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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
The Epiphany of the Lord, Sunday, January 3, 2016, NIEDZIELA; Trzech Króli - YEAR C
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Dolores Pawlik req by Irene Gawlik; Shannon Kaelin Birthday
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za przeszły rok i z prośbą do Pana Jezusa i Matki Najświętszej
o zdrowie i bł. w tym roku dla Jolanty, Roberta, Zenona, Władysława
Śp. † Krystyna, Stanisław Wójciak; † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; † Jennie Spula death
anniversary
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Jerry Russell Brittain;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, January 4, 2016, PONIEDZIAŁEK: St. Elizabeth Ann Seton
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Tuesday, January 5, 2016, WTOREK: St. John Neumann
7AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, January 6, 2016, ŚRODA: St. Andre Bessette
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Thursday, January 7, 2016, CZWARTEK: St. Raymond of Penyafort
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Friday, January 8, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Saturday, January 9, 2016, SOBOTA:
8 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
The Baptism of the Lord, Sunday, January 10, 2016, NIEDZIELA; Chrzest Pański - YEAR C
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Stephanie Bartosik; † Ronald
Savaggio; † Dolores Pawlik
10:30 AM – Za Parafian;
Śp. † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; † Jan, Mieczysław Wiercioch
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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Fragments from MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE CELEBRATION OF THE
XLIX WORLD DAY OF PEACE 1 JANUARY 2016

Overcome Indifference and Win Peace
God is not indifferent! God cares about mankind! God does not abandon us! At the beginning of the New Year, I would like to
share not only this profound conviction but also my cordial good wishes for prosperity, peace and the fulfilment of the hopes of
every man and every woman, every family, people and nation throughout the world, including all Heads of State and Government
and all religious leaders. We continue to trust that 2016 will see us all firmly and confidently engaged, on different levels, in the
pursuit of justice and peace. Peace is both God’s gift and a human achievement. As a gift of God, it is entrusted to all men and
women, who are called to attain it.
Sadly, war and terrorism, accompanied by kidnapping, ethnic or religious persecution and the misuse of power, marked the past
year from start to finish. In many parts of the world, these have became so common as to constitute a real “third world war fought
piecemeal”. Yet some events of the year now ending inspire me, in looking ahead to the new year, to encourage everyone not to
lose hope in our human ability to conquer evil and to combat resignation and indifference. They demonstrate our capacity to
show solidarity and to rise above self-interest, apathy and indifference in the face of critical situations.
Clearly, indifference is not something new; every period of history has known people who close their hearts to the needs of
others, who close their eyes to what is happening around them, who turn aside to avoid encountering other people's problems. But
in our day, indifference has ceased to be a purely personal matter and has taken on broader dimensions, producing a certain
“globalization of indifference”.
The first kind of indifference in human society is indifference to God (…), then indifference to our neighbor (…), In other
cases, indifference shows itself in lack of concern for what is happening around us, especially if it does not touch us directly. In
these and in other situations, indifference leads to self-absorption and a lack of commitment. It thus contributes to the absence of
peace with God, with our neighbor and with the environment.
While conscious of the threat posed by a globalization of indifference, we should also recognize that, in the scenario I have just
described, there are also many positive initiatives which testify to the compassion, mercy and solidarity of which we are capable.
Here I would offer some examples of praiseworthy commitment, which demonstrate how all of us can overcome indifference in
choosing not to close our eyes to our neighbor. These represent good practices on the way to a more humane society.
There are many non-governmental and charitable organizations, both within and outside the Church, whose members, amidst
epidemics, disasters and armed conflicts, brave difficulties and dangers in caring for the injured and sick, and in burying the dead.
I would also mention those individuals and associations which assist migrants who cross deserts and seas in search of a better
life. These efforts are spiritual and corporal works of mercy on which we will be judged at the end of our lives.
In the spirit of the Jubilee of Mercy, all of us are called to realize how indifference can manifest itself in our lives and to work
concretely to improve the world around us, beginning with our families, neighbours and places of employment. Civil society is
likewise called to make specific and courageous gestures of concern for their most vulnerable members, such as prisoners,
migrants, the unemployed and the infirm.
With this in mind, I would like to make a threefold appeal to the leaders of nations: to refrain from drawing other peoples into
conflicts or wars which destroy not only their material, cultural and social legacy, but also – and in the long term – their moral
and spiritual integrity; to forgive or manage in a sustainable way the international debt of the poorer nations; and to adopt policies
of cooperation which, instead of bowing before the dictatorship of certain ideologies, will respect the values of local populations
and, in any case, not prove detrimental to the fundamental and inalienable right to life of the unborn.
I entrust these reflections, together with my best wishes for the New Year, to the intercession of the Blessed Virgin Mary, our
Mother, who cares for the needs of our human family, that she may obtain from her Son Jesus, the Prince of Peace, the granting
of our prayers and the blessing of our daily efforts for a fraternal and united world.
Pope Francis
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Unwanted Christmas Gifts
If you will receive any unwanted Christmas
presents, please think about donating them
to St Helen Church. All gifts will be used
for raffles which we have during the year
such as Christmas Dinner, St. Joseph Table
or Easter Dinner .
We will be collecting gifts for the next
two weekends (January 3rd & 10th). Just
leave it in the basket in church’s vestibule.
Thank you for your donations.

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.

January 3rd, 2016: The Epiphany of the Lord
A Response to the Gospel of Mercy
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Christmas Luncheon
Organizing Meeting
Organizing Meeting will take place on Tuesday,
January 5th at 7pm in the Rectory. Please join us, so
we can prepare well this annual parish celebration.

***

Photo by Kira Horvath for CRS

All Catholics in the Archdiocese of Chicago are invited
to participate during the month of January in migration
awareness “through prayer and action to try and ease
the struggles of immigrants and to reflect on the
Church’s obligation to welcome the stranger.”
~ Archbishop Cupich, January 2016
ACTION: Visit www.CatholicsandImmigrants.org
rging Congress to extend suppot to Syrian

Opłatkowe spotkanie organizacyjne
Spotkanie organizacyjne odbędzie się we
wtorek 5 stycznia o godzinie 7 wieczorem w
Sali na plebanii. Zapraszamy chętnych, aby
przygotować jak najlepiej to spotkanie
opłatkowe.

CHRISTMAS LUNCHEON
Once again, we will have our annual Christmas Luncheon on Sunday, January 10, 2015
at 12:00 noon in the Social Center. The tickets for the event are available at the parish
office or in the vestibule of the Church after each Mass for $25.
If anyone would like to help us organize our Christmas Luncheon by donating raffle
prizes, please bring them to the church or parish office. Please, join us and invite your
relatives and friends to our celebration.

OPŁATEK PARAFIALNY
Zapraszamy na Opłatek Parafialny, połączoną z obiadem i wspólnym kolędowaniem w niedzielę
10-go stycznia o godz. 12:00 w południe w sali parafialnej. W programie między innymi loteria
fantowa. Jeśli ktoś chciałby ofiarować nagrody na losowanie może przekazać je do kancelarii
parafialnej, za co będziemy bardzo wdzięczni. Zaproście na naszą zabawę Waszych krewnych,
bliskich i znajomych. Bilety na zabawę można nabyć w kościele po Mszy Świętej lub w
kancelarii parafialnej w cenie $25.
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Prayer for Persecuted
Christians
Almighty God, who has taught us through your Son
Jesus Christ that those who follow Him may be
persecuted; strengthen, comfort and encourage all
those who suffer harassment, violence, imprisonment
and even death for being followers of Jesus. We pray
for those who persecute your people; may their hearts
be turned towards you through the faithful witness of
those they persecute. Protect members of the families
and church communities of those who are persecuted
and bless the work and ministry of Release
International and its partners as we support those
who are suffering and seek to be a voice of
persecuted Christians.
Through Jesus Christ our Lord.
Amen.
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Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano
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Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za ten rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016
July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień

$
$
$
$
$
$

8,074.00
8,075.00
9,058.00
7,908.00
7,908.00
7,908.00

Total
Paid / Zapłacono

$48,931.00
$28,166.00

To be paid / Do zapłacenia

$20,765.00

CATECHISM CORNER
What is the name of this sacrament?
It is called the sacrament of Penance, the sacrament
of Reconciliation, the sacrament of Forgiveness, the
sacrament of Confession, and the sacrament of
Conversion.
Why is there a sacrament of Reconciliation after
Baptism?
Since the new life of grace received in Baptism does
not abolish the weakness of human nature nor the
inclination to sin (that is, concupiscence), Christ
instituted this sacrament for the conversion of the
baptized who have been separated from him by sin.
When did he institute this sacrament?
The risen Lord instituted this sacrament on the
evening of Easter when he showed himself to his
apostles and said to them, “Receive the Holy Spirit. If
you forgive the sins of any, they are forgiven; if you
retain the sins of any, they are retained.” (John 20:2223).

However grave our sin,
God responds with
total forgiveness

Vanity not only distances us
from God: it makes us
look ridiculous.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
December 20th, 2015

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$1,925.57

$5,100

($3,174.43)

Christmas Flowers/
Kwiaty

$1,644.50

Suggested weekly donation:
One hour of your weekly salary.
We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Simbang Gabi - $461.88
Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
January 10th / 10 styczeń - Latin America / Kościół w Ameryce Łacińskiej

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

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.

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings are celebrated on Saturday afjeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji ternoons or any day if you wish. Arrangements
should be made by calling the parish office.
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

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
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Z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2016
Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój
Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje
głębokie przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, pełnym nadziei na przyszłość każdego
mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników religijnych. Nie
tracimy bowiem nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie
sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. Pokój jest darem Boga, ale
powierzonym wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy są powołani do jego realizacji.
Wojny i działania terrorystyczne z ich tragicznymi konsekwencjami, uprowadzenia osób, prześladowania na tle etnicznym czy
religijnym, sprzeniewierzanie się zasadom moralnym naznaczyły od początku do końca ubiegły rok, boleśnie pojawiając się coraz
częściej w wielu regionach świata, do tego stopnia, by przybrać cechy tego, co można określić „trzecią wojną światową w
kawałkach”. Niektóre jednak wydarzenia minionych lat i dopiero co zakończonego roku zachęcają mnie do ponowienia w
perspektywie nowego roku zachęty, by nie tracić nadziei, że człowiek, z pomocą Bożej łaski, jest zdolny do pokonania zła, i by nie
poddawać się rezygnacji i obojętności. Wydarzenia, o których mówię, ukazują zdolność człowieka do działania w duchu
solidarności, przekraczając interesy indywidualne, apatię i obojętność wobec sytuacji krytycznych.
Oczywiście postawa obojętności ludzi zamykających serce, by nie myśleć o innych, zamykających oczy, żeby nie widzieć tego, co
ich otacza, czy stosujących uniki, żeby nie być dotkniętymi problemami innych osób, jest cechą ludzkiej typologii dość
rozpowszechnioną i obecną w każdej epoce dziejów. Jednak w dzisiejszych czasach przekroczyła ona zdecydowanie wymiar
indywidualny, by nabrać wymiaru globalnego i wytworzyć zjawisko „globalizacji obojętności”.
Pierwszą formą obojętności w ludzkim społeczeństwie jest obojętność wobec Boga (…), kolejną obojętność wobec bliźniego (…), w
innych przypadkach, obojętność przejawia się jako brak wrażliwości na otaczającą rzeczywistość, szczególnie bardziej odległą. W
tych i w innych przypadkach, obojętność powoduje zamknięcie i unikanie obowiązków, przyczyniając się w ostateczności do braku
pokoju z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem.
Świadomi niebezpieczeństwa globalizacji obojętności, nie możemy nie dostrzec, że w scenariusz wpisują się także liczne inicjatywy
i działania pozytywne, które świadczą o współczuciu, miłosierdziu i solidarności, do jakich zdolny jest człowiek. Chciałbym tu
wspomnieć o kilku przykładach godnych pochwały wysiłków ukazujących, jak można przezwyciężyć obojętność, kiedy postanowi się
nie odwracać wzroku od swego bliźniego, stanowiących dobre praktyki na drodze do bardziej ludzkiego społeczeństwa.
Istnieje wiele organizacji pozarządowych i grup charytatywnych, w Kościele i poza nim, których członkowie w czasie epidemii,
katastrof lub konfliktów zbrojnych, narażają się na trudy i niebezpieczeństwa, aby troszczyć się o rannych i chorych oraz
pogrzebać zmarłych. Obok nich chciałbym wspomnieć osoby i stowarzyszenia, które spieszą na ratunek imigrantom
przemierzającym pustynie i morza w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Działania te są uczynkami miłosierdzia co do ciała i
co do duszy, z których będziemy sądzeni u kresu naszego życia.
W duchu Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy są wezwani do rozpoznania, jak obojętność przejawia się w ich życiu i do podjęcia
konkretnego wysiłku, by przyczynić się do poprawy rzeczywistości, w której żyjemy, wychodząc od swej rodziny, kręgu sąsiedzkiego
lub środowiska pracy. Również państwa są wezwane do konkretnych czynów, do odważnych działań wobec najsłabszych członków
swoich społeczeństw, takich jak więźniowie, imigranci, bezrobotni i chorzy.
W tej perspektywie pragnę skierować potrójny apel: o powstrzymanie się od wciągania innych narodów w konflikty i wojny, które
niszczą nie tylko bogactwo materialne, kulturowe i społeczne, ale także – i to przez długi czas – integralność duchową i moralną; o
anulowanie lub zrównoważone zarządzanie długiem międzynarodowym krajów najbiedniejszych; o podjęcie polityki współpracy,
która, zamiast uginać się przed dyktaturą pewnych ideologii, szanowałaby wartości ludności lokalnej i która w żadnym przypadku
nie byłaby szkodliwa dla podstawowego i niezbywalnego prawa nienarodzonych do życia.
Powierzam te refleksje, wraz z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok, wstawiennictwu Najświętszej Maryi, Matki troszczącej się o
potrzeby ludzkości, aby nam wyjednała u swego Syna Jezusa, Księcia Pokoju, wysłuchanie naszych błagań i błogosławieństwo dla
naszego codziennego zaangażowania na rzecz świata braterskiego i solidarnego.
Papież Franciszek
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20+ C + M + B + 16 - co to tak naprawdę znaczy?
Rozpowszechniła się powszechna opinia, iż napis ten
pochodzi od inicjałów imion Trzech Mędrców, którzy
przybyli oddać Mu pokłon; Kacpra, Melchiora i
Baltazara. (K, M, B) Imiona Trzech Króli stały się
najłatwiejszym, ale nie najlepszym wytłumaczeniem
symboliki tego znaku, jaki po sobie pozastawiamy. Nie
jest to jednak prawda, a to l"udowe" tłumaczenie
przystoi co najwyżej przedszkolnym dzieciom. Napis
ten winniśmy wykonywać świadomie i ze czcią w
postaci: " C+M+B 2016"(nie przez K), bowiem ma on
swoje łacińskie pochodzenie: Christus Mansionem
Benedictat i oznacza " Niech Chrystus Błogosławi ten
dom". Przez nasze ręce, często nieświadomie kreślące
kredą ten napis, ma zostać więc przekazane
błogosławieństwo Boże. Napis ten powinien być
zrobiony najlepiej na drzwiach i to od strony
zewnętrznej.

Papież Franciszek na Twitterze:

Na bezmiar grzechu Bóg
odpowiada pełnią
przebaczenia

Jan Nepomucen Neumann urodził się 28 marca 1811
r. w Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie
Austriackim. Jan otrzymał święcenia kapłańskie w
Stanach Zjednoczonych. Jan Nepomucen podjął pracę
duszpasterską
wśród
niemieckich
imigrantów
zamieszkujących okolice Nowego Jorku. W marcu
1852 r. Jan Nepomucen Neumann otrzymał w
Baltimore sakrę biskupią. Został ordynariuszem
Filadelfii. Zorganizował system oświaty w diecezji,
zwiększając liczbę szkół katolickich z jednej do dwustu.
Dbał o poprawę warunków w parafiach. Wprowadził
też - co było nowością w całym kraju - nabożeństwo
czterdziestogodzinne. Pisał artykuły do wielu gazet i
czasopism katolickich, opublikował także dwa
katechizmy.
Zmarł w wyniku udaru mózgu podczas spaceru jedną z
ulic Filadelfii 5 stycznia 1860 roku. Został
beatyfikowany w 1963 r. - podczas trwania II Soboru
Watykańskiego - przez Pawła VI. Czternaście lat
później, 19 czerwca 1977 r., ten sam
papież ogłosił go świętym. W ten sposób
Jan Neumann stał się pierwszym
kanonizowanym Stanów Zjednoczonych.
Jego relikwie spoczywają w narodowym
sanktuarium w parafii św. Piotra
Apostoła w Filadelfii.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Czy ochrzczeni mają potrzebę nawrócenia?
Wezwanie
Chrystusa
do
nawrócenia
nadal
rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To nawrócenie jest
nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który
będąc świętym obejmuje w łonie swoim grzeszników.
Co to jest pokuta wewnętrzna?
Jest poruszeniem " skruszonego serca" (Ps 51,19),
dotkniętego łaską Bożą, pobudzającą do odpowiedzi na
miłosierną miłość Boga. Zakłada ból i odwrócenie się
od popełnionych grzechów, mocne postanowienie, by
już więcej nie grzeszyć w przyszłości oraz ufność w
pomoc Bożą. Żywi się nadzieją na miłosierdzie Boże.
W jakich formach pokuta wyraża się w życiu
chrześcijańskim?
Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w
bardzo zróżnicowanych formach, przede wszystkim
przez post, modlitwę i jałmużnę. Te i wiele innych
jeszcze form pokuty mogą być praktykowane w
codziennym życiu chrześcijanina, zwłaszcza w czasie
Wielkiego Postu i w każdy piątek, który jest dniem
pokuty.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w
cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze
Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Nietrafione prezenty
świąteczne
Posiadasz niepotrzebne prezenty świąteczne i nie
wiesz co z nimi zrobić? Nasza parafia organizuje
zbiórkę takich prezentów w następne dwa weekendy
3 i 10 stycznia. Prezenty zostaną przeznaczone na
loterie, które nasza parafia organizuje w ciągu roku
z okazji Opłatka, Stołu Św. Józefa, czy Święconki.
Prosimy o składnie wszystkich prezentów w
przedsionku kościoła w specjalnie wystawionym
koszu. Bóg zapłać.

Kobieta poszukuje pracy jako opiekunka do
osoby starszej lub do dzieci. (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.
Dostępna jest również bezpłatna
aplikacja.

