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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
13th Sunday in Ordinary Time, Sunday, June 26, 2016, NIEDZIELA; XIII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; O Boże miłosierdzie i ulgę w cierpieniu dla ciężko chorej Marii Serafin oraz o
potrzebne łaski dla całej rodziny; † Andrzej Holicz; Za ojców żyjących i zmarłych
9:00 AM - For Parishioners; For fathers both living and deceased; Edo Vos may he rest in peace req by
Anna Byrski; Health and God’s blessings for Rita Vos
10:30 AM – Za Parafian; Za ojców żyjących i zmarłych
Śp. † Józef Nicpoń Msza Św. Gregoriańska; † Józef Kusior; † Kazimiera „Kasia” Bober; † Helena Bryja;
† Stanisaw Rzepka; † Jan Ćwik z okazji imienin z intencji córki z rodziną; † Michalina Jamroga miesiąc po
śmierci z intencji córki Jadwigi z mężem; † Rose Tański 2 rocznica śmierci z intencji Jadzi; † Józef, Jerzy
Krzyworzeka; † Michalina, Eugeniusz Mędrecki
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Kazimiera „Kasia” Bober; For fathers both living and
deceased
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory; For fathers both living and deceased
Monday, June 27, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Józef Nicpoń Msza Św. Gregoriańska; For fathers both living and
deceased; Shannon and Scott Hunt wedding anniversary
Tuesday, June 28, 2016, WTOREK:
7AM † Józef Nicpoń Msza Św. Gregoriańska; † Jimmy Koutnik
Wednesday, June 29, 2016, ŚRODA: SS. Peter and Paul
7 AM † Józef Nicpoń Msza Św. Gregoriańska;
Thursday, June 30, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Józef Nicpoń zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich
First Friday, July 1, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Michalina Majchrowicz rozpoczęcie Mszy Św. Gregoriańskich z intencji Klubu Ochotnica,
Rodziny Stopka i pracowników Montrose Deli; Health and Birthday blessings for Dionna; Return Catholics
to the church
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, July 2, 2016, SOBOTA:
8 AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i
pracowników Montrose Deli; Za matki żyjące i zmarłe;
14th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 3, 2016, NIEDZIELA; XIV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Andrzej Holicz;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian;
Śp. † Józef Kusior; † Wiesław Kowal; † Kazimiera „Kasia” Bober; † Charles Weingart; † Michalina
Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli; † Rose Tański z intencji Jadzi; † Stanisław, Aniela Wielgos
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Kazimiera „Kasia” Bober;
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear brothers and sisters,
“Lord, if you will, you can make me clean” (Lk 5:12): it is the request we heard addressed to Jesus by the leper. This
man does not ask only to be healed, but to be “cleansed,” that is, completely made whole, in body and heart. Indeed,
leprosy was considered a kind of curse from God, a form of deep impurity. The leper had to keep far away from
everyone; he could not enter the temple or any divine service. Far from God and far from men. What a sad life these
people lived.
Despite this, this leper does not resign himself either to the disease or to the provisions that make him an outcast. To
reach Jesus, he did not fear breaking the law, and he enters the city — something he wasn’t supposed to do, he was
forbidden — and when he found him, “he fell on his face and besought him: Lord, if you will, you can make me
clean” (v. 12). Everything this man who was considered unclean does and says is the expression of his faith. He
recognizes Jesus’ power: he is sure he has the power to heal him and that everything depends on his will. This faith is
the strength that allowed him to break with all convention and seek an encounter with Jesus; and falling on his knees
before him, he calls him “Lord.”
The leper’s plea shows that, when we present ourselves to Jesus, it is not necessary to make long speeches. A few
words are enough, provided they are accompanied by full confidence in his omnipotence and his goodness. In fact,
entrusting ourselves to the will of God means trusting in his infinite mercy. I will confide something personal to you. In
the evening, before going to bed, I pray this short prayer: “Lord, if you will, you can make me clean.” And I prayer five
“Our Fathers,” one for each of Jesus’ wounds, because Jesus has cleansed us by his wounds. But if I do this, you can
too, at your home, and say: “Lord, if you will, you can make me clean,” and think of Jesus’ wounds and say an “Our
Father” for each of them. And Jesus always hears us.
Jesus is deeply struck by this man. St. Mark’s Gospel underlines that “moved with pity, he stretched out his hand and
touched him, and said to him, “I will; be clean” (Mk 1:41). Jesus’ gesture accompanies his words and makes his
teaching more explicit. Against the provisions of the Law of Moses, which prohibited one from approaching a leper (cf.
Leviticus 13:45-46), Jesus stretches out his hand and even touches him. How often do we meet a poor man comes to
us? We may even be generous, we may have pity, but usually we do not touch him. We offer him some change, we toss
it there, be we avoid touching his hand. And we forget that that is the body of Jesus. Jesus teaches us not to be afraid to
touch the poor and the outcast, because he is in them. Touching the poor can cleanse us from hypocrisy and make us
concerned for his condition. Touch the outcasts. Today these young people are here with me. Many think that it would
have been better for them to remain in their homeland, but they were suffering so much there. They are our refugees,
but so many think of them as outcasts. Please, they are our brothers. A Christian does not exclude anyone;
give everyone a place, let everyone come.
After having healed the leper, Jesus charged him to tell no one, but said to him: “Go and show yourself to the priest,
and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to the people” (v. 14). Jesus’ provision
demonstrates at least three things. The first: the grace at work in us does not look for sensationalism. Usually, it moves
with discretion and without fanfare. To treat our wounds and guide us along the path of holiness, it works patiently,
shaping our hearts after the Lord’s Heart, so that more and more it takes on his thoughts and feelings.
The second: in making him officially verify to the priests the healing that occurred and celebrating an expiatory
sacrifice, the leper is readmitted into to the community of believers and into social life. His full reintegration completes
the healing. Just as he himself had pleaded, now he is now completely purified. Lastly, by presenting himself to the
priests, the leper gives testimony to them regarding Jesus and his Messianic authority. The power of the compassion
with which Jesus healed the leper led this man’s faith to open to mission. He was an outcast, now he is one of us.
Let us think of ourselves, of our miseries … Each has his own. Let us think with sincerity. How many times do we
cover them with the hypocrisy of “good manners.” And that is precisely when we need to remain alone, kneel before
God and pray: “Lord, if you will, you can make me clean.” And do it, do it before going to bed, every evening. And
now let us say together this beautiful prayer: “Lord, if you will, you can make me clean.”
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If you are planning to send a card to celebrate a
special occasion, please also consider requesting
that a Holy Mass be held in their intention. There
is no better gift than offering prayers in someone’s
intention.

Jeżeli planujesz wysłanie drugiej osobie kartki, czy
to z okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie
zamówić Mszy Św. w ich intencjach? Msze Święte
ofiarowane są za żywych i za zmarłych. Nie ma
lepszego daru niż ofiarowanie modlitwy w czyjejś
intencji.

Going Away?
If you are traveling for an extended period, or
moving to a new address, please call the parish
office. Each month, the post office returns to the
rectory many packets of donation envelopes and
parish mailings since they are “undeliverable”,
“no forwarding address” or “temporarily away.”
The cost of return postage has to be covered by
the parish. If you are planning on being away,
please call us (773 235-3575), and we can suspend mailings, or remove you from our database
to avoid unnecessary costs.
Thank you for helping us!

MICHAŁ PAWLIK
Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej lub przeprowadzasz
się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne.
Każdego miesiąca otrzymujemy zwrot kopert na
ofiary i innej poczty z adnotacją o niemożliwości
doręczenia ze względu na zmianę adresu, za co
ponosimy niepotrzebne koszty. Prosimy o telefon
do biura parafialnego, a my wstrzymamy pocztę
tymczasowo lub usuniemy dane z naszej listy
parafian.
Dziękujemy za pomoc!

MAY HE REST IN PEACE
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

June 26th, 2016: 13th Sunday in Ordinary Time

CATECHISM CORNER
What is freedom?
Freedom is the power given by God to act or not to act, to do this or to do that, and so to perform deliberate
actions on one's own responsibility. Freedom characterizes properly human acts. The more one does what is
good, the freer one becomes. Freedom attains its proper perfection when it is directed toward God, the highest
good and our beatitude. Freedom implies also the possibility of choosing between good and evil. The choice
of evil is an abuse of freedom and leads to the slavery of sin.

What is the relationship between freedom and responsibility?
Freedom makes people responsible for their actions to the extent that they are voluntary, even if the
imputability and responsibility for an action can be diminished or sometimes cancelled by ignorance,
inadvertence, duress, fear, inordinate attachments, or habit.

Why does everyone have a right to exercise freedom?
The right to the exercise of freedom belongs to everyone because it is inseparable from his or her dignity as a
human person. Therefore this right must always be respected, especially in moral and religious matters, and it
must be recognized and protected by civil authority within the limits of the common good and a just public
order.

Page 6

S .H

P

EUCHARISTIC
ADORATION

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

COME TO ADORE JESUS

Zapraszamy do udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek Miesiąca
1 lipiec, 2016

IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
JULY 1st,
FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.

Confession from 5:45 to 6:45pm.

Adoracja rozpocznie się
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Mszą Św. o godzinie 7 wieczorem.
Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm

St. Helen Parish

Zachowaj datę

Catholic Annual Appeal
2016 Report

Amount pledged /
Wysokość
zobowiązań

Rycerze Kolumba im. Św. Jana Pawła II
przy Parafii Św. Heleny
zapraszają na

PIKNIK

11 września 2016
Amount Paid /
Kwota zapłacona

W Schiller Woods Cumberland i Irving Park

SAVE THE DATE
Knights of Columbus of St. John Paul II
at St. Helen Parish
Presents

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojność

PICNIC
September 11, 2016
Schiller Woods Cumberland /Irving Park

June 26th, 2016: 13th Sunday in Ordinary Time

Save the Date for Westown Theology on Tap
co-sponsored by St. Helen's Young Adult Ministry.

We had great reviews for Theology on Tap from participants last year. The dates, speakers,
and topics for this year are:
July 12. Fr. Pawel Komperda -- God & Sex: Theology of the Body
July 19. Deacon Bill Smyser -- Cafeteria Catholicism--what if you disagree with some aspects of Catholic
teaching?
July 26. Mr. Jason Renken -- What do Muslims & Catholics have in common?

This year the talks will be held at St. Aloysius'. Food will be provided. BYOB.

From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do
będzie nieczynne w poniedziałki.

sierpnia, biuro parafialne

Page 8

S .H

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

P

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
March / Marzec
April / Kwiecień
May / Maj
June / Czerwiec

$ 8,074.00
$ 8,075.00
$ 9,058.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 8,347.90
$ 7,908.00
$7,908.00
$7,908.00

Total
Paid / Zapłacono

$88,910.90
$61,037.90

To be paid / Do zapłacenia

$27,873.00

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons 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 contribu ons and payments
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

People are the primary artisans of their
own development, the first in charge!
We are all on a journey to the common
house of heaven, where we will be able
to admire with joyful wonder the
mystery of the universe.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
June 19, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,826.12

$5,100

($3,273.88)

$894

Capital Improvement /
Utrzymanie budynków

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 3rd / 3 lipiec - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny

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 afternoons or
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
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
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Katechezy Papieża Franciszka
Drodzy Bracia i Siostry
"Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić" (Łk 5,12): to usłyszana przez nas prośba
trędowatego skierowana do Jezusa. Człowiek ten prosi nie tylko o uzdrowienie, ale także
aby został "oczyszczony", to znaczy w pełni uzdrowiony na ciele i na sercu. Trąd był
bowiem uznawany za formę przekleństwa od Boga, głębokiej nieczystości. Trędowaty
musiał trzymać się z dala od wszystkich; nie miał dostępu do świątyni i żadnego kultu
oddawanego Bogu. Był z dala od Boga i od ludzi. Jakże smutne życie wiedli ci ludzie!
Pomimo to ów trędowaty nie poddaje się ani chorobie ani też lub przepisom, które czynią go wyrzutkiem. Aby dotrzeć
do Jezusa, nie bał się złamać prawa i wejść do miasta - coś czego nie powinien czynić - było to jemu zakazane, a kiedy
Go odnalazł, "upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić»" (w. 12). To wszystko, co ów
człowiek uważany za nieczystego czyni i mówi jest wyrazem jego wiary! Uznaje moc Jezusa: jest pewien, że ma On moc,
aby go uzdrowić i że wszystko zależy od Jego woli. Ta wiara jest siłą, która pozwoliła jemu złamać wszelkie konwencje i
dążyć do spotkania z Jezusem, a upadając przed Nim na kolana, nazywa Go "Panem". Błaganie trędowatego ukazuje,
że kiedy stajemy przed Jezusem nie trzeba długich przemówień. Wystarcza kilka słów, pod warunkiem, że towarzyszy im
pełna ufność w Jego wszechmoc i dobroć. Powierzenie się woli Boga oznacza w istocie zwrócenie się do Jego
nieskończonego miłosierdzia. Wyznam wam coś bardzo osobistego. Wieczorem, zanim udam się do łóżka, odmawiam tę
krótką modlitwę: "Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!" i odmawiam pięć razy "Ojcze nasz", każde za jedną z ran
Jezusa, bo Jezus oczyścił nas swoimi ranami. Ja tak robię, ale możecie także podobnie czynić i wy u siebie w domu, i
powiedzieć: "Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić", myśląc o ranach Jezusa i odmówić "Ojcze nasz" za każdą z
nich. Jezus zaś wysłuchuje nas zawsze.
Jezus jest głęboko poruszony tym człowiekiem. Ewangelia św. Marka podkreśla, że "zdjęty litością, wyciągnął rękę,
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!»" (1,41). Gest Jezusa towarzyszy jego słowom i czyni bardziej
wyraźnym Jego nauczanie. Wbrew przepisom Prawa Mojżeszowego, które zakazywało zbliżać się do trędowatego (por.
Kpł 13,45-46) Jezus wyciągnął rękę, a nawet go dotknął. Ileż razy spotykamy biedaka, wychodzącego nam na
spotkanie! Możemy być nawet szczodrzy, możemy mieć współczucie, ale zwykle go nie dotykamy. Dajemy mu pieniądze,
ale unikamy dotknięcia jego ręki, rzucamy ją. I zapominamy, że jest to ciało Chrystusa! Jezus uczy nas, aby nie bać się
dotykania ubogich i wykluczonych, bo On jest w nich obecny. Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i uczynić
nas niespokojnymi o jego stan. Dotknąć wykluczonego. Dzisiaj towarzyszą mi tutaj ci chłopcy. Wielu myśli o nich, że
lepiej, aby pozostali w swojej ojczyźnie. Ale tam bardzo cierpieli. Są to nasi uchodźcy, ale wielu uważa ich za
wykluczonych. Ależ proszę was - są to nasi bracia. Chrześcijanin nikogo nie wyklucza, zostawia miejsce dla wszystkich,
wszystkim pozwala przybyć!
Po uzdrowieniu trędowatego Jezus nakazuje mu, by nic nikomu nie mówił, ale "idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za
swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich" (w. 14 ). Ten nakaz Jezusa ukazuje co najmniej trzy
rzeczy. Po pierwsze, łaska, która w nas działa nie szuka sensacji. Zazwyczaj działa po cichu i bez rozgłosu. Aby
uzdrowić nasze rany i poprowadzić nas drogą świętości działa ona cierpliwie kształtując nasze serca na podobieństwo
serca Pana, abyśmy coraz bardziej przyjmowali Jego myśli i uczucia. Po drugie, dokonując oficjalnej weryfikacji
dokonanego uzdrowienia przez kapłanów i składając ofiarę przebłagalną, trędowaty jest ponownie przyjęty do
wspólnoty wierzących i do życia społecznego. Jego reintegracja dopełnia uzdrowienie. Tak jak sam błagał, jest teraz
całkowicie oczyszczony! Wreszcie, pokazując się kapłanom, trędowaty składa wobec nich świadectwo o Jezusie i Jego
mesjańskiej władzy. Siła współczucia z którym Jezus uzdrowił trędowatego sprawiła, że wiara tego człowieka otworzyła
się na misję. Był wykluczony - teraz jest jednym z nas.
Pomyślmy o nas, o naszych biedach, każdy ma swoją własną .... pomyślmy szczerze. Ileż razy pokrywamy je obłudą
"dobrych manier". Właśnie wtedy musimy być sami, uklęknąć przed Bogiem i modlić się: "Panie, jeśli chcesz, możesz
mnie oczyścić". I czyńcie to co wieczór zanim udacie się do łóżka, co wieczór. A teraz wszyscy razem trzykrotnie
powtórzmy tę piękną modlitwę "Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić"
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Co to jest wolność?
Wolność jest darem Boga; jest władzą działania lub
niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc
podejmowania przez siebie przemyślanych działań.
Wolność charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi.
Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się
wolnym. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest
ukierunkowana na Boga, który jest najwyższym
Dobrem i naszym szczęściem. Wolność zakłada
możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła
jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli
grzechu.
Jaka relacja istnieje
odpowiedzialnością?

między

wolnością

i

Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje
czyny w takiej mierze, w jakiej są dobrowolne.
Poczytalność i odpowiedzialność za jakieś działanie
mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na
skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu,
nieopanowanych uczuć, przyzwyczajeń.
Dlaczego każdy człowiek ma prawo do korzystania z
wolności?
Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym
wymogiem godności osoby ludzkiej. Winno ono być
zawsze respektowane, zwłaszcza w dziedzinie
moralności i religii, a także uznane przez władze
świeckie oraz chronione w granicach dobra
wspólnego i słusznego porządku publicznego.

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.

Ludzie są pierwszymi twórcami
swojego rozwoju, głównymi
odpowiedzialnymi. Wszyscy
jesteśmy w drodze do wspólnego
domu w niebie, gdzie będziemy
mogli z radością i podziwem
odczytywać tajemnicę wszechświata.

