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MASSES:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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
4th Sunday of Lent, Sunday, March 6, 2016, NIEDZIELA; IV Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian; † Maria Dzielska; † Katarzyna, Karol Kozioł
9:00 AM - For Parishioners; † Shirley Kenar birthday remembrance; † Josephine, John Majka; † Józef
Nicpoń
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; † Edward Molczyk; † Zofia Dymała; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
† Piotr, Teofila, Łucja Wanda, Maria, Henryk, Kazia Hryniewicki; † Michalina, Konstanty Kulikowski;
† Ludomir Mączka; † Grzegorz Szydło rocznica urodzin
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Constance Moskal;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

Monday, March 7, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska
Tuesday, March 8, 2016, WTOREK:
7AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, March 9, 2016, ŚRODA:
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar;
† Dorothy Rozalia Bak
Thursday, March 10, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska; † Ben, Stephanie Bartosik
Friday, March 11, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska
Saturday, March 12, 2016, SOBOTA:
8 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
5th Sunday of Lent, Sunday, March 13, 2016, NIEDZIELA; V Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł
9:00 AM - For Parishioners; † Josephine, John Majka
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; † Edward Molczyk; † Zofia Dymała; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
† Józef Nicpon
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Józef Nicpon req by Ed Sroka
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,
In speaking about divine mercy, we have often evoked the figure of the father of the family, who loves his children, helps,
takes care of them, forgives them. As father, he teaches them and corrects them when they make mistakes, helping them to
develop and grow in goodness. This is how God is presented in the first chapter of the Book of Prophet Isaiah, in which the
Lord, as a loving but also a careful and strict father, turns to Israel, accusing them of disloyalty and corruption, in order to
lead them back to the path of justice. This is how our text begins: “Hear, O heavens, and give ear, O earth; / for the Lord has
spoken: / ‘Sons have I reared and brought up, / but they have rebelled against me. / The ox knows its owner, / and the ass its
master’s crib; / but Israel does not know, / my people does not understand’” (1:2-3).
God, through the prophet, speaks to the people with the bitterness of a disappointed father: he raised his children, and now
they have rebelled against him. Even animals are loyal to their master and recognize the hand that feeds them; instead, the
people no longer recognize God, they refuse to understand. Although wounded, God lets love speak, and he appeals to the
conscience of these degenerate children, that they may mend their ways and allow themselves to be loved again. This is what
God does! He comes to meet us so that we may allow him, our God, to love us. The father-son relationship, to which the
prophets often refer in speaking about the Covenant relationship between God and his people, has been distorted. The
parents’ mission to educate is aimed at raising the children in freedom, making them responsible, capable of performing good
works for themselves and for others. Instead, because of sin, freedom becomes the pretext for autonomy, the pretext of pride,
and pride leads to opposition and to the illusion of self-sufficiency.
Thus God reprimands his people: “You have lost your way”. Lovingly and bitterly he says “my” people. God never disowns
us; we are his people, even the worst of men, the worst of women, the worst of peoples are his children. This is God: he
never ever disowns us! He always says: “Come, son, come daughter”. This is the love of our Father; this is the mercy of God.
Having such a Father gives us hope, gives us confidence. This belonging should be lived out in trust and obedience, with the
knowledge that everything is a gift that comes from the Father’s love. Instead, there is vanity, stupidity and idolatry. This is
why the prophet now directly addresses this people with severe words in order to help them to understand the gravity of their
fault: “Ah, sinful nation, / [...] sons who deal corruptly! / They have forsaken the Lord, / they have despised the Holy One of
Israel, / they are utterly estranged” (v. 4).
The consequence of sin is a state of suffering, of which the country also feels the effects, devastated and rendered desolate, to
the point that Zion — that is, Jerusalem — becomes uninhabitable. Where God and his paternity are rejected, life is no longer
possible, existence loses its roots, everything appears depraved and annihilated. However, even this painful moment is in
view of salvation. The purpose of trial is that the people may experience the bitterness of those who abandon God, and thus
confront the distressing emptiness of a choice of death. Suffering, the inevitable consequence of a self-destructive decision,
must make sinners reflect in order to open themselves to conversion and forgiveness. This is the way of divine mercy. God
does not deal with us according to our faults (cf. Ps 103[102]:10]. Punishment becomes an instrument to spur reflection.
Thus, one can understand that God forgives his people, he forgives and does not destroy all, but always leaves the door open
to hope. Salvation entails the decision to listen and allow oneself to convert, but it is always freely given. Therefore the Lord,
in his mercy, indicates a path that is not that of ritual sacrifices, but rather of justice. Worship is criticized not because it is
useless in itself, but because, instead of expressing conversion, it puts itself forward instead; and it thus becomes a quest for
one’s own justice, creating the misleading conviction that it is the sacrifices that save, not divine mercy that forgives sin.
To understand this clearly: when a person is sick he goes to the doctor; when a person feels he is a sinner he goes to the Lord.
If, instead of going to the doctor, he goes to a sorcerer, he is not healed. So often we do not go to the Lord, but prefer to take
the wrong path, seeking a justification, justice or peace without him. God, says the prophet Isaiah, does not delight in the
blood of bulls and of lambs (1:11), particularly if the offering is is made by hands stained with our brothers’ blood (v. 15).
I am thinking of several benefactors of the Church who come with an offering — “Take this offering for the Church” —
which is the fruit of the blood of so many exploited, mistreated, enslaved people and their poorly paid work! I might say to
these people: “Please, take back your cheque, burn it”. The People of God, namely, the Church, does not needs dirty money.
They need hearts open to the mercy of God. It is important to approach God with clean hands, avoiding evil and practising
goodness and justice. The way the prophet concludes is beautiful: “cease to do evil, / learn to do good; / seek justice, / correct
oppression; / defend the fatherless, / plead for the widow” (vv. 16-17).
This is the miracle of forgiveness that God — the forgiveness that God as Father — wants to give to his people. God’s mercy
is offered to everyone, and the prophet’s words are valid today for all of us, who are called to live as Children of God.
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Easter Flowers
Help to beautify the sanctuary by volunteering to
provide flowers this Easter and memorialize those
special people in your life. An appropriate donation
for holiday flowers is $20- $25 or more. Flowers
may be given in honor, memory, or in thanksgiving
of a loved one. The name od a loved will be written
on the ornament and placed in a flower pot.
Envelopes are distributed today
by ushers. Please return the
envelopes next Sunday or on
Sunday, March 20th
during
second collection.

“Everything Was Once New”
Halfway through Lent!

STATIONS OF THE CROSS
Friday 7 p.m. Bilingual
On Sunday, May 22nd we would like to celebrate a
Birthday of St. John Paul II. At the same time our
Pastor is celebrating his 35th Anniversary of
Priesthood.
In order to have a successful celebration we need
your help. Our first organizing committee meeting
will take place on Wednesday, March 16th at 7pm in
the rectory meeting room. See you there.

W niedzielę 22 maja po raz kolejny chcemy wspólnie
świętować rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.
Również w tym samym czasie przypada 35 rocznica
Święceń Kapłańskich naszego Ks. Proboszcza.
Aby przygotować te da wydarzenia potrzebujemy
waszej pomocy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
we środę, 16 marca o godzinie 7 wieczór w Sali na
plebanii. Zapraszamy

This weekend we celebrate the 4th Sunday of Lent, also
known as “Laetare Sunday”. “Laetare” means “rejoice”.
This comes from the introit (Entrance Antiphon) for this
Sunday which reads:
“Rejoice, O Jerusalem; and gather round, all you who lover
her; rejoice in gladness, after having been in sorrow; exult
and be replenished with the consolation flowing from her
motherly bosom. Psalm verse: I rejoiced when it was said
unto me: 'Let us go to the house of the Lord.'”
We are at the halfway point of Lent. This Laetare Sunday is
meant to be a slight recess from the normal rigors of Lent,
with the thought in mind that Easter is not far away. Flowers
may be placed at the altar, the priest wears a pink vestment,
and the organ (or any instrument) may be used as a solo
instrument. (This is not allowed for the rest of Lent). To
celebrate, on the music side, we are singing a song during
offertory that is not in our hymnal (I Will Arise by Tony
Alonso) and instead of singing a song at the end, it will be
an instrumental postlude on a familiar tune. Can you guess
what it is?
For more about Laetare Sunday and today's music, please
check out the music ministry website or find a paper copy in
the main vestibule. This edition will also continue the series
on reading music which is long overdue.
-Alex Fries, Director of Music

March 6th, 2016: 4th Sunday of Lent
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Lenten Confession
Sunday, March 6th - 10am- 12 noon
During Polish Mission - March 6th - 9th
Tuesday, March 22nd - 7pm - 8pm
Overseas: Honduras

Daylight Saving Time begins next
Sunday, March 13, 2016. Please move
your clocks ahead 1 hour.

In Honduras, CRS is helping communities realize
the call to come together and grow as a community.
Mayra and Fabricio, her peer tutor, became good
friends while practicing reading, writing stories, and
playing math games together. Proud of her
accomplishments and more confident than ever,
Mayra has decided to become a teacher someday.

Rice Bowls and the companion Lenten
Calendars are available in the lobby of our
church. Then, immediately following Easter,
return the rice bowls to the church with your
donations.

The Impact of Polish Catholicism……
a talk by Rev. Marek Lesniak
Archdiocese of Krakow

Thursday March 10, 2016
@ 7pm
St. Helen school mee ng room
(enter on Augusta by statue)
Fr. Leśniak obtained his M.Div. from the Pon ﬁcal Academy of Theology in Krakow and was ordained in 1993.
He con nued his studies in Rome, obtaining his Licen ate (1997) and Doctorate (2000) from the Pon ﬁcal
University of the Holy Cross. In 2009, he was a visi ng fellow at Loyola University in Chicago. He currently
teaches courses in Moral Theology and the prac cal administra on of the Sacrament of Reconcilia on at the
Pon ﬁcal University of St. John Paul II in Krakow. His research interests pertain to Chris an business ethics,
and he specializes in pastoral care to business leaders and entrepreneurs. He is vice-president of the St. John
Can us Founda on which provides funds to Polish students and seminarians for advanced studies, Chaplain of
the Knights of Columbus in Krakow, and a member of the local organizing commi ee for World Youth Day
2016.

March 6th, 2016: 4th Sunday of Lent

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

CATECHISM CORNER
What place does the sacrament of Holy Orders have in
the divine plan of salvation?
This sacrament was prefigured in the Old Covenant in the
service of the Levites, in the priesthood of Aaron, and in
the institution of the seventy “Elders” (Numbers 11:25).
These prefigurations find their fulfillment in Christ Jesus
who by the sacrifice of the cross is the “one mediator
between God and man” (1 Timothy 2:5), the “High Priest
according to the order of Melchizedek” (Hebrews 5:10).
The one priesthood of Christ is made present in the
ministerial priesthood.
What are the degrees that make up the sacrament of
Holy Orders?
The sacrament of Holy Orders is composed of three
degrees which are irreplaceable for the organic structure of
the Church: the episcopate, the presbyterate and the
diaconate.
What is the effect of episcopal ordination?
Episcopal ordination confers the fullness of the sacrament
of Holy Orders. It makes the bishop a legitimate successor
of the apostles and integrates him into the episcopal
college to share with the Pope and the other bishops care
for all the churches. It confers on him the offices of
teaching, sanctifying, and ruling.

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

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

Total
Paid / Zapłacono

$64,747.00
$44,782.00

To be paid / Do zapłacenia

$19,965.00

Holy Thursday Pilgrimage
After the Holy Thursday Mass of the Lord’s Supper on March 24th, we will board a bus and visit a
few churches in the neighborhood. If you would
like to join us, there are tickets available after
Masses on Sunday or in the parish office. The cost
per person is only $10. Tickets will be on sale until March 20th.

Pielgrzymka Wielkoczwartkowa
W Wielki Czwartek bezpośrednio po Mszy Świętej
Wieczerzy Pańskiej udamy się z pielgrzymką do
kilku kościołów w Chicago. Powrót przewidziany
jest na około 11 p.m. Chętnych prosimy o zakup
biletów po Mszach Św. lub w
biurze parafialnym. Koszt $10
od osoby. Prosimy o zakup
biletów do 20 marca.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
February 28, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,798.90

$5,100

($3,301.10)

$649

Debt Reduction /
Spłata długu

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
March 13th / 13 marzec - Church Central & Eastern Europe / Kościół w Europie
Centralnej i Wschodniej

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.

Sakrament Małżeństwa

Baptism

All arrangements should be made a month in advance by calling the parish office. Parents
and godparents are required to attend
baptismal class before the Baptism
ceremony can take place.

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

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail

March 6th, 2016: 4th Sunday of Lent

Katecheza Papieża Franciszka w Roku Miłosierdzia
Drodzy Bracia i Siostry,
Mówiąc o miłosierdziu Bożym, wielokrotnie przywoływaliśmy postać ojca rodziny, który kocha
swoje dzieci, pomaga im, troszczy się o nie, przebacza im. A jako ojciec je wychowuje i
napomina, kiedy popełniają błąd, sprzyjając ich wzrastaniu w dobru. W ten sposób Bóg jest
przedstawiony w pierwszym rozdziale proroka Izajasza, w którym Pan, jako ojciec miłujący, ale także czujny i surowy,
zwraca się do Izraela oskarżając go o niewierność i zepsucie, aby sprowadzić go z powrotem na drogę sprawiedliwości. Nasz
tekst zaczyna się w następujący sposób:
„Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili
przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie
rozumie»” (1,2-3).
Bóg za pośrednictwem proroka, przemawia do ludu z goryczą rozczarowanego ojca: sprawił rozwój swoich synów, a teraz
oni wystąpili przeciwko Niemu. Nawet zwierzęta są wierne wobec swego pana i rozpoznają rękę, która je karmi. Natomiast
lud nie rozpoznaje już Boga, nie chce zrozumieć. Bóg, choć został zraniony, pozwala by przemawiała miłość i odwołuje się
do sumienia tych wyrodnych synów, aby się nawrócili i pozwolili się kochać na nowo. To czyni Bóg. Wychodzi nam na
spotkanie, abyśmy pozwolili się Jemu miłować w sercu naszego Boga. Relacja rodzic-dziecko, do której często odwołują się
prorocy, by mówić o relacji przymierza między Bogiem a Jego ludem uległa wypaczeniu. Misja wychowawcza rodziców ma
na celu zapewnienie im rozwoju w wolności, uczynienia ich odpowiedzialnymi, zdolnymi do spełniania dobrych dzieł dla
siebie i dla innych. Natomiast z powodu grzechu, wolność staje się żądaniem niezależności a pycha prowadzi do
przeciwstawienia się i do ułudy samowystarczalności.
Bóg zatem przywołuje swój lud: „Pomyliście drogę”... Z miłością i goryczą mówi „mój” lud. Bóg nigdy się nas nie wypiera,
jesteśmy Jego ludem. Najgorszy z mężczyzn, najgorsza z kobiet, najgorsze z ludów są jego dziećmi. Taki jest Bóg: nigdy,
przenigdy się nas nie wypiera! Zawsze mówi: „przyjdź dziecko”. Taka jest miłość naszego Ojca, takie jest Boże miłosierdzie.
Posiadanie takiego Ojca daje nam nadzieję, daje nam ufność. Ta przynależność powinna być przeżywana w ufności i
posłuszeństwie, ze świadomością, że wszystko jest darem, który pochodzi z miłości Ojca. Ale oto tutaj jest próżność, głupota
i bałwochwalstwo. Dlatego teraz prorok zwraca się bezpośrednio do tego ludu z surowymi słowami, aby mu pomóc w
zrozumieniu powagi jego winy:
„Biada ci, narodzie grzeszny [...], dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz” (w. 4).
Następstwem grzechu jest stan cierpienia, którego konsekwencje ponosi także kraj, zniszczony i spustoszony, tak bardzo, że
Syjon nie nadaje się do zamieszkania. Tam, gdzie ma miejsce odrzucenie Boga, Jego ojcostwa, życie staje się już
niemożliwe, istnienie traci swoje korzenie, wszystko zdaje się być wypaczone i unicestwione. Jednak nawet to bolesne
wydarzenie umieszczone jest w świetle zbawienia. Próba jest po to, aby lud mógł doświadczyć goryczy tych, którzy
porzucają Boga, a zatem zmierzyć się z przygnębiającą pustką wyboru śmierci. Cierpienie, będące nieuniknioną
konsekwencją decyzji samozniszczenia musi skłonić grzesznika do refleksji, aby otworzyć go na nawrócenie i przebaczenie.
To właśnie jest droga Bożego miłosierdzia: Bóg nie postępuje z nami według naszych nieprawości (por. Ps 103,10). Kara
staje się środkiem, by pobudzić refleksję. Rozumiemy zatem, że Bóg przebacza swemu ludowi, daje łaskę, a nie niszczy
wszystkiego, ale pozostawia otwarte drzwi na nadzieję. Zbawienie pociąga za sobą decyzję usłuchania i nawrócenia, ale
pozostaje darem. Dlatego też Pan w swoim miłosierdziu wskazuje drogę, która nie jest drogą ofiar rytualnych, lecz raczej
sprawiedliwości. Kult jest krytykowany nie dlatego, że jest bezużyteczny sam w sobie, ale dlatego, że zamiast wyrażać
nawrócenie usiłuje je zastąpić. Staje się w ten sposób poszukiwaniem własnej sprawiedliwości, tworząc mylne przekonanie,
że to ofiary zbawiają a nie Boże miłosierdzie przebaczające grzechy. Aby to dobrze zrozumieć: jeśli ktoś jest chory idzie do
lekarza, kiedy ktoś odczuwa swoją grzeszność idzie do Pana Boga. Ale jeśli zamiast iść do lekarza, udaje się do czarownika,
to nie powróci do zdrowia. Wiele razy wolimy podążać błędnymi drogami, szukając poza Nim usprawiedliwienia, pokoju.
Prorok Izajasz mówi, że Bóg nie ma upodobania we krwi wołów i baranów (w. 11), zwłaszcza jeśli ofiara dokonywany jest
rękoma zbrukanymi krwią braci (w. 15). Myślę w tym miejscu o niektórych dobroczyńcach Kościoła, którzy przynoszą
ofiary. Mówią: „niech ksiądz weźmie te pieniądze dla Kościoła!”, ale pieniądze te są owocem krwi wielu ludzi
wykorzystywanych, maltretowanych, zniewolonych pracą źle opłaconą. Powiedziałbym tym ludziom: „Weź sobie ten czek,
spal go!”. Boży Lud to znaczy Kościół nie potrzebuje brudnych pieniędzy. Potrzebuje otwartych serc na Boże miłosierdzie.
Do Boga trzeba zbliżać się z rękoma oczyszczonymi, unikając zła i praktykując dobro i sprawiedliwość.
To jest cud przebaczenia, jakim Bóg jako Ojciec pragnie obdarzyć swój lud. Miłosierdzie Boga jest oferowane wszystkim, a
te słowa proroka są ważne również dla nas wszystkich dzisiaj, wezwanych, by żyć jako dzieci Boże.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 6 marca o godzinie 7:30 a.m.
i 10:30 a.m.
6 marca - 9 marca o godzinie 7 p.m.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Dr Marek Leśniak.
Ks. Dr Marek Leśniak - doktor teologii, kapłan
Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1993r. Studiował na Papieskiej
Akademii Teologicznej i Papieskim
Uniwersytecie Św. Krzyża w
Rzymie. Pracownik UPJP II
w Krakowie, Kapelan Rycerzy
Kolumba, V-ce prezes
Fundacji im. św. Jana
Kantego. Wykładowca
teologii moralnej oraz
spowiednictwa. Ks. Marek
został również oddelegowany
do współorganizacji
Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie w tym roku.

Zapraszamy również na spotkanie z
Księdzem Markiem 10 marca o godzinie
7 wieczór w Sali pod szkołą. Tematem
spotkania będzie “Wpływ Polskiego
Katolicyzmu”

Akcja Miska Ryżu
Za granicą: Honduras
W Hondurasie CRS pomaga ludziom zrozumieć jaka
ważna jest wspólnota i współpraca. Mayra i Fabricio,
jej opiekun, zaprzyjaźnili się podczas wspólnego
czytania, pisania opowiadań, oraz grania w gry
matematyczne. Dumna ze swoich osiągnięć i bardziej
pewna siebie niż kiedykolwiek, Mayra postanowiła
zostać w przyszłości nauczycielem.
Kalendarze i skarbonki są dostępne w
przedsionku kościoła. Zachęcamy aby je
zabrać ze sobą do domu i zbierać nasze
datki w czasie całego Wielkiego Postu.

Kwiaty na Święta
Prosimy pomóc nam upiększyć nasz kościół
na Święta Wielkanocne. W dniu dzisiejszym
marszałkowie rozdają specjalne koperty na
których można wypisać imię osoby zmarłej, w
podziękowaniu za lub za osobę żyjącą.
Odpowiednią kwotą za kwiaty będzie ofiara
$20 - $25 lub więcej. Imię bliskiej osoby
zostanie wypisane na karteczce, a ona
zostanie zamieszczona w donicy z kwiatkiem.
Prosimy o zwrot kopert w
najbliższą niedzielę lub w
niedzielę 20 marca podczas
drugiej składki.

March 6th, 2016: 4th Sunday of Lent

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jakie miejsce zajmuje sakrament święceń w
ekonomii zbawienia?
W Starym Testamencie zapowiedzią tego
sakramentu jest posługa lewitów, kapłaństwo
Aarona,
ustanowienie
siedemdziesięciu
"Starszych" (Lb 11,25). Wszystkie te zapowiedzi
znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
który przez ofiarę swego Krzyża, jest jedynym
"Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi" (1Tm 2,5),
"arcykapłanem na wzór Melchizedeka" (Hbr 5,10).
Jedyne kapłaństwo Chrystusa uobecnia się przez
kapłaństwo służebne.
Z jakich stopni składa się sakrament święceń?
Sakrament święceń składa się z trzech stopni, które
są niezastąpione dla organicznej struktury Kościoła:
z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu.
Jakie są skutki święceń biskupich?
Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, które
włączają go do Kolegium Biskupów. Biskupi jako
następcy Apostołów i członkowie kolegium mają
udział w odpowiedzialności apostolskiej całego
Kościoła, pod zwierzchnictwem papieża. Ze święceń
biskupich płynie misja nauczania, uświęcania i
rządzenia.

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZYŻOWA

Piątek o godzinie 7 p.m. w dwóch językach

GORZKIE ŻALE
Niedziela po Mszy Św. o godzinie 10:30 p.m.

Spowiedź
Niedziela, 6 marzec - 10am- 12 w
południe
W czasie polskich rekolekcji - 6 - 9
marzec
Wtorek, 22 marzec - 7pm - 8pm

W przyszły weekend następuje zmiana
czasu z zimowego na letni. Prosimy o
przestawienie
zegarów godzinę do
przodu.

Papież Franciszek na Twitterze:

Łzy mogą stworzyć wyłom,
który pozwoli nam otworzyć się
na nawrócenie.

