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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
2nd Sunday in Ordinary Time, Sunday, January 17, 2016, NIEDZIELA; II Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Joseph Zegar; † Teresa Miłek z intencji Marii Klisz; O zdrowie i bł. Boże z
okazji urodzin dla córki Doroty z intencji mamy
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club members both living and deceased; Birthday
blessings for Zasirahkaye Pactanac; All victims of tornadoes ; Feloteya, Alejandro Aranjuez; Mando Somele
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Śp. † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; † Jan, Katarzyna Syjud; † Maria Ostręga II rocznica śmierci;
† Maria Hryniewicki I rocznica śmierci; † Łucja, Wanda, Teofila, Kazimiera, Piotr, Henryk Hryniewicki;
† Konstanty, Michalina Kulikowscy
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, January 18, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; † Andrew Pasminski death
anniversary
Tuesday, January 19, 2016, WTOREK:
7AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska;
Wednesday, January 20, 2016, ŚRODA:
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
Thursday, January 21, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; Brittany Kaelin Birthday blessings
Friday, January 22, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska;
Saturday, January 23, 2016, SOBOTA: St. Vincent
8 AM † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska
3rd Sunday in Ordinary Time, Sunday, January 24, 2016, NIEDZIELA; III Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Anna Szczerska z intencji Marii Klisz ;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Śp. † Józef Kusior Msza Św. Gregoriańska; † Rozalia , Franciszek Szymczak
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear Brothers and Sisters, Good morning!
Today we shall begin the catechesis on mercy according to the biblical perspective, in this way to learn mercy by
listening to what God himself teaches us through his Word. We shall start with the Old Testament, which prepares us
and leads us to the full revelation of Jesus Christ, in whom the mercy of the Father is fully revealed. In Sacred Scripture,
the Lord is presented as “merciful God”. This is his name, through which he unveils, so to speak, his face and his heart
to us. As the Book of Exodus recounts, on revealing himself to Moses he defined himself in this way: “the Lord, a God
merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness” (34:6). We also find this
formula in other texts, with certain variations, but the emphasis is always placed on mercy and on the love of God who
never tires of forgiving (cf. Gen 4:2; Joel 2:13; Ps 86[85]:15, 103[102]:8, 145[144]:8; Neh 9:17). Let us consider
together, one by one, these words of Sacred Scripture which tell us about God.
The Lord is “merciful”: this word evokes a tender approach like that of a mother toward her child. Indeed, the Hebrew
term used in the Bible evokes the viscera or even the maternal womb. Therefore, the image it suggests is that of a God
who is moved and who softens for us like a mother when she takes her child in her arms, wanting only to love, protect,
help, ready to give everything, even herself. This is the image that this term evokes. A love, therefore, which can be
defined in the best sense as “visceral”.
Then it is written that the Lord is “gracious”, in the sense of having grace, he has compassion and, in his greatness, he
bends down to those who are week and poor, ever ready to welcome, to understand, to forgive. He is like the father in
the parable recounted in the Gospel of Luke (cf. Lk 15:11-32): a father who does not withdraw in resentment at the
younger son for forsaking him, but on the contrary, he continues to expect him — he begot him — and then he runs to
meet him and embraces him, he does not even let him explain — as though he had covered his mouth — so great is the
love and joy for having found him again; and then the father also goes to call the older son who is offended and does not
want to join in the celebration, the son who always stayed home but who lived more as a servant than as a son, and to
him too, the father bends down, invites him to enter, tries to open his heart to love, so that no one is excluded from the
celebration of mercy. Mercy is a celebration!
It is also said of this merciful God that he is “slow to anger”, literally, “of great breadth”, that is having a broad capacity
of forbearance and patience. God knows how to wait, his time is not the impatient one of man; he is like the wise
farmer who knows how to wait, allowing time for the good seed to grow, in spite of the weeds (cf. Mt 13:24-30).
Lastly, the Lord proclaims himself “abounding in steadfast love and faithfulness”. How beautiful this definition of God
is! In it there is everything. For God is great and powerful, but this greatness and power are expended in loving us, who
are so small, so incompetent. The word “love”, used here, indicates affection, grace, goodness. It is not soap opera
love.... It is love which takes the first step, which does not depend on human merit but on immense gratuitousness. It is
divine solicitude that nothing can stop, not even sin, because it is able to go beyond sin, to overcome evil and forgive it.
Abounding in “faithfulness”: this is the final word of God’s revelation to Moses. God’s faithfulness never fails, because
the Lord is the Guardian who, as the Psalm says, never slumbers but keeps constant vigil over us in order to lead us to
life: “May he not suffer your foot to slip; may he slumber not who guards you: Indeed he neither slumbers nor sleeps,
the guardian of Israel.... The Lord will guard you from all evil; he will guard your life. The Lord will guard your coming
and your going, both now and forever” (Ps 121[120]:3-4, 7-8).
This merciful God is faithful in his mercy and St Paul says something beautiful: if you are faithless to him, he will
remain faithful, for he cannot deny himself. Faithfulness in mercy is the very being of God. For this reason God is
totally and always trustworthy. A solid and steadfast presence. This is the certainty of our faith. Thus, in this Jubilee of
Mercy, let us entrust ourselves to him totally, and experience the joy of being loved by this “God who is merciful and
gracious, slow to anger and abounding in love and faithfulness”.
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ST. HELEN PARISH
2016 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL BEGINS

“The Hands of God’s Mercy”

Many of our parishioners have received a mailing from Archbishop Cupich asking that you make a pledge to
the 2016 Annual Catholic Appeal. Please respond generously.
The Appeal supports both parish and Archdiocesan ministries and services. The Appeal funds services
that are of great help to ministries here in our parish. For example, Appeal funds support parish ministries
that provide religious education to children, youth and adults in inancially challenged communities.,
education and formation of lay ministers and deacons, and the continuing
education and on-going formation of priests.
This year, the theme of the Appeal is “The Hand of God’s Mercy.” We have all
received God’s mercy. By inancially supporting the ministries and services
funded by the ACA, we help to extend God’s mercy to many, many others.
As you review the mailing from Archbishop Cupich, please note the ministries
and services funded by the Appeal, including the ones that directly support the
work of our parish. Then please give generously. Note that when our parish
reaches its goal of $8,393 in paid pledges, 100% of the additional funds received
will be returned to us for use in our parish.

Celebrant’s Schedule
Sunday, January 24th, 2016
7:30am

Rev. Franciszek Florczyk

9am

Rev. Franciszek Florczyk

10:30am

Rev. Franciszek Florczyk

12:30 pm

Rev. Franciszek Florczyk

6 pm

Rev. Michael Knotek

January 17th, 2016: 2nd Sunday in Ordinary Time

 Applications for 2016-17 enrollment are being accepted now. Please call the school office at 773-486-1055 for

additional information. Enrollment for Preschool includes children that are 3 years of age by September 1, 2016.
 An Open House will take place on Sunday, January 31 from 10:00-Noon. All parishioners are invited to attend.

The coffee will be hot and the breakfast treats are always delicious. Please enter through the main doors of the
school. Recognized by Chicago Magazine as one of the Top 25 Schools in Chicago and suburbs, please come and
visit, the teachers will be in their classrooms.
 The St. Helen Dad's Club and Mom's Group are sponsoring a Family Chili Cook-Off and Mac-n-Cheese Challenge

on Saturday, February 6 in the school basement starting at 4:30. The potluck will feature chili and mac-n-cheese
and potluck side dishes. The event is BYOB. All single parishioners are invited for a complimentary meal. There
will be entertainment for the children. The suggested donation for a family is $25.00.
 Please keep our 8th grade students in your thoughts and prayers as they receive high school letters of acceptance

over the next few weeks.
Thank you very much for your continued support and interest in our school. Please keep current by "friending" us on
Facebook.
Marianne Johnson, Principal

WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY
JANUARY 18–25, 2016

God our Lord Jesus Christ, the Father of
glory, may you give to all Christians, and
especially to those entrusted with leadership
in your Church, the spirit of wisdom and
revelation. With the eyes of our hearts may
we see the hope to which you have called us:
one body and one Spirit, one Lord, one faith,
one baptism, one God and father of all, who
is above and through all
and in all. This we ask
through Jesus Christ,
our Lord, who lives and
reigns with you, in the
unity of the Holy Spirit,
one God, now and
forever. Amen.

CONSTANCE MOSKAL
MAY SHE REST IN PEACE
Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym

In observance of
Martin Luther King Day,
parish office will be closed on
Monday, January 18th, 2016.
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2015 STATEMENT OF DONATIONS
If you would like to receive a statement of your donations for the year 2015, please fill in the form below and drop
it into the collection basket or call the Parish Office at 773-235-3575. Your statement will be mail to you ASAP.
All donors who use www.givecentral.org can print report of their donations by themselves.

ROZLICZENIE PODATKOWE 2015
Parafianie, którzy chcą otrzymać potwierdzenie wysokości ofiary, jaką złożyli na parafię Św. Heleny w
roku 2015 dla celów podatkowych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie go do koszyka na składkę lub o telefon do biura parafialnego. Rozliczenie to będzie wysłane pocztą. Osoby, które
używają givecentral.org do przekazywania ofiar na parafię mają możliwość, aby wydrukować sobie samemu raport przekazanych pieniędzy na parafię Św. Heleny.
2012 CONTRIBUTION STATEMENT REQUEST
___________________________________________________________________________________________________________
First & Last Name and Envelope number / Imię i Nazwisko oraz numer koperty
__________________________________________________________________________________________________________
Address / Adres
____________________________________________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy

January 17th, 2016: 2nd Sunday in Ordinary Time

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

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
When is a person obliged to confess mortal sins?
Each of the faithful who has reached the age of
discretion is bound to confess his or her mortal sins at
least once a year and always before receiving Holy
Communion.
Why can venial sins also be the object of
sacramental confession?
The confession of venial sins is strongly
recommended by the Church, even if this is not
strictly necessary, because it helps us to form a
correct conscience and to fight against evil
tendencies. It allows us to be healed by Christ and to
progress in the life of the Spirit.
Who is the minister of this sacrament?
Christ has entrusted the ministry of Reconciliation to
his apostles, to the bishops who are their successors
and to the priests who are the collaborators of the
bishops, all of whom become thereby instruments of
the mercy and justice of God. They exercise their
power of forgiving sins in the name of the Father and

When the world slumbers in
comfort and selfishness, our
Christian mission is to help
it rouse from sleep.

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
January 10th, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$2,133.75

$5,100

($2,966.25)

$589.50

Latin America /
Ameryka Łacińska

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
January 24th / 24 styczeń - 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

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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Katecheza Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dziś rozpoczynamy katechezy na temat miłosierdzia w perspektywie biblijnej, abyśmy w ten sposób uczyli się
miłosierdzia słuchając tego, czego poprzez swoje Słowo uczy nas sam Bóg. Zaczynamy od Starego Testamentu, który
nas przygotowuje i prowadzi do pełnego objawienia Jezusa Chrystusa, w którym w pełni objawia się miłosierdzie Ojca.
W Piśmie Świętym Bóg przedstawiony jest jako "Bóg miłosierny". Jest to imię, poprzez które, że tak powiem, objawia
On nam swoje oblicze i serce. On sam, jak mówi Księga Wyjścia, objawiając się Mojżeszowi definiuje siebie w
następujący sposób: "Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność" (34,6). Także w
innych tekstach odnajdujemy tę formułę, z pewnymi zmianami, ale zawsze kładziony jest nacisk na miłosierdzie i
miłość Boga, który niestrudzenie przebacza (por. Rdz 4,2; Jl 2,13; Ps 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Przypatrzymy się
każdemu po kolei z tych słów Pisma Świętego, które nam mówią o Bogu.
Pan jest "miłosierny": słowo to przywołuje postawę czułej troski, takiej jaką matka otacza swoje dziecko. Rzeczywiście
hebrajskie słowo użyte w Biblii skłania nas do myśli o wnętrznościach, a także o łonie matczynym. Dlatego sugeruje
ono obraz Boga, który się wzrusza i okazuje nam swoje uczucia, jak matka, kiedy bierze w ramiona swoje dziecko,
pragnąc jedynie je kochać, chronić, pomagać, gotowa oddać dla niego wszystko, nawet siebie samą. Ten piękny obraz
podsuwa ten termin. Jest to zatem miłość, którą można określić, w dobrym sensie, jako poruszającą wnętrzności.
Napisano także, że Pan jest "litościwy", w tym sensie, że okazuje łaskę, współczucie i w swojej wielkości pochyla się
nad słabymi i ubogimi, zawsze gotów, by przyjąć, zrozumieć, przebaczyć. To jak ojciec z przypowieści o której mówi
Ewangelia św. Łukasza (por. Łk 15,11-32): ojciec, który nie zamyka się w rozżaleniu, z powodu porzucenia przez
młodszego syna, lecz przeciwnie stale na niego czeka, bo go zrodził, a następnie wybiega mu na spotkanie i obejmuje
go, nie pozwala jemu nawet dokończyć wyznania winy, jakby przykrywał jemu usta - tak wielka jest miłość i radość z
tego powodu, że go odnalazł. Potem idzie zawołać starszego syna, który jest oburzony i nie chce się cieszyć, syna, który
zawsze był w domu, ale żyjąc bardziej jak sługa, niż syn, ale także i nad nim pochyla się ojciec, zaprasza go by wszedł,
stara się otworzyć jego serce na miłość, aby nikt nie był wykluczony ze święta miłosierdzia. Miłosierdzie jest bowiem
świętem.
O tym Bogu miłosiernym mowa jest również, że jest "nieskory do gniewu", dosłownie, "ma długi oddech", to znaczy
ma szeroki oddech wielkoduszności i zdolność do znoszenia. Bóg potrafi czekać, Jego czasy nie są niecierpliwymi
czasami ludzi; jest On jak mądry rolnik, który potrafi oczekiwać, zostawia czas, aby dobre ziarno wzrosło, pomimo
kąkolu (por. Mt 13,24-30).
I wreszcie Pan ogłasza siebie "bogatym w łaskę i wierność". Jakże piękna jest ta definicja Boga! Jest w niej wszystko.
Ponieważ Bóg jest wielki i potężny, ale ta wielkość i moc ukazują się w miłości względem nas, tak małych, tak
niezdolnych. Użyte tutaj słowo "miłość", wskazuje miłość, łaskę, dobroć. Niej jest to miłość z telenoweli. Ta miłość
czyni pierwszy krok, który nie zależy od ludzkich zasług, ale z wypływa ogromnej bezinteresowności. Jest to Boża
troskliwość, której nic nie może powstrzymać, nawet grzech, bo potrafi przejść ponad grzechem, pokonać zło i
wybaczyć je.
Wierność bez granic: oto ostatnie słowo jakie Bóg objawił Mojżeszowi. Wierności Boga nigdy nie zabraknie, ponieważ
Pan jest opiekunem, który jak mówi Psalm, nie zasypia, ale nieustannie czuwa nad nami, aby nas doprowadzić do życia:
"On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem [...] Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy" (121,3-4.7-8).
Ten Bóg miłosierny jest wierny w swoim miłosierdziu. Święty Paweł mówi coś bardzo pięknego: jeśli nie jesteś wobec
Niego wierny, "On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego" (2 Tym 2,13). Wierność w miłosierdziu
jest wręcz istotą Boga. Dlatego Bóg jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Jest to obecność solidna i stabilna. To jest
pewność naszej wiary. Zatem w tym Jubileuszu Miłosierdzia powierzmy się Jemu całkowicie a doświadczymy radości
bycia kochanymi przez tego "Boga miłosiernego i litościwego, cierpliwego, bogatego w łaskę i wierność".
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Prosimy o złożenie daru na Doroczną Kwestę Katolicką 2016
„Ręce Boga miłosierdzia”
Wielu z Was już odpowiedziało na otrzymany list od arcybiskupa Cupicha o wsparcie Kwesty Katolickiej.
W imieniu wszystkich, którym przez posługę i duszpasterstwa wspierane przez Doroczną Kwestę
Katolicką udzielana jest pomoc, dziękujemy za Wasze dary. Jeśli otrzymałeś list od Arcybiskupa, a do tej
pory nie odpowiedziałeś na niego, prosimy uczyń to najszybciej jak tylko możliwe.
W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Papież Franciszek prosi nas, abyśmy rozpoznawali obecność Bożego
miłosierdzia w naszym życiu, a następnie stawali się rękoma Bożego miłosierdzia dla innych. Doroczna Kwesta
Katolicka stwarza wspaniałe możliwości przekazywania Bożego miłosierdzia wielu
ludziom.

Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji,
Kwesta Katolicka finansuje również posługi, które służą wielką pomocą
duszpasterstwu naszej parafii
Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy
równocześnie okazywać Mu wdzięczność. Finansowe wsparcie dzieł naszej
parafii, naszej Archidiecezji i Kościoła na świecie jest w istocie jednym ze
sposobów wyrażania jej. Prosimy o hojne wsparcie Dorocznej Kwesty
Katolickiej 2016. Po osiągnięciu kwoty docelowej dla naszej parafii $8,393 w
gotówce, 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie zwrócone do parafii
na jej własne potrzeby.

Papież Franciszek na Twitterze:

Podczas, gdy świat śpi w
luksusie i egoizmie, misją
chrześcijańską jest pomoc
w przebudzeniu.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Kiedy jesteśmy zobowiązani wyznać grzechy ciężkie?
Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania,
obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać
wszystkie swoje grzechy ciężkie, w każdym bądź razie
przed przyjęciem Komunii świętej.
Dlaczego także grzechy powszednie mogą być
przedmiotem spowiedzi sakramentalnej?
Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle
konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane,
ponieważ pomaga kształtować prawe sumienie, walczyć
ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy
Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym.
Kto jest szafarzem tego sakramentu?
Chrystus powierzył posługę pojednania swoim
Apostołom, ich następcom - biskupom oraz prezbiterom,
współpracownikom biskupów, którzy są znakiem i
narzędziem miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej.
Wykonują oni władzę odpuszczania grzechów w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W najbliższą niedzielę, 24 stycznia Rycerze
Kolumba wezmą udział we Mszy Św. o
godzinie 10:30 a następnie odbędzie się
comiesięczne spotkanie w Sali parafialnej.

W poniedziałek 18 stycznia
biuro parafialne będzie
zamknięte ze względu
na święto
Martin Luther King Day.
Ofiary elektroniczne

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN
18 - 25 Styczeń 2016
Ojcze, niech pokój będzie tematem ich dyskusji.
Przebacz im brak szczerości.
Ojcze, nie stój z boku, kiedy mnie prześladują.
Przyjdź, przyjdź mnie obronić, trwaj u mego boku.
Oświeć ich i poucz. Niech zobaczą swe błędy.
Ty jesteś Sprawiedliwy. Zajaśniej nad nimi,
aby Cię uwielbili
i powiedzieli: "Wielki jest nasz Bóg Najwyższy,
który pragnie widzieć Swe
dzieci w pokoju.
Uwielbiony niech będzie Pan,
który zstępuje,
aby nas zjednoczyć.
Uwielbiony niech będzie Pan,
który przychodzi ogłosić
Swe dzisiejsze Dzieła."
Amen.

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.

