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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 

I Niedziela Wielkiego Postu , 22 luty, 2015 

2315 W. Augusta Blvd.,  
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575;  

Fax (773) 235-3810  
sthelen@archchicago.org               

www.sthelenparish.net 

Nawracajcie si  i wierzcie w Ewangeli  



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

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 Krzykawska i +Cecylia Brzeszcz;  +Czester Zając w 3-cią rocznicę  
                śmierci -  z  intencji rodziny Geroń;                  
 12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;   †Kenneth Nowakowski;  

 6:00 PM – For all Donors of  St. Helen Church;  † Teresa Milek; 

 

Monday, February 23,  2015, PONIEDZIAŁEK: St. Polycarp, Bishop and Martyr: 

 7:00 AM  +For Poor Souls in Purgatory; † John Dobek - Gregor.; + Adeline Kenar; † Shirley Kenar;                 

Tuesday, February 24, 2015, WTOREK :  
7:00 AM  † John Dobek - Gregor.;   

Wednesday, February 25, 2015, RODA: 
 7:00 AM  † John Dobek - Gregor.; +Constancia de Luna - First death anniversary, may she rest in peace  

                                                           - req. by M. Stachrowsky; 

Thursday, February 26, 2015, CZWARTEK:  
 7:00 AM +John Dobek - Gregor.;  

Friday, February 27, 2015, PI TEK : 
 7:00 AM † John Dobek - Gregor.;  

Saturday, February 28, 2015, SOBOTA :  
 8:00 AM † John Dobek - Gregor.;  

 

Sunday,  March 1, 2015,  NIEDZIELA - 2nd Sunday of Lent : 

 7:30 AM - Za Parafian;  

                   Za dusz  p. + Teresa Miłek  

 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, Boże łaski i Błogosławieństwo dla 

Agnieszki Kowalczyk z okazji 90-tych urodzin oraz o łaski Boże dla całej rodziny; 

                 Za dusze p. †Teresa Miłek od Barbary Rusiecki; †Anna i +Józef Bukowski; †Józef Kowalczyk;  

               † John Dobek - Gregoriańska;  + Bolesław Madej i Józefa Madej; † Franciszek Nycek; † Jan Budz;                

 12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;   †Kenneth Nowakowski;  

 6:00 PM – For all Donors of  St. Helen Church;    
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MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR LENT 2015 
 

Lent is a time of renewal for the whole Church, for each communities and every believer. Above all it is   
a “time of grace” (2 Cor6:2). God does not ask of us anything that He himself has not first given us.   

“We love because He first has loved us” (1 Jn4:19). He is not aloof from us. Each one of us has a place 
in His heart. He knows us by name, He cares for us and He seeks us out whenever we turn away from 

Him. He is interested in each of us; His love does not allow Him to be indifferent to what happens to us. 
Usually, when we are healthy and comfortable, we forget about others (something God the Father never 
does). Today, this selfish attitude of indifference has taken on global proportions, to the extent that we 

can speak of a globalization of indifference. It is a problem which we, as Christians, need to confront. /…/ 
One of the most urgent challenges which I would like to address in this Message is precisely the globali-
zation of indifference. Indifference to our neighbor and to God also represents a real temptation for us 
Christians. God is not indifferent to our world; He so loves it that He gave His Son for our salvation.      

In the Incarnation, in the earthly life, death, and resurrection of the Son of God, the gate between God 
and man, between heaven and earth, opens once for all. The Church is like the hand holding open this 

gate, thanks to her proclamation of God’s word, her celebration of the sacraments and her witness         
of the faith which works through love (cf. Gal5:6). /…/  

Lent is a favorable time for letting Christ serve us so that we in turn may become more like Him.         
This happens whenever we hear the word of God and receive the sacraments, especially the Eucharist. 
There we become what we receive: the Body of Christ. In this body there is no room for the indifference 

which so often seems to possess our hearts. For whoever is of Christ, belongs to one body,                    
and in Him we cannot be indifferent to one another. /…/ 

The Church is missionary by her very nature; she is not self-enclosed but sent out to every nation and 
people. Her mission is to bear patient witness to the One who desires to draw all creation and every man 
and woman to the Father. Her mission is to bring to all a love which cannot remain silent. The Church 
follows Jesus Christ along the paths that lead to every man and woman, to the very ends of the earth.      

In each of our neighbors, then, we must see a brother or sister for whom Christ died and rose again. /…/ 
As individuals too, we are tempted by indifference. Flooded with news reports and troubling images of 
human suffering, we often feel our complete inability to help. What can we do to avoid being caught up   
in this spiral of distress and powerlessness? First, we can pray in communion with the Church on earth 
and in heaven. Let us not underestimate the power of so many voices united in prayer! The 24 Hours for 

the Lord initiative, which I hope will be observed on 13-14 March throughout the Church,                    
also at the diocesan level, is meant to be a sign of this need for prayer. Second, we can help by acts of 
charity, reaching out to both those near and far through the Church’s many charitable organizations. 

Lent is a favorable time for showing this concern for others by small yet concrete signs of our belonging 
to the one human family. Third, the suffering of others is a call to conversion, since their need reminds 

me of the uncertainty of my own life and my dependence on God and my brothers and sisters.                   
If we humbly implore God’s grace and accept our own limitations,  

we will trust in the infinite possibilities which God’s love holds out to us.  
As a way of overcoming indifference and our pretensions to self-sufficiency, I would invite everyone        
to live this Lent as an opportunity for engaging in what Benedict XVI called a formation of the heart.       
A merciful heart does not mean a weak heart. Anyone who wishes to be merciful must have a strong      

and steadfast heart, closed to the tempter but open to God.  
During this Lent, then, brothers and sisters, let us all ask the Lord:  

Make our hearts like Yours. 
 



Page 4  ST. HELEN PARISH 

 

Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 
CATECHISM CORNER 

 How do the Bishops exercise their function of govern-

ing? 
Every bishop, insofar as he is a member of the college of 
bishops, bears collegially the care for all particular Church-
es and for the entire Church along with all the other bish-
ops who are united to the Pope. A bishop to whom a partic-
ular Church has been entrusted governs that Church with 
the authority of his own sacred power which is ordinary 
and immediate and exercised in the name of Christ, the 
Good Shepherd, in communion with the entire Church and 
under the guidance of the Successor of Peter. 
 
What is the vocation of the lay faithful? 
The lay faithful have as their own vocation to seek the 
Kingdom of God by illuminating and ordering temporal 
affairs according to the plan of God. They carry out in this 
way their call to holiness and to the apostolate, a call given 
to all the baptized. 
 

How do the lay faithful participate in the priestly office 

of Christ? 
They participate in it especially in the Eucharist by offering 
as a spiritual sacrifice “acceptable to God through Jesus 
Christ” (1 Peter 2:5) their own lives with all of their works, 
their prayers, their apostolic undertakings, their family life, 
their daily work and hardships borne with patience and 
even their consolations of spirit and body. In this way, even 
the laity, dedicated to Christ and consecrated by the Holy 
Spirit, offer to God the world itself. 

STATIONS OF THE CROSS 
 
 

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

 
 

LENTEN RETREAT 
 

Sunday, March 8th during regular  
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 

 

You can make your contributions 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 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 ac-

cess 
• Free app for Android phone! 

• Secure and flexible 

 

Opera on Rice Bowl  
 

This Lent, our faith community is partici-
pating in Operation Rice Bowl, Catholic 
Relief Services’ official Lenten world soli-
darity 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. 
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We welcome in our Catholic 

community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 

PATRYK KIEC 

SEBASTIAN MATEUSZ BOGACZYK 

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  

St. Polycarp, bishop of Smyrna (modern Izmir,       
Turkey), disciple of St. John the Apostle and friend       

of St. Ignatius of Antioch was a revered Christian leader 
during the first half of the second century. 

St. Ignatius, on his way to Rome to be martyred, visited 
Polycarp at Smyrna, and later at Troas wrote him a per-
sonal letter. The Asia Minor Churches recognized Poly-
carp’s leadership by choosing him as a representative to 
discuss with Pope Anicetus the date of the Easter cele-

bration in Rome—a major controversy in the early 
Church. Only one of the many letters written by Poly-

carp has been preserved, the one he wrote to the Church 
of Philippi in Macedonia. At 86, Polycarp was led into 
the crowded Smyrna stadium to be burned alive. The 

flames did not harm him and he was finally killed by a 
dagger. The centurion ordered the saint’s body burned. 

The “Acts” of Polycarp’s martyrdom are the earliest pre-
served, fully reliable account of a Christian martyr’s 

death. He died in 156. 

Sw. Polikarp według tradycji znał osobi cie kilku    
apostołów i miał być ukochanym uczniem apostoła Jana 

Teologa (Ewangelisty). Przez niego został też mianowany 
biskupem Smyrny. 

Za panowania papieża Aniceta (155–165) Polikarp przybył 
do Rzymu w sprawie ustalenia jednolitej daty więtowania 
Wielkiejnocy. Choć nie doszli do wspólnego rozwi zania, 

„rozeszli się w pokoju”. 

Polikarp był autorem wielu listów, z których zachował się 
jeden, skierowany do wspólnoty chrze cijańskiej w Filippi. 
Pozostawione przez Polikarpa informacje odnosz ce się do 
Ignacego Antiocheńskiego i napisanych przez niego listów 

maj  duż  warto ć historyczn . Uczniem Polikarpa był 
jeden z płodniejszych teologów II w., Ireneusz z Lyonu  

(140–202). Polikarp zgin ł jako ok. stuletni starzec            
w czasie prze ladowań chrze cijan za cesarza Marka     

Aureliusza (121–180). Sędzia skazał go na spalenie na   
stosie. Współczesny opis męczeństwa podaje, że płomienie 

utworzyły jakby pokój lub jakby żagiel wypełniony wiatrem, 
który ze wszystkich stron 

otoczył ciało 

Polikarpa:Ostatecznie, nie 
mog c doczekać się 

spłonięcia Polikarpa, 
jeden z wykonuj cych 

wyrok podbiegł i przeszył 
starca mieczem, kończ c 
w ten sposób jego życie 

doczesne. 

 Akta jego męczeństwa 
podaj , że stało się to     

22 lutego 156 r., 
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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 

 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.  

KĄCIK KATECHIZMOWY 

 W jaki sposób biskupi wykonują funkcj  rządzenia? 

Do każdego biskupa, jako członka Kolegium Biskupie-
go, należy troska o wszystkie Ko cioły partykularne i 
cały Ko ciół, wspólnie z innymi biskupami zjed-
noczonymi wokół Papieża. Władza, któr  biskup 
osobi cie sprawuje w powierzonym mu Ko ciele par-
tykularnym, jest własna, zwyczajna i bezpo rednia, 
wykonywana jest w imieniu Chrystusa, Dobrego Pas-
terza, w jedno ci z całym Ko ciołem i pod przewodnic-
twem następcy Piotra.  

Jakie jest powołanie wiernych wieckich? 

Zadaniem ludzi wieckich, z tytułu ich wła ciwego 
powołania, jest szukanie Królestwa Bożego przez 
zajmowanie się sprawami doczesnymi i kierowanie ni-
mi po my li Bożej. Urzeczywistniaj  w ten sposób swoje 
powołanie do więto ci i do apostolstwa, skierowane 
do wszystkich ochrzczonych.  

W jaki sposób wierni wieccy uczestniczą w misji 

kapła skiej Chrystusa? 

Wierni wieccy uczestnicz  w niej, gdy składaj  w 
ofierze, zwłaszcza w Eucharystii, swoje życie ze 
wszystkimi uczynkami, modlitwy i apostolskie przed-
sięwzięcia, życie rodzinne i codzienn  pracę, utrapienia 
życia; je li s  znoszone cierpliwie i z odwag  ducha i 
ciała, staj  się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez 
Jezusa Chrystusa (por. 1P 2,5). W ten sposób, także 
wierni wieccy, po więceni Chrystusowi i namaszczeni 
Duchem więtym, ofiaruj  Bogu wiat. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

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. 

Upcoming Collec ons /  Nadchodzące Składki  
February 22nd / 22 luty - Heating / Ogrzewanie 

March 1st / 1 marzec - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny 
March 8th / 8 marzec - Heating / Ogrzewanie 

 

 

 
Baptism 
All arrangements should be made a month in ad-
vance by calling the parish office.  Parents and god-
parents 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.  

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.   

February 15, 2015 7:30 am 9:00 am 10:30 am 12:30 pm 6:00 pm TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$ 214.50 $ 514.00 $ 599.00  $ 513.25 $ 197.00  $ 2037.75  

Capital Improvement/  
Utrzymanie budynków 

$ 196.00 $ 205.00 $ 329.00 $ 114.00  $ 54.30  $ 898.30  

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. 
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Przesłanie Papie a Franciszka na Wielki Post 2015 

Bóg nie jest na nas obojętny. „Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się 
o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy” – przypomina Papież w orędziu na tegoroczny 
Wielki Post. Zwraca uwagę, że nasza postawa często jest inna. „Kiedy mamy się dobrze      
i żyje się nam wygodnie, zapominamy o innych”, co „Bogu nie zdarza się nigdy. Nasze   

serce popada w obojętno ć. Ta egoistyczna postawa przybrała dzi  rozmiary wiatowe, tak 
iż możemy mówić o globalizacji obojętno ci. Obojętno ć wobec bliźniego i wobec Boga jest 

realn  pokus  także dla nas, chrze cijan”.  Dlatego „lud Boży potrzebuje odnowy,          
aby nie zobojętniał i nie zamkn ł się w sobie”.                                                   

Ojciec więty podkre la, że Ko ciół ukazuje miło ć Boga, która przełamuje tę obojętno ć, 
przez swoje nauczanie, a przede wszystkim wiadectwo. By je dawać, trzeba do wiadczać 
Bożego miłosierdzia. Wielki Post to czas sprzyjaj cy temu, by pozwolić Chrystusowi, aby 
nas uczynił takimi jak On. „Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy sa-

kramenty, szczególnie Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy:                    
ciałem Chrystusa. W tym ciele nie ma miejsca na obojętno ć”.                                      

Należy to zastosować do życia parafii i wspólnot. Czy daje się tam do wiadczyć – pyta    
Papież – „przynależno ci do jednego ciała? Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, 

co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki,     
ubogie i małe? Czy też chronimy się w miło ć uniwersaln , która angażuje się daleko         

w wiecie, zapominaj c o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami?”. 
Franciszek apeluje, aby „nasze parafie i wspólnoty stały się wyspami miłosierdzia            
na morzu obojętno ci”. Wielkopostne orędzie kończy się wskazaniami dla każdego              
z wiernych. Maj c pokusę obojętno ci wobec przesytu wstrz saj cych wiadomo ci              

o ludzkim cierpieniu, czuj c się przerażeni i bezsilni, przede wszystkim winni my się modlić 
z całym Ko ciołem.  Ojciec więty zaleca tu inicjatywę „24 godziny dla Pana Boga”.      
Zachęca do jej podjęcia w całym Ko ciele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach        

13 i 14 marca. W jej ramach on sam będzie przewodniczył w pi tek 13 marca liturgii pokut-
nej w bazylice watykańskiej. Zaproponowana przez Papiesk  Radę ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji inicjatywa spotkała się już w ubiegłym roku z szerokim odzewem.                 
W wielu ko ciołach modlitwa, adoracja i spowiedź trwały przez cał  noc.                             

Możemy też – pisze Papież – „pomagać przez gesty miłosierdzia, docieraj c zarówno do 
bliskich, jak i, dzięki licznym organizacjom charytatywnym Ko cioła, do dalekich. Wielki 

Post jest czasem, by okazać zainteresowanie drugiemu poprzez choćby mały, ale konkretny 
znak”. A wreszcie „cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrze-
ba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabo ci mojego życia, o mojej zależno ci 

od Boga i od braci – zauważa Franciszek. – Chciałbym was wszystkich prosić, aby my dla 
przezwyciężenia obojętno ci i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas      

Wielkiego Postu jako drogę formacji serca. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragn  modlić 
si  razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Po cie:                                            

«Uczy  serca nasze według serca Twego»”. 
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Spotkanie Rycerzy Kolumba 
Serdecznie zapraszamy  na spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba, które odbędzie się  

w Niedziel , 8 marca, 2015 r., po Mszy wi tej o godz. 10:30 rano, w szkolnej sali. 
Spotkanie to jest dla obecnych już członków, jak również dla tych mężczyzn,  

którzy chcieliby doł czyć do  
I Polonijnej Rady Rycerzy Kolumba przy Parafii w. Heleny  

w Archidiecezji Chicago. 

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

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 lutegooraz 6 i 20 marca 

                                                  od godziny 8 do 9 wieczór 
 

Gdzie? Parafia w. Heleny 
 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sthelenparish.net 


