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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
19th Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 7, 2016, NIEDZIELA; XIX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin; † Edward Spula;
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; For Harriet Siller on her Birthday, God’s
blessings for her and her family
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosław. dla Zenona; O łaski i bł. Boże dla Luci i Romana w rocznicę
ślubu; O zdrowie i bł. Boże dla Romana Sipiora z okazji urodzin i nadchodzących imienin z intencji Basi;
O zdrowie i bł. Boże dla Helen Nowak; O zdrowie i bł. Boże dla Waldemara Złotnik z okazji urodzin z
intencji rodziny
Śp. † Wiesław Kowal; † Józef Kusior; † Helena Polinski; † Władysław Miętus; † Roman Wojtas 10
rocznica śmierci z intencji brata i siostry; † Władysław Wajda 20 rocznica śmierci; † Aniela Wajda 3
rocznica śmierci;
12:30 PM All donors of St. Helen Church;
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, August 8, 2016, PONIEDZIAŁEK: St. Dominic
7 AM - For Poor Souls in Purgatory; † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass
Tuesday, August 9, 2016, WTOREK: St. Theresa
7AM † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; † Adeline, Willim J. Kenar; † Shirley Kenar
Wednesday, August 10, 2016, ŚRODA: St. Lawrence
7 AM † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; O szczęsliwą operację dla córki Reni Klocek
Thursday, August 11, 2016, CZWARTEK: St. Clare
7 AM † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; † Ben, Stephanie Bartosik; Larry Kaelin
birthday blessings
Friday, August 12, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass
Saturday, August 13, 2016, SOBOTA:
8 AM † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; † Estelle Kurtyka’ God’s blessings for Deacon Thomas Dwyer
on his birthday and for his family
20th Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 14, 2016, NIEDZIELA; XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin; † Bożena Szczukowski; † Mary, Walter Kurek
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosław. dla Zenona;
Śp. † Wiesław Kowal; † Józef Kusior; † Helena Polinski; † Władysław Miętus; † mama Aniela Maćków z
intencji córek; † Józefa Duda; † Józefa, Wawrzyniec Ogórek; † Roman Wojtas 10 rocznica śmierci z
intencji brata i siostry;
12:30 PM All donors of St. Helen Church; Health and Birthday blessings for Bill; For Julia on the
occasion of her baptism and God’s blessings for her parents
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis
Dear Brothers and Sisters,
Today I would like briefly to reflect on my recent Apostolic journey to Poland. The occasion of the
Journey was World Youth Day, 25 years after the historic celebration in Częstochowa shortly after
the fall of the Iron Curtain. Over the past 25 years, Poland has changed, Europe has changed, and
the world has changed, and this WYD has become a prophetic sign for Poland, for Europe and for
the world. The new generation of young people, heirs and successors of the pilgrimage begun by St. John Paul II, responded
to the challenge of today. They gave a sign of hope, and this sign is called fraternity. Because, in this world at war, we need
fraternity; we need closeness; we need dialogue; we need friendship. And this is the sign of hope: when there is fraternity.
Let us begin with the young people, who were the first reason of the Visit. Once again they responded to the appeal: they
came from all over the world — some of them are still here! [he points to pilgrims in the Hall] — a festival of colors, different
faces, languages, of different histories. I don’t know how they do it; they speak different languages, but they manage to
understand one another! And why? Because they have the will to go forward together, to build bridges, and fraternity. They
came also with their wounds, with their questions, but above all with the joy of meeting one another; and once again they
formed a mosaic of fraternity. We can speak of a mosaic of fraternity. An emblematic image of the World Youth Days is the
multicolored sea of waving flags by the young people. In fact, at WYD, the nations’ flags become more beautiful. They are,
so to say, “purified,” and even flags of nations in conflict are waving side by side. And this is beautiful!
Thus, in their great Jubilee encounter, young people from around the world have welcomed the message of Mercy, to carry it
everywhere through their spiritual and corporal works. I thank all the young people who came to Krakow! And I thank those
who joined us from every part of the world! Because in many countries small World Youth Days were held in connection
with the one in Krakow. May the gift you have received become a daily response to the Lord’s call. A remembrance full of
affection goes to Susanna, the Roman girl from this diocese, who died immediately after having participated in World Youth
Day, in Vienna. May the Lord, who certainly welcomed her into heaven, comfort her family and friends.
During this journey I also visited the Shrine of Częstochowa. Before the icon of Our Lady, I received the gift of the Mother’s
gaze, who in a particular way is the Mother of the Polish people, of that noble nation which has suffered so much, and with
the power of faith and her maternal hand, has always risen up again. I have greeted several Poles here [in the Hall]. You are
good, you are good! There, under that gaze, one understands the spiritual sense of the journey of this people, whose history is
bound indissolubly to the Cross of Christ. There one touches with the hand of faith the holy faithful people of God, which has
preserved hope amid trials; and it also preserves that wisdom that is a balance between tradition and innovation, between past
and future. And Poland today reminds all of Europe that there can be no future for the continent without its founding values,
which have the Christian vision of man at its center. Among these values is mercy, whose two great apostles were children
from Polish soil: Saints Faustina Kowalska and John Paul II.
Lastly, this trip has the world as its horizon, a world called to respond to the challenge of a “piecemeal” war that is
threatening it. And here the great silence of the visit to Auschwitz-Birkenau was more eloquent than words. In that silence, I
listened. I felt the presence of all the souls who have passed beyond. I felt the compassion and mercy of God, which some
holy souls were able to bring even into that abyss. In that great silence, I prayed for all the victims of violence and war. And
there, in that place, I realized more than ever the value of memory, not only as a memory of past events, but as a warning, and
responsibility for today and tomorrow, so that the seed of hatred and violence do not take root in the furrows of history. And
in this remembrance of wars and of so many wounds, of so much pain experienced, there are also many men and women
today who suffer from war, so many brothers and sisters. Looking on the cruelty in that concentration camp, I immediately
thought of the cruelties of today, which are similar: not as concentrated as in that place, but everywhere in the world; this
world that is sick with cruelty, pain, war, hatred, and sadness. That is why I always ask you to pray, that the Lord give us
peace!
For all of this, I thank the Lord and the Virgin Mary. And I renew my expression of gratitude to the President of Poland and
the other authorities, to the Cardinal Archbishop of Krakow and to the entire Polish episcopate, and to all those who, in a
thousand ways, made this event possible, who have offered a sign of fraternity and peace to Poland, to Europe and to the
world. I would also like to thank the young volunteers, who have worked for more than a year to carry forward this event; and
also the media, those who worked in the media: thank you very much for having allowed this Day to be seen all over the
world. And here I cannot forget Anna Maria Jacobini, an Italian journalist who lost her life there, suddenly. Let us pray also
for her: she died as she was serving.
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THE THEOLOGY OF STEWARDSHIP
In 1992, the United States Conference of Catholic Bishops published Stewardship: A Disciple’s
Response. The bishops defined a Christian steward as one who:
♦ Receives God’s gifts gratefully
♦ Cherishes and tends God’s gifts responsibly
♦ Shares God’s gifts in love and justice
♦ Returns God’s gifts with increase.
Stewards acknowledge that God is Creator and Owner of all and
shares of their gifts out of love for God and one another.

STEWARDSHIP PRAYER

O Lord, giver of life and source of freedom, I know that all I have received is from your hand.
Gracious and loving God, You call us to be stewards of Your abundance, the caretakers of all
you have entrusted to us. Help us to always use Your gifts wisely and teach us to share them
generously. Send the Holy Spirit to work through us, bringing Your message to those we serve.
May our faithful stewardship bear witness to the love of Jesus Christ in our lives. We pray with
grateful hearts, in Jesus’ name. Amen.

The Pope's Prayer Intentions for August
Universal: Sports
That sports may be an opportunity for friendly encounters between peoples and may contribute to peace in the world.
Evangelization: Living the Gospel
That Christians may live the Gospel, giving witness to faith, honesty, and love of neighbor.

CATECHISM CORNER
379. What are the principal human virtues?
The principal human virtues are called the cardinal virtues, under which all the other virtues are grouped and
which are the hinges of a virtuous life. The cardinal virtues are: prudence, justice, fortitude, and temperance.
380. What is prudence?
Prudence disposes reason to discern in every circumstance our true good and to choose the right means for
achieving it. Prudence guides the other virtues by pointing out their rule and measure.
381. What is justice?
Justice consists in the firm and constant will to give to others their due. Justice toward God is called “the
virtue of religion.”
382. What is fortitude?
Fortitude assures firmness in difficulties and constancy in the pursuit of the good. It reaches even to the
ability of possibly sacrificing one’s own life for a just cause.
383. What is temperance?
Temperance moderates the attraction of pleasures, assures the mastery of the will over instincts and provides
balance in the use of created goods.

August 7th, 2016: 19th Sunday in Ordinary Time
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* * *
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Until August our parish office will be
closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od
czerwca do sierpnia,
biuro parafialne będzie nieczynne w
poniedziałki.

Rocco Anthony Alaimo
Recently moved to Chicago and looking for
childcare help with newborn starting in October/
November. If interested please contact Daniel or
Teresa Ostapowicz at (475) 223-9181 or
daniel.ostapowicz@gmail.com.
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St. Helen Carnival 2016

Please join us for the 11th Annual Carnival, August 19-21. Admission is free and we will be featuring
live entertainment in the beer garden. Sunday, August 21, is Alumni Day with Big Al & Tim's Polka
Machine playing at Noon. Polish food from Kasia's Deli will be featured on
Sunday. A complete listing of all the bands are listed on our Facebook page,
www.sthelenchicago.org and Eventbrite.org
A cash raffle is offered with prizes of $1,000.00, $500.00 and $250.00. Raffle
tickets are $5.00 each or 5/$20.00. The Mega-Pass unlimited ride wristband for
the entire carnival can be purchased at the school for $45.00. The wristband is
nontransferable. All proceeds from the Carnival support the school. Thank you
very much to our St. Helen parishioners that have generously contributed as
sponsors of the event.

St. Constance Parish
cordially invite you
to the 100th Anniversary celebra on
of St.Constance Parish
on Sunday, October 16, 2016
Anniversary Mass at 12:30pm,
followed by a celebratory banquet
at Chateau Ritz Banquet Hall
9100 N. Milwaukee, Niles Il 60714.
Cocktails - 4:00pm, Dinner - 5:00pm

St. Constance is our sister parish, therefore
we would like to take part in these
celebrations and organize a table. If you
are willing to join us please contact the
parish office. Tickets for the banquet $ 100
per person.

Ksiądz Proboszcz Tadeusz Dzieszko
oraz Komitet Organizacyjny obchodów
100-lecia Paraﬁi
mają zaszczyt zaprosić na Wielką Galę
100-lecia Paraﬁi św. Konstancji w Chicago.
W Niedzielę, 16 października 2016
uroczysta Msza Św. o godz. 12: 30 po południu w
Paraﬁi Św. Konstancji.
Bankiet w Banquet Halls Cha eau Ritz
9100 N Milwaukee, w Niles
rozpocznie się od podania koktajli
o godz. 4:00 po południu.
Obiad będzie podany o godz. 5:00 po południu.
Paraﬁa Św. Konstancji jest naszą siostrzaną paraﬁą
dlatego też chcielibyśmy wziąć udział w tych
uroczystościach i zorganizaować stolik. Chętne
osoby prosimy o kontakt z biurem paraﬁalnym.
Bilety na bankiet $100 od osoby.

Page 8

S .H

P

The secret to joy: never suppress positive curiosity; get involved,
because life is meant to be lived.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
July 31, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,844.48

$5,100

($3,255.52)

$554.70

Archdioceasan bills /
Rachunki diecezjalne

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
August 14 / 14 sierpień - Archdiocesan Bills / Rachunki do diecezji

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

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

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

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.

Weddings

Weddings are celebrated on Saturday
afternoons or any day if you wish. Arrangements
should be made by calling the parish office.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
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,
Dziś chciałbym pokrótce zastanowić się nad podróżą apostolską, którą w minionych dniach odbyłem do
Polski. Okazją do niej był Światowy Dzień Młodzieży, który miał miejsce 25 lat po owym historycznym,
obchodzonym w Częstochowie, krótko po upadku "żelaznej kurtyny". W ciągu tego ćwierćwiecza zmieniła
się Polska, Europa i świat, a ten Światowy Dzień Młodzieży stał się znakiem proroczym dla Polski, dla Europy i dla świata. Nowe
pokolenie młodych, spadkobierców i kontynuatorów pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, dało odpowiedź na wyzwania
dnia dzisiejszego, dało znak nadziei, a ten znak ma imię braterstwo. Bowiem właśnie w tym świecie znajdującym się w stanie wojny
potrzebne jest braterstwo, potrzebna jest bliskość, potrzebny jest dialog, potrzebna jest przyjaźń. A to, kiedy jest braterstwo - jest
znakiem nadziei.
Zacznijmy właśnie od młodych, którzy byli pierwszym motywem tej podróży. Po raz kolejny odpowiedzieli na wezwanie: przybyli z
całego świata, niektórzy z nich są tutaj obecni. Było to święto kolorów, różnych twarzy, języków, różnych dziejów. Nie wiem jak to
robią. Mówią różnymi językami, ale udaje im się zrozumieć. Dlaczego? Bo mają tę wolę, aby podążać razem, budować mosty, wolę
braterstwa. Przybyli także ze swoimi ranami, ze swoimi pytaniami, ale przede wszystkim z radością spotkania. Po raz kolejny
utworzyli mozaikę braterstwa. Można mówić o mozaice braterstwa. Symbolicznym obrazem Światowych Dni Młodzieży jest
wielobarwne morze flag, jakimi wymachuje młodzież: rzeczywiście podczas Światowych Dni Młodzieży flagi narodów stają się
piękniejsze, że tak powiem "oczyszczają się", a nawet flagi krajów pozostających ze sobą w konflikcie powiewają jedna obok
drugiej. I to jest piękne.
Podczas tego swego wielkiego spotkania jubileuszowego młodzież świata przyjęła orędzie miłosierdzia, aby je zanieść wszędzie w
uczynkach co do duszy i co do ciała. Dziękuję wszystkim młodym, którzy przyjechali do Krakowa! I dziękuję tym, którzy się z nami
łączyli z każdego krańca Ziemi! Bowiem w wielu krajach zorganizowano małe Dni Młodzieży, w łączności z tym odbywającym się w
Krakowie. Niech otrzymany przez was dar stanie się codzienną odpowiedzią na wezwanie Boga. Wspomnienie pełne miłości kieruję
ku Susannie, dziewczynie z Rzymu, z tej diecezji która zmarła w Wiedniu, niemal natychmiast po udziale w Światowym Dniu
Młodzieży. Niech Pan, który z pewnością przyjął ją w niebie pocieszy członków jej rodziny i przyjaciół. Podczas tej podróży
odwiedziłem także sanktuarium w Częstochowie. Przed obrazem Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki, która jest przede
wszystkim Matką narodu polskiego, tego szlachetnego narodu, który wiele wycierpiał, a który dzięki mocy wiary i Jej
macierzyńskiej ręki zawsze podnosił się na nowo. Pozdrowiłem tutaj niektórych Polaków. Jesteście wspaniali!
Tam, pod tym spojrzeniem, można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania tego narodu, którego dzieje są nierozerwalnie
związane z Krzyżem Chrystusa. Tutaj dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, który strzeże nadziei poprzez
próby; i strzeże także owej mądrości, która jest równowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością. A
Polska przypomina dziś całej Europie, że nie może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których z
kolei centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi
apostołami było dwoje wielkich dzieci ziemi polskiej: święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II.
Wreszcie podróż ta miała także perspektywę globalną, świata wezwanego do odpowiedzi na wyzwania związane z zagrażającą jemu
wojną "w kawałkach". I tutaj wielkie milczenie wizyty w Auschwitz-Birkenau było bardziej wymowne, niż jakiekolwiek słowa. W tym
milczeniu słuchałem, czułem obecność wszystkich dusz, które tutaj zginęły. Odczułem współczucie, miłosierdzie Boga, które
niektóre święte dusze potrafiły wnieść także do tej otchłani. W tym wielkim milczeniu modliłem się za wszystkie ofiary przemocy i
wojny. I tam, w tym miejscu, zdałem sobie sprawę bardziej, niż kiedykolwiek z wartości pamięci nie tylko jako pamięci wydarzeń
minionych, ale jako ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś i za jutro, aby ziarno nienawiści i przemocy nie zakorzeniło się w
bruzdach historii.
W tej pamięci wojen, wielu ran i przeżytych cierpień jest też wielu mężczyzn i kobiet dnia dzisiejszego, którzy cierpią z powodu
wojny, wielu naszych braci i sióstr. Patrząc na to okrucieństwo w tym obozie koncentracyjnym natychmiast pomyślałem o
okrucieństwie dnia dzisiejszego. Jest ono podobne, choć nie jest tak skoncentrowane jak w tym miejscu, ale obecne jest na całym
świecie, tym świecie, który jest chory okrucieństwem, nienawiścią, smutku i dlatego zawsze proszą o modlitwę, aby Pan obdarzył
nas pokojem.
Za to wszystko dziękuję Panu Bogu i Maryi Dziewicy. I po raz kolejny wyrażam moją wdzięczność Prezydentowi Polski, innym
przedstawicielom władz, kardynałowi arcybiskupowi Krakowa i całemu Episkopatowi Polski oraz tym wszystkim, którzy na różne
sposoby umożliwili to wydarzenie, które dało Polsce, Europie i światu znak braterstwa i pokoju. Chciałbym też podziękować
młodym woluntariuszom którzy przez więcej niż rok pracowali, aby przeprowadzić to spotkanie. Dziękuję też mediom, ludziom
pracującym w mediach. Dziękuję bardzo za to, za sprawienie, aby ten dzień można było zobaczyć na całym świecie. Nie mogą w
tym miejscu zapomnieć Anny Marii Jacobini, włoskiej dziennikarki, która niespodziewanie tam zmarła. Módlmy się także za nią,
która odeszła z tego świata służąc innym.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
379. Jakie są główne cnoty ludzkie?
Są to cnoty, nazywane kardynalnymi, wokół których
grupują się wszystkie inne i które stanowią podstawę dla
cnotliwego życia. Zaliczamy do nich:.
roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.
380. Co to jest roztropność?
Roztropność uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej
okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru
właściwych środków do jego pełnienia. Kieruje ona
innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę.
381. Co to jest sprawiedliwość?
Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli
oddawania innym tego, co im się należy.
Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest
"cnotą religijności".
382. Co to jest męstwo?
Męstwo daje wytrwałość w trudnościach i stałość w
kontynuacji dobra. Uzdalnia aż do ofiary z życia w
obronie słusznej sprawy.
383. Co to jest umiarkowanie?
Umiarkowanie pozwala opanować dążenie do
przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w
używaniu dóbr stworzonych.

Teologia Stewardship
(Teologia zarządzania darami)
W 1992 roku Konferencja Episkopatu USA
opublikowała list Stewardship: Odpowiedź ucznia.
Biskupi określili że chrześciajański zarządca to ten,
kto:
♦ Odbiera Boże dary z podziękowaniem
♦ Pielęgnuje dary Boże odpowiedzialnie
♦ Dzieli dary Boga w miłości i sprawiedliwości
♦ Zwraca dary Boże z naddatkiem
Stewardzi (zarządcy) uznają, że Bóg jest Stwórcą i
właścicielem wszystkiego i dzieli otrzymane dary z
miłości do Boga i siebie nawzajem.
Boże, dawco życia i źródło pokoju, wiemy, że
wszytskie dary pochodzą z Twoich rąk. Dopomóż,
abyśmy zawsze używali Twoich darów mądrze i
dzielili się nimi szczodrze. Ześlij Ducha Św. na nas
przynosząc Twoją nowinę tym którym służymy.
Prosimy z wdzięcznym sercem w imię Jezusa
Chrystusa. Amen

W tym leży sekret
radości: nie gasić
pięknej ciekawości, ale
zaryzykować, bo życia
nie można zamykać w
szufladzie.

