VI Niedziela Zwykła, 15 luty, 2015

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwał Bo ą czy cie

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
Harriet Siller, Parish Council Chair
Jill Anderson, Finance Council Chair
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej
MASSES:
Sunday: 9:00 a.m., 12:30 p.m. & 6:00 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (Bilingual English / 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. (po polsku)
9:00 a.m., 12:30 p.m. i 6:00 p.m. (po angielsku)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (dwujęzyczna angielsko - polska)
Sobota: 8:00 rano (po polsku)
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Pi tek miesi ca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, February 15, 2015, NIEDZIELA - 6th Sunday in Ordinary Time:
7:30 AM - Za Parafian; - O Boże Błog. i łaski dla Marii i Edwarda Byjos z okazji rocznicy ślubu;
9:00 AM - For Parishioners; +For the soul of Stefan; +Rose and +Casimir Bykowski;
10:30 AM – Za Parafian; - Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymane
łaski i o dalszą opiekę, i Błogosławieństwo dla Zenona;
Za dusze p. †Urszula Zadow; †Jacenty Fryżlewicz; †Maria Hryniewicki; +Natalia Kazimierczak - od
siostry Janiny Zając; † John Dobek - Gregoriańska; + Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną; + Bolesław
Madej i Józefa Madej; † Franciszek Nycek; +Józef Gurda w rocznicę śmierci, o pokój wieczny - od syna
Tadeusza z rodziną; +Stanisław Halastra, zmarły w Polsce, o szczęście i pokój wieczny - od Stanisława z
rodziną; +Teodor Jaśniuk w dniu urodzin - od żony Krystyny; +Jan Budz;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Kenneth Nowakowski;
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church;
† Father Marion Soprych – req. by Krystyna’s Soprych Family;
Monday, February 16, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7:00 AM +For Poor Souls in Purgatory; †John Dobek - Gregoriańska;
Tuesday, February 17, 2015, WTOREK :
7:00 AM † John Dobek - Gregoriańska; † Ben & Stephanie Bartosik;
Ash Wednesday, February 18, 2015, RODA POPIELCOWA:
7:00 AM † Purification H. Medrano, 4th death anniversary - req. by Chita H. Medrano;
8:00 AM † John Dobek - Gregoriańska
9:00 AM
6:00 PM
7:00 PM
Thursday, February 19, 2015, CZWARTEK:
7:00 AM +John Dobek - Gregoriańska;
Friday, February 20, 2015, PI TEK :
7:00 AM † John Dobek - Gregoriańska;
Saturday, February 21, 2015, SOBOTA :
8:00 AM † John Dobek - Gregoriańska;
Sunday, February 22, 2015, NIEDZIELA - 1st Sunday of Lent :
7:30 AM - Za Parafian; - O bożą moc, opiekę I łaskę zdrowia dla Zenona;
Za dusz p. + Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; - Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymane
łaski i o dalszą opiekę, i Błogosławieństwo dla Zenona; - O zdrowie i Błogosławieństwo
Najmiłosierniejszego Pana Jezusa i Cudownej Matki Bożej dla Roberta z okazji urodzin;
Za dusze p. †Urszula Zadow; †Jacenty Fryżlewicz; †Maria Hryniewicki; +Natalia Kazimierczak
- od siostry Janiny Zając; † John Dobek - Gregoriańska; +Jan Budz; + Bolesław Madej i Józefa Madej;
† Franciszek Nycek; +Henryka Krzykawskai +Cecylia Brzeszcz;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; †Kenneth Nowakowski;
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church; † Teresa Milek;
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COMPASSION
Many mighty and powerful people of this world despise pity and compassion. Unfortunately, in our world
really pity and compassion are not profitable.
Jesus acted differently. He felt sorry for the people, though it did not bring Him any benefit. On the contrary, He had to flee to the wilderness, when the "pity" healed a leper. But it is precisely this that manifested the divine and human greatness of this virtue.
Think about it; if you see people in poverty or in difficult situations, are you willing to do something that
can help them?

To see others in poverty
In ancient times leprosy was a terrible fate. Because it was hard to distinguish leprosy from other diseases,
(because the initial symptoms of many diseases were similar) strict rules of absolute isolation of people
affected by leprosy prevented the spread of this terrible disease.
Recently, we celebrated the next World Day of Leprosy. This was to sensitize us to the problem. Because
it is a problem. Although there is a cure for this disease, many people that are still suffering from this cannot be saved because rich people are deaf for appeals to help them. They do not see them and they are indifferent to their fate. And we? How do we respond to their cry for help? What have we done for them?

To understand it
We must not only see other people in poverty, but understand it. What is sad is that people are poor in very difficult situations and even if they are recognized unfortunately they are not understood. We have to
empathize with the situation found in human need. We need to understand it, talk to them calmly and try
to get to know the cause of their poverty and difficult situation. Then it will be easier for us to address this
poverty and to solve a difficult problem.

Help them
The Lord Jesus is the true man - when He saw misery, it overwhelmed him, and He felt compassion and
an obligation to help. The lepers, who were ostracized from society, were accepted by Jesus and through
His goodness and God’s gift of healing made to feel whole.
We also have to do so. We help others in their misery without concern for race, color, or religion, because
every man is our brother or sister, because we are all children of one God. We help as much as we can.
And we can do more than we might think.
Blessed Mother Teresa of Calcutta found out that a Hindu family with eight children had no food. She
took some rice and went there immediately. She saw the children's faces and the specter of a terrible famine. Their mother took the rice from her, divided it into two portions and left one for her children, and then
carried the other to a Muslim family in the neighborhood, who also suffered from hunger. Blessed Mother
Teresa waited a day before bringing them more rice, because she wanted to give them a chance to experience the joy which comes from sharing with others. Blessed Mother Teresa was not surprised that the
mother split her rice with her neighbors, but was surprised that she thought of them at all in her family’s
extreme hunger.
Do we make time to be compassionate and friendly to all those we meet, and to talk with them?

Fr. Francis Florczyk
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Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

CATECHISM CORNER
How do the bishops carry out their mission of teaching?
Since they are authentic witnesses of the apostolic faith and
are invested with the authority of Christ, the bishops in
union with the Pope have the duty of proclaiming the Gospel faithfully and authoritatively to all. By means of a supernatural sense of faith, the people of God unfailingly adhere to the faith under the guidance of the living Magisterium of the Church.
When is the infallibility of the Magisterium exercised?
Infallibility is exercised when the Roman Pontiff, in virtue
of his office as the Supreme Pastor of the Church, or the
College of Bishops, in union with the Pope especially when
joined together in an Ecumenical Council, proclaim by a
definitive act a doctrine pertaining to faith or morals. Infallibility is also exercised when the Pope and Bishops in their
ordinary Magisterium are in agreement in proposing a doctrine as definitive. Every one of the faithful must adhere to
such teaching with the obedience of faith.
How do Bishops exercise their ministry of sanctification?
Bishops sanctify the Church by dispensing the grace of
Christ by their ministry of the word and the sacraments,
especially the Holy Eucharist, and also by their prayers,
their example and their work.

STATIONS OF THE CROSS

LENTEN RETREAT
Sunday, March 8th during regular

Friday at 6 p.m. (English)
Friday 7 p.m. (Polish)

Sunday Masses

March 9th - March 11th
at 7 pm
Fr. Jonathan Kalisch will preach during our
parish retreat. Father Kalisch is a Dominican
Father. In 2013, Father Jon began serving at
the Supreme Council of the Knights of
Columbus as the Director of Chaplains and
Spiritual Development
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GIVECENTRAL.ORG

OperaƟon Rice Bowl
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 contributions 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 contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution 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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Ash Wednesday Schedule / Rozkład Mszy w. w rodę Popielcow
7 a.m. Mass with Ashes / Msza w z posypaniem głów popiołem
8 a.m. Mass in Polish / Msza w. w języku polskim
9 a.m. School Mass in English / Msza w. w języku angielskim ze szkoł
6 p.m. Mass in English / Msza w. w języku angielskim
7 p.m. Mass in Polish / Msza w. w języku polskim

ROZKŁAD NABO E STW WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek, o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim w pi tki o godzinie 6 p.m.

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

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 15 marca o godzinie 7:30 a.m. i 10:30 a.m.
16 marca - 18 marca o godzinie 7 p.m.

Rekolekcje poprowadzi Ojciec Łukasz Kleczka ze Zgromadzenia Ksi y Salwatorianów
w Munster, Indiana

Good Friday and Ash Wednesday are the
major days for fasting in general for those
who have reached the age 18 and are not yet
60.
Abstinence means no meat on those days for
those who are age 14 [or over].
During Lent all Fridays are days of abstinence -- no meat.
Fast (small meals, no snacks)
Abstinence (no meat)

W rod Popielcową i w Wielki Piątek
obowi zuje post cisły tzn. nie można w tym
dniu
spożywać
pokarmów
mięsnych
i spożywamy jeden posiłek do syta i dwa
lekkie.
Post ilo ciowy obowi zuje wszystkich, którzy
ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli
jeszcze 60 roku (kan. 1254 § 2).
Post jako ciowy czyli wstrzymanie się od
potraw mięsnych obowi zuje tych wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 1254 § 1).
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New series: “What does it mean to be Christian in today’s world?”
Please join us for this new series on living our faith in today’s world. We plan to meet
periodically on Wednesdays, at 7:30pm in the St. Jude Daily Mass Chapel (the entrance is
towards the south end of the Church on Oakley) for a half-hour reflection on topics relating
to Christian life. These reflections will be led by Fr. Jonathan Kalisch, Dominican, and our
Pastor, Fr. Frank, or other local priests. Initially, we plan to examine the three disciplines of
Lent: prayer, fasting, and almsgiving, and how they will enable us to follow Jesus more
closely.
The initial three dates are Mar. 11; Mar 18; Mar 25.
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 February 20 and
March 6. 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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Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015
KĄCIK KATECHIZMOWY
W jaki sposób biskupi wypełniają swoją misj nauczania?
Biskupi, w ł czno ci z Papieżem, jako autentyczni
wiadkowie wiary apostolskiej, wyposażeni we władzę
Chrystusa, maj obowi zek przepowiadania Ewangelii
wszystkim w sposób wierny i autorytatywny. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary Lud Boży trwa niezachwianie
w wierze pod przewodnictwem żywego Urzędu Nauczycielskiego Ko cioła.
Kiedy przysługuje nieomylno ć Urz dowi Nauczycielskiemu Ko cioła?
Nieomylno ć przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Ko cioła, lub
Kolegium Biskupów w ł czno ci z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszaj definitywnym aktem naukę dotycz c wiary lub moralno ci, a
także gdy Papież i biskupi, sprawuj c najwyższy Urz d
Nauczycielski, przedkładaj do wierzenia prawdy jako
objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny
powinien przyj ć posłuszeństwem wiary.
W jaki sposób biskupi wykonują misj u wi cania?
Biskupi u więcaj Ko ciół, rozdzielaj c łaskę Chrystusa, przez posługę słowa i sakramentów, w szczególno ci
przez sprawowanie Eucharystii, a także przez swoj
modlitwę, swoim przykładem i przez swoj pracę.

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
__________________________________________________________________________

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać do biura parafialnego.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
February 8, 2015

7:30 am

9:00 am

10:30 am

12:30 pm

6:00 pm

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$ 250.50

$ 527.00

$ 565.00

$ 180.00

$ 188.00

$ 1710.50

Heating/
Ogrzewanie

$ 135.00

$ 106.00

$265.00

$ 117.00

$ 27.00

$ 647.00

February 2, 2015 - 7:00 PM - Mass /Polish/ - $ 98.00

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.

Upcoming CollecƟons / Nadchodzące Składki
February 15th / 15 luty - Capital Improvement / Utrzymanie budynków parafialnych
February 22nd / 22 luty - Heating / Ogrzewanie
March 1st / 1 marzec - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny
If you are planning to send a card to celebrate a special
occasion, please also consider requesting that a Holy Mass be
held in their intention. There is no better gift than offering
prayers in someone’s intention.
~~~
Jeżeli planujesz wysłanie komu kartki, czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie zamówić
Mszy w. w ich intencjach? Msze więte ofiarowane s za żywych i za zmarłych. Nie ma lepszego daru niż
ofiarowanie modlitwy w czyjej intencji.

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.
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Współczucie
Lito ć i współczucie to co , czym możni tego wiata gardz . Niestety, w naszym wiecie rzeczywi cie lito ć
nie przynosi zysków, współczucie nie opłaca się. Inaczej postępował Pan Jezus. Współczuł ludziom, choć
Mu to nie przynosiło żadnych korzy ci. Przeciwnie, musiał uciekać na miejsca pustynne, gdy „zdjęty litoci ” uzdrowił trędowatego. Ale wła nie w tym objawiła się boska i ludzka wielko ć tej cnoty.
Zastanówmy się nad tym, czy ja jestem gotów dostrzec współbrata w jego biedzie, w trudnym położeniu,
zrozumieć go i uczynić co , co może mu pomóc?
1. Dostrzec współbrata w jego biedzie
W dawnych czasach los trędowatego był straszny. Ponieważ bardzo trudno było odróżnić wła ciwy tr d od
innych chorób, bo pocz tkowe objawy wielu chorób były do siebie podobne, dlatego stosowano takie surowe przepisy bezwzględnego izolowania ludzi dotkniętych tr dem, aby zapobiec rozszerzaniu się tej strasznej choroby przez zarażenie. Niedawno obchodzili my kolejny wiatowy Dzień Trędowatych. Miał on nas
uwrażliwić na ten problem. Bo to jest problem. Mimo możliwo ci wyleczenia z tej choroby, ci gle jeszcze
tylu ludzi chorych na tę chorobę nie można uratować, gdyż ludzie bogaci s głusi na apele o pomoc dla
nich. Nie dostrzegaj w nich swoich braci i s obojętni na ich los. A my? Jak reagujemy na ich wołanie o
pomoc? Co uczynili my dla nich?
2. Zrozumieć go
Trzeba nie tylko dostrzec drugiego człowieka w biedzie, ale i zrozumieć go. Jakież to jest przykre, że ludzie
biedni, znajduj cy się w bardzo trudnej sytuacji, je li nawet s dostrzegani, to niestety nie s zrozumiani.
Trzeba wczuć się w sytuację człowieka znajduj cego się w potrzebie. Zrozumieć go, porozmawiać z nim
spokojnie i próbować poznać przyczynę jego biedy, jego trudnej sytuacji. Wtedy będzie nam łatwiej zaradzić tej biedzie, rozwi zać trudny problem i
3. Pomóc mu
Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem – gdy widzi nędzę, ogarnia Go współczucie i poczuwa się prawie
do obowi zku, aby pomagać. Wył czonym poza nawias życia społecznego trędowatym okazuje zwykł
ludzk dobroć i uzdrawia ich moc Boż . My również mamy tak czynić. Mamy pomagać innym w ich nędzy
nie bacz c ani na kolor skóry, ani na religię, bo każdy człowiek jest naszym bratem czy siostr , wszyscy
bowiem jeste my dziećmi jednego Boga. Mamy pomagać tyle, ile możemy. A możemy więcej, niż nam by
się wydawało.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty dowiedziała się, że pewna hinduska rodzina z o miorgiem dzieci nie ma co
je ć. Wzięła trochę ryżu i natychmiast się tam udała. Zobaczyła na twarzach dzieci widmo strasznego głodu. Ich matka przyjęła od niej ryż, podzieliła na dwie porcje i jedn zostawiła dla swoich dzieci, a drug
zaniosła rodzinie muzułmańskiej w s siedztwie, która również jak oni cierpiała głód. Opowiada dalej Bł.
Matka Teresa, że tego dnia nie doniosła im więcej ryżu, bo chciała im dać szansę rado ci, jakiej dostarcza
dzielenie się z innymi. Nie dziwiła się, że się podzieliła z s siadami, ale dziwiła się, że w ogóle pomy lała o
ich głodzie. A my, czy o tym my limy? Czy znajdujemy czas, aby to sobie u wiadomić? Czy znajdujemy
czas, aby się do kogo u miechn ć, z nim porozmawiać?

Ks. Franciszek Florczyk
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Congratulations to all students from St. Helen School who received
Sacrament of Confirmation, on February 12, 2015. GOD BLESS YOU ALL!
Składamy serdeczne gratulacje dla uczniów Szkoły w. Heleny, którzy w ubiegły czwartek
otrzymali Sakrament Bierzmiwania. SZCZ Ć BO E!
Journey Allison
Leslie Arreguin
Alesandro Beltran
Marta Bondarenko
Haile Burke
Alberto Colon
Leonardo Ferme
Dashiel Gabryszewski
Andrea Galeana
Ashley Fasca
Laurencio Gerena
Jacob Hernandez
Maximiliano Jimenez

Janae Landecho
Melissa Lara
Briana Lopez
Anthony Mares
Xavier Mares
Emily Martinez
Yohanna Maulawin
Skyler Negron
Margaret O’Malley
Joshua Perkins
Justin Prochowski
Henry Regan
Taina Rivera

Christopher Rodriguez
Jessica Roman
Isabella Russo
Justin Selsky
Jailyn Soria
Nicholas Sosnivka
Maria Soto
Aaron Trinidad
Mia Vazquez
Sage Vazquez
Dario Velazquez
Dylan Velazquez
Darius Zastrow

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. 20 lutego i 6 marca
od godziny 8 do 9 wieczór
Gdzie? Parafia w. Heleny
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sthelenparish.net

Akcja Miska Ry u
W rodę Popielcow rozpoczniemy 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
wzi ć udział w tym pięknym przedsięwzięciu podczas nadchodz cego Wielkiego Postu. Pocz wszy od
rody Popielcowej, będ dostępne kalendarze i skarbonki, do których będziemy zbierać nasze datki
w czasie całego Wielkiego Postu.

