jedyn Drog , Prawd
i yciem.
Pan Jezus pokazał Apostołom rado ć z dzielenia się Dobr Nowin o wyzwoleniu
przyniesionym przez Niego. Powiedział do nich: „Id cie i gło cie! Id cie i nauczajcie
wszystkie narody!”. I nam dzisiaj Pan Jezus mówi nie tylko: „chod cie za Mn ”, ale tak e:
b d cie Apostołami mojego wiatła. Pomy lmy, do kogo mo emy zanie ć dzisiaj wiatło
Chrystusa, co mo emy roz wietlić blaskiem Jego miło ci w yciu naszych rodzin, naszych
bliskich i w dzisiejszym wiecie.
Ks. Franciszek Florczyk
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Kącik katechizmowy
Jakie są skutki ofiary Chrystusa na krzyżu?
Jezus dobrowolnie ofiarował swe ycie w
ekspiacyjnej ofierze, to jest przez swoje pełne
posłuszeństwo a do mierci zado ćuczynił Ojcu za
nasze grzechy. Ta miło ć a do końca (por. J 13,1)
Syna Bo ego dokonuje pojednania z Bogiem całej
ludzko ci. Ofiara paschalna Chrystusa wypełnia
odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i
ostateczny, przywraca komunię z Bogiem.
Dlaczego Jezus wzywa swoich uczniów do wzi cia
swego krzyża?
Powołuj c swoich uczniów do "wzięcia swojego
krzy a i na ladowania Go"(por. Mt 16,24), Jezus
chce wł czyć do swojej ofiary odkupieńczej tych,
którzy pierwsi z niej korzystaj .
W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było w
grobie?
Jezus do wiadczył prawdziwej
mierci i
prawdziwego zło enia do grobu. Moc Bo a
zachowała Jego ciało przed zniszczeniem.

Je eli planujesz wysłanie komu kartki czy to
z okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego
nie zamówić mszy w. w ich intencjach?
Msze więte ofiarowane s za ywych i za
zmarłych. Nie ma lepszego daru ni
ofiarowanie modlitwy w czyjej intencji.

Zachęcamy do odwiedzania strony
www.catholicleaguepolonia.org
Mo na na niej znale ć wiele informacji
co dzieje się w parafiach na terenie
naszej diecezji.

June 29th, 2014: SS. Peter and Paul

Page 11

w Elżbieta Portugalska, urodziła się w Saragossie w 1271 r. Była córk Piotra III, króla Aragonii,
i Konstancji, córki króla Sycylii. Na chrzcie otrzymała imię swojej ciotki, El biety Węgierskiej, któr
kanonizował papie Grzegorz IX w 1235 roku. Kiedy miała 12 lat, wydano j za Dionizego, króla
Portugalii. Najpierw odbyły się uroczyste zaręczyny (1283); El bieta przeniosła się wtedy z Hiszpanii do
Portugalii, na dwór królewski do Bragi. W kilka lat potem odbył się jeszcze uroczy ciej lub. W 1290
roku dała Dionizemu córkę, a w rok potem syna, następcę tronu, Alfonsa.
Mał eństwo jednak nie było szczę liwe. Dionizy był hulak i typowym awanturnikiem. El bieta znosiła
wybryki mę a z heroiczn cierpliwo ci . Korzystaj c z wolnego czasu, gdy m - my l cy tylko
o polowaniach i zabawach w ród przyjaciół - najczę ciej był w zamku nieobecny, oddawała się
modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Zajęła się tak e wychowaniem dzieci, które pochodziły od
królewskich kochanek.
Dionizy zmarł na rękach El biety w 1325 r., zaopatrzony sakramentami i skruszony w sercu za lata
niewierno ci. El bieta, wolna ju od trosk rodzinnych i obowi zków dworskich, oddała się tylko sprawie
własnej duszy. Po więciła się opiece nad chorymi, starcami i opuszczonymi. Wst piła
do III Zakonu w. Franciszka. Wiele czasu po więcała modlitwie i uczynkom
pokutnym. Pieszo odbyła pielgrzymkę do Compostelli. Wystawiła szereg klasztorów.
Wreszcie zgłosiła się do surowego klasztoru klarysek, który sama ufundowała.
W obawie jednak, aby jako zakonnica, zwi zana lubami, nie była ograniczona w
szafowaniu dobrami ziemskimi, lubów nie składała. Zło yła je dopiero na ło u
mierci w Estremoz 4 lipca 1336 r.
W ikonografii więta przedstawiana jest w stroju królewskim, czasami w habicie
klaryski. Jej atrybutami s : dzban na wino, flakonik z wod zamienion według
legendy w wino, korona królewska w dłoniach, ró a, księga.

Zbiórka Żywności
Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która odbywa się w ka dy pierwszy weekend miesi ca. Prosimy
o składnie suchych produktów ywno ciowych w koszyku, który będzie umieszczony w przedsionku przy
figurce Pana Jezusa z dziećmi. Mamy nadzieję, e ka dy z nas podzieli się Tym co ma i w naszym
koszyku nie będzie brakowało jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie się w weekend
6 lipca. ywno ć, która zostanie zebrana w naszej parafii zostanie przekazana do Parafii
w. Marka, która prowadzi „s siedzk spi arnię” i wydaje jedzenie biednym
mieszkaj cym w naszej okolicy.

Od Rady Parafialnej
Rada Parafialna umie ciła w przedsionku ko cioła skrzynkę na komentarze. Je eli ktokolwiek ma jakie
pytania, sugestie czy komentarze dotycz ce ycia naszej parafii bardzo prosimy aby umieszczać je wła nie
w tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na ka de z nich. Kartki tam umieszczane nie musz być podpisane
chyba, e ta osoba ma yczenie aby odpowied trafiła bezpo rednio do niej. Sugestie można pisać w j zyku
polskim.
Dziękujemy,
Harriet Siller,
Przewodnicz cy Rady Parafialnej

