XVI Niedziela Zwykła, 19 lipiec, 2015

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

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

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
Harriet Siller, Parish Council Chair
sthelenparishcouncil@gmail.com
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 ŚWIĘTE:
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)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
16th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 19, 2015, NIEDZIELA; XVI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Frank Spula death anniversary;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże na nowej drodze życia dla Anety i Zoriana; Z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla kochanych dziadków Zofii i
Tadeusza z okazji 60 rocznicy ślubu z intencji wnuczki z rodziną; O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Alicji
Kowalczyk; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną łaskę i o dalszą
opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Za dusze śp. † Chester Cichonski z okazji urodzin; † Józef, Jerzy Krzyworzeka; † Michalina, Eugeniusz
Mędrecki; † Czesław Baran rocznica śmierci taty; † Alina Teresa Jarosławska 5 rocznica śmierci
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, July 20, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. Apollinaris
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, July 21, 2015, WTOREK: St. Lawrence of Brindisi
7AM † Joseph S. Jagiello
Wednesday, July 22, 2015, ŚRODA: St. Mary Magdalene
7 AM God’s blessings for Laila Grace Newman on her 4th Birthday
Thursday, July 23, 2015, CZWARTEK: St. Bridget
7 AM
Friday, July 24, 2015, PIĄTEK: St. Sharbel Makhluf
7 AM † Rose Bykowski 30th death anniversary; † Anthon, Sophie Shaw
Saturday, July 25, 2015, SOBOTA: St. James
8 AM † Krystyna, Stanisław Wójciak
17th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 26, 2015, NIEDZIELA; XVII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże dla Ani z okazji imienin i urodzin; Z podziękowaniem Panu
Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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What is Parish Transformation?
Parish Transformation is an initiative of the Archdiocese of Chicago that aims to revitalize parish life by focusing on
the mission of Christ as the fundamental impetus for formulating a pastoral vision. Through Parish Transformation
parish leadership develops strategies for the future that link mission and resources. The process is parishioner-driven
with the assistance of a facilitator provided by the Archdiocese. Parish leadership uses the Mission Workbook, which
provides pastoral material that leads to a careful review of current parish life, and stimulates the imagination of how a
community might choose to define itself in the future.
Jesus didn‘t establish parishes, but he did gather disciples. He ate with them, taught them, healed them and sent them
forth on mission. ―Go, therefore, and make disciples of all the nationsǁ (Mt 28; 19). Jesus built his Church on Peter as
its rock (Mt 16;18). He promised that wherever two or three were gathered in his name, he would be present among
them (Mt. 18;20).The picture of the early Christian community that we find in Acts 2; 42-47 may be an idyllic picture
of the Church, but it serves to inspire us all the same as we strive to build strong and vibrant parishes. “They devoted
themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to the prayers.”
The Mission component in Parish Transformation gives communities the opportunity to renew and strengthen their
parish by prayerfully reviewing a number of essential elements that we would expect to find in any Catholic Parish.
Affirming our strengths and identifying our weaknesses, followed by a creative plan for growth and development, can
yield a harvest of more effective parishes which in turn can further the mission of Christ.
Pastors and parish leadership are invited to engage in a self-assessment of their parish‘s mission in light of the ministry
of Jesus and the mission of the Church. After reviewing the Foundations for Mission, you will find seven Building
Blocks that support a parish‘s mission. Without strong building blocks your parish will have a hard time sustaining its
mission. As you review these building blocks see what needs to be strengthened or enlivened to make them more
effective in creating a more vibrant parish.
In addition to this Mission manual your Parish Transformation team will receive a Financial Tool Kit for reviewing the
parish‘s budget and material resources. A portion of participants will focus more intensely on the financial aspects
while others will focus on the mission components.
The Mission and the Finance components of Parish Transformation are meant to complement each other with the aim
of creating a parish that is Mission-driven. Our dreams and plans for the parish require the appropriate re-sources that
will enable to carry on the mission Jesus has entrusted to us.
Your work with the Mission manual and the Financial Tool Kit is intended to help you to gradually arrive at a summary
of what your primary mission is in the parish. You will be asked to clearly define the mission of your parish and your
vision for achieving your mission. Your vision is expected to include concrete strategies, timelines and the designated
persons responsible for carrying the mission forward. The Parish Transformation team will also need to outline an
implementation plan so that the work of transforming your parish can continue after the formal process is completed.
The work at hand is a process of spiritual discernment not a corporate business meeting. Consequently, it should include
prayer, scripture and reflection. The goal of Parish Transformation is not to check boxes as if to fill out a report card or
survey, but to engage in a conversation about how we can revitalize our parishes. This calls for creativity and
imagination, honest assessment, firm commitment from the leadership, along with faith and courage to make necessary
changes. Throughout the process keep in mind the promise of the Good Shepherd: ―I came so that they might have life
and have it more abundantlyǁ (John 10:10).
Next Sunday our Pastor Fr. Frank and Fr. Michael Knotek will be preaching about Parish Transformation during all
masses.

Page 4

ST. HELEN PARISH

Miscellaneous
I’m looking for 1 or 2 bedroom apartment
for rent at St. Helen area. 773 235 3576

Don’t take a vacation from Mass
Wherever you are in the United
States you can always find the
closest church via the internet.
All you will need is the city, state
or zip code of your location.
The website is:
www.catholicmasstime.org

July 19th, 2015: 16th Sunday in Ordinary Time

Page 5

The 10th Annual St. Helen Carnival is August 21-23, 2015 The entertainment schedule is as follows:
Friday, August 21, 2015

6 - 8 PM

Marcus Band

Friday, August 21, 2015

8 - 10 pm

Latin Ensemble

Saturday, August 22, 2015

12 - 2 pm

Old Town School of Folk Music
Class

Saturday, August 22, 2015

2 - 4 pm

Old Town School of Folk Music
Class

Saturday, August 22, 2015

4 - 6 pm

School of Rock

Saturday, August 22, 2015

6 - 8 pm

August Hotel

Saturday, August 22, 2015

8 - 10 pm

Live Band Karaoke

Sunday, August 23, 2015

1 - 3 pm

Tony Blazonczyk's New Phaze
Polka Band

Sunday, August 23, 2015

3 - 5 pm

Get On Up

Sunday, August 23, 2015

5 - 7 pm

Logan Squares

Sunday, August 23, 2015

7 - 9 pm

Low Down Brass Band

CATECHISM CORNER
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

Why is the one Mystery of Christ celebrated by the
Church according to various liturgical traditions?
The answer is that the unfathomable richness of the
mystery of Christ cannot be exhausted by any single
liturgical tradition. From the very beginning, therefore, this
richness found expression among various peoples and
cultures in ways that are characterized by a wonderful
diversity and complementarity.
What is the criterion that assures unity in the midst of
plurality?
It is fidelity to the Apostolic Tradition, that is, the
communion in the faith and in the sacraments received
from the apostles, a communion that is both signified and
guaranteed by apostolic succession. The Church is
Catholic and therefore can integrate into her unity all the
authentic riches of cultures.
Is everything immutable in the liturgy?
In the liturgy, particularly in that of the sacraments, there
are unchangeable elements because they are of divine
institution. The Church is the faithful guardian of them.
There are also, however, elements subject to change which
the Church has the power and on occasion also the duty to
adapt to the cultures of diverse peoples.
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Papież Franciszek na Twitterze:

„W trudnych momentach
naszego życia, Chrześcijanin
może zwrócić się do Matki Bożej
i znaleźć wsparcie i pomoc„

St. Helens is planning a 4 session
Faith Formation class for
Parents and their Toddlers.
The goal is to offer concrete ways
Parents can teach the Catholic faith
to their children.
We need your help!

Parafia Św. Heleny planuje
4 spotkania na temat
Formacja Wiary - spotkania te są
dla rodziców i małych dzieci.
Chcemy pomóc rodzicom i nauczyć
ich w jaki sposób mogą
uczyć i przekazywać wiarę katolicką
swoim dzieciom.
Zapraszamy na spotkania
i zachęcamy do współpracy !

773-629-9836
sabina.ferraramullin@gmail.com
Contact Sabina by 7/31 if you are
interested in being an instructor.

Jeżeli jesteś zainteresowany
aby pomóc jako instruktor,
prosimy o kontakt z Sabiną

July 19th, 2015: 16th Sunday in Ordinary Time
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Natural Family Planning
Awareness Week
July 19 - 25
This year's Awareness Week theme is,
"All Natural! Natural Family Planning.
Good for the body. Great for the soul!"
More info at www.usccb.org
or www.familyministries.org

/ Zebrano

Thank you!
Bóg zapłać

“Everything Was Once New”
It has been over a year since I last wrote! Next week I will begin a series on reading music, particularly
related to the music you see every week in your hymnal. If you have any ideas for future topics on
church music and its history, please suggest them to me!
The music ministry also has a refreshed website. Please visit www.sthelenparish.net/wp-music or just
go to the main parish website and click on “Music”.
Also a reminder that the choir loft is always “open”! If you are interested in singing and/or playing with
us, please stop by!
Finally, I am still accepting students for lessons on Sunday afternoons. If you are interested, please stop
by and see me for the details.
Thank you!
-Alex Fries
Music Director
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
July 12, 2015

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$1, 682.90

$5,100

($3,417.10)

Debt reduction /
Spłata długu

$2,295.15

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 równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
July 26th / 26 lipiec - Debt reduction / Spłata długu

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo
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

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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 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 ŚW. 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
e-mail

July 19th, 2015: 16th Sunday in Ordinary Time
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TRANSFORMACJA PARAFII
Co to jest Program Transformacji Parafii?
Program Transformacja Parafii to inicjatywa Archidiecezji Chicago, która ma na celu ożywić życie parafialne,
koncentrując się na misji Chrystusa do formułowania wizji duszpasterskiej. Poprzez Transformację liderzy parafialni
opracowują strategię na przyszłość, która łączy misję i zasoby parafii. Proces ten jest przeprowadzany z pomocą
parafian i przy pomocy moderatora z Archidiecezji. Liderzy parafialni używają specjalnie stworzony Podręcznik
Misyjny, który stanowi materiał duszpasterski, prowadzi do starannego przeglądu aktualnego życia parafialnego i
pobudza wyobraźnię, jak wspólnota parafialna może określić się na przyszłość.
Chociaż Pan Jezus nie ustanowił parafii, ale niewątpliwie gromadził wokół siebie uczniów. Jadł z nimi, nauczał ich,
uzdrawiał ich oraz posyłał na misje. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Pan Jezus zbudował swój Kościół na Piotrze jako na skale (Mt 16, 18). On obiecał, że
jeśli dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, On będzie pośród nich ( Mk18, 20). Obraz wczesnochrześcijańskiej
wspólnoty jaki odnajdujemy w Dziejach Apostolskich (2, 42-47) może być nieco wyidealizowanym obrazem Kościoła, ale
inspiruje nas, gdy my sami pragniemy budować silne i tętniące życiem parafie. „Trwali oni w nauce Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”.
Misyjny komponent Transformacji parafii stwarza wspólnotom okazję do odnowienia i umocnienia ich parafii poprzez
zweryfikowanie, poprzedzone modlitwą, wielu kluczowych elementów, które oczekujemy znaleźć w parafii katolickiej.
Dostrzegając nasze mocne strony i wskazując na nasze słabości, podążając za twórczym planem wzrostu i rozwoju,
możemy uzyskać obfite plony w postaci skuteczniej działających parafii, które w rezultacie będą sprzyjać dalszemu
rozwojowi misji Chrystusa.
Proboszczowie i liderzy parafialni są zaproszeni do zaangażowania się w samoocenę realizowania parafialnej misji w
świetle posługi samego Jezusa i misji Kościoła. Po przeanalizowaniu Podstaw misyjnych, znajdziecie Państwo siedem
Elementów budujących, które wspierają misje parafii. Bez silnych budulców Wasza parafia będzie doświadczała
trudności z utrzymaniem swojej misji. Kiedy przeanalizujecie te elementy zobaczycie sami co powinno być wzmocnione
lub ożywione, aby uczynić Waszą parafię bardziej żywotną.
Oprócz Podręcznika misyjnego członkowie programu Transformacji parafii otrzymają Zbiór reguł operacji finansowych
(Financial Tool Kit) potrzebny do zrewidowania budżetu parafialnego i środków materialnych jakimi dysponuje parafia.
Część członków programu skupi się intensywniej na aspekcie finansowym podczas, gdy druga grupa, w tym samym
czasie, będzie pracowała nad komponentem misyjnym.
Misyjne i finansowe komponenty Transformacji parafii mają na celu wzajemne uzupełnianie się idąc w kierunku
stworzenia parafii, która będzie kierowana poczuciem misji. Nasze marzenia i plany wobec parafii wymagają
odpowiednich środków, które pomogą w głoszeniu misji powierzonej nam przez Jezusa. Wasza praca z Podręcznikiem
misyjnym i Zbiorem reguł operacji finansowych ma na celu pomóc Wam w stopniowym dochodzeniu do określenia
swojej głównej misji w parafii. Zostaniecie poproszeni o jasne zdefiniowanie misji Waszej parafii i o przedstawienie
swojej wizji tej misji i o podanie sposobu jej osiągniecia.
Wasza wizja powinna zawierać konkretne strategie, termin wykonania oraz nazwiska konkretnych osób
odpowiedzialnych za rozwój misji. Członkowie grupy Transformacji parafialnej będą musieli przedstawić szkic planu,
aby praca nad transformacją Waszej parafii mogła być kontynuowana po ukończeniu formalnego procesu. Praca, która
nas czeka to nie spotkania biznesowe, co raczej rozeznawanie duchowe. Konsekwentnie więc powinny się na nią składać
modlitwa, czytanie Słowa Bożego oraz refleksja. Celem Transformacji parafii nie jest zaznaczenie prawidłowej
odpowiedzi, jak to się czasem robi podczas wypełniania sondaży, czy ankiet, ale raczej zaangażowanie się w rozmowę w
kwestii rewitalizacji naszych parafii. Wymaga to twórczego zaangażowania oraz pobudzania wyobraźni, uczciwej oceny
sytuacji, silnego zaangażowania liderów, a także wiary i odwagi do wprowadzania koniecznych zmian. Podczas procesu
miejcie na uwadze obietnicę Dobrego Pasterza: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J
10, 10).
W najbliższą niedzielę tj. 26 lipca Ksiądz Franciszek i Ksiądz Michael będą
mówić podczas homilii na temat programu Transformacji Parafii.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Dlaczego jedyne misterium Chrystusa jest przez
Kościół celebrowane według różnych tradycji
liturgicznych?
Ponieważ bogactwo misterium Chrystusa jest tak
niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może go
wyczerpać. Toteż od samego początku bogactwo to
znalazło w różnych narodach i kulturach odbicie w
szczególnych formach wyrazu, charakteryzujących się
przedziwną różnorodnością i komplementarnością.
Jakie jest kryterium zapewniające jedność w wielości?
Jest to wierność Tradycji apostolskiej, to znaczy
komunia wiary i sakramentów otrzymanych od
Apostołów; jest ona oznaczana i zapewniana przez
sukcesję apostolską. Kościół jest katolicki: może więc
integrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe
bogactwa kultur.
Czy w liturgii wszystko jest niezmienne?
W liturgii, zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna
część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia
Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również
część podlegająca zmianom i Kościół może, a nawet
czasem powinien dostosowywać ją do kultury różnych
narodów.

Poszukuje garażu do wynajęcia w okolicy Damen/Iowa (773) 862 7228
***
Poszukuje kobiety do wspólnego zamieszkania - okolica helenowa
(773) 512 2077

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wejść na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub
założyć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku można wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób używających telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

July 19th, 2015: 16th Sunday in Ordinary Time
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Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Dobrej Pomocy w Wisconsin - 4 październik 2015
St ona inter etowa: www.pielg zy kadowisconsin.blogspot.com
Kontakt do organizatora: Ks. Andrzej Izyk
tel. 773-726-3242
Email: pl.chicago@yahoo.com

"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu
zapadła w Watykanie, w obecności i przy błogosławieństwie św. Jana Pawła II. Misją "Drogi"jest promowanie
wartości katolickich wśród młodzieży z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu życiowego
powołania.
Co w " Drodze" ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mieś swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa,
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne.

"Drogę" w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.

Naturalne metody planowania rodziny - dobre dla ciała, wspaniałe dla duszy"- pod takim
hasłem przebiega tegoroczny Krajowy Tydzień Uświadamiania Naturalnego Planowania
Rodziny w USA. Odbędzie się on w dniach 19-25 lipca z inicjatywy Konferencji Katolickich
Biskupów Stanów Zjednoczonych.
Celem obchodów jest przedstawienie Bożej wizji ludzkiej seksualności oraz pomoc małżeństwom w zapoznaniu się z
naturalnymi metodami regulacji płodności, zgodnymi z nauczaniem Kościoła. Data Tygodnia została wybrana
nieprzypadkowo, gdyż 25 lipca przypada rocznica ogłoszenia w 1968 r. encykliki bł. Pawła VI " Humanae vitae",
poświęconej właśnie tematyce seksualności, miłości małżeńskiej i odpowiedzialnemu rodzicielstwu. Dzień później zaś
przypada liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi.
W trakcie Tygodnia wszystkie parafie USA mają pomóc
wiernym lepiej zrozumieć nauczanie Kościoła nt. sakramentu
małżeństwa, symbolizującego więź Chrystusa z Kościołem.
Kiedy małżonkowie przeżywają swe powołanie w zgodzie z
tym nauczaniem, szczególnie dotyczącym przekazywania życia,
"czerpią z tego liczne korzyści", gdyż "stosując metody naturalne,
wzrastają w świętości i świadomości darów Bożych"w
dziedzinie ludzkiej seksualności, małżeństwa i rodziny przekonują amerykańscy biskupi na swe stronie internetowej.
Więcej informacji na stronach:

www.usccb.org
www.familyministries.org

