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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)  
                                         7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish) 
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish) 
Saturday: 8:00 a.m. (Polish) 
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.  
                                                           or by the appointment 

 

MSZE WI TE: 
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska) 
                  9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska) 
W tygodniu (od poniedziałku do piątku) 

7:00 a.m. (angielska)   7:30 a.m. (polska)  
Sobota: 8:00 rano (polska) 
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

Sunday,  May 12, 2013, 7th Sunday of Easter / VII Niedziela Wielkanocna 

7:30 AM  Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

9:00 AM  For parishioners; † Apolonia Smolka; † Rose Bykowski; † Zofia Bykowski; † Adeline & William J. Kenar;  

† Shirley Kenar; † Aniela, Franciszek Stopka; † Charles Zuback req by wife; † Stanislaw Sara; † Maria, Franciszek 
Kruczek; † Józef Bubula; † Marian Wilczek; † Piotr Dziedzic; For Holy Name family Club members both living and 

deceased; For all mothers both living and deceased 

10:30 AM  Za Parafian; † Anna Cichonski z okazji dnia matki z intencji rodziny; † Aniela Maćków 21sza rocznica 
śmierci; † Victoria Jachim req by Bronia Jachim; † Józef, Grzegorz, Marek Godek 16-ta rocznica śmierci z intencji żony 

i mamy; † Wacław Złotnik w rocznicę  z intencji syna z rodziną; † Maria Zawojska; † Helena Sapun z intencji dzieci;  

† Zbigniew Sapun w 1-szą rocznicę śmierci z intencji siostry; † Irena Podgórski z intencji rodziny Polinski; O szczęśliwą 
podróż i bł. Boże dla Stanisława Rakoczego; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; O zdrowie i bł. Boże dla Haliny Batko 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Irene Swiergul; † Sophie Stawasz; For all mothers both living and decea-

sed 

6 PM † Fanny Romero & Mari Meyer on occasion of Mother’s Day req by daughters; For all mothers both living and 

deceased 

 

Monday, May 13,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased 

7:30 AM  Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 

Tuesday, May 14, 2013, WTOREK;  
7 AM  For all mothers both living and deceased; † Ben & Stephanie Bartosik 

7:30 AM Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 

Wednesday,  May 15, 2013, RODA;  
7 AM For all mothers both living and deceased; Blessings for Rev. Jerome Koutnik on 14th Anniversary of Priesthood 

7:30 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 
Thursday, May 16, 2013, CZWARTEK;   
7 AM For all mothers both living and deceased 

7:30 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 

Friday, May 17, 2013, PI TEK;  
7 AM For all mothers both living and deceased 

7:30 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 

Saturday, May 18, 2013, SOBOTA;  
8 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

 

Sunday,  May 19, 2013, Pentecost Sunday / Zesłanie Ducha więtego 

7:30 AM  Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; James Charydczak z intencji rodzin Klisz, Jarmola, Markese 

and Rotella 

9:00 AM  For parishioners; For Golden Age Club members both living and deceased; For all mothers both living and 

deceased 

10:30 AM  Za Parafian; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; For all mothers both living and deceased; † Edward Raczka req by Jenny 

Pound 

6 PM For all mothers both living and deceased 
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Dear Friends in Christ,  
 
On Mother’s Day, we celebrate the women—mothers, grandmothers, aunts, 
friends—who have loved and cared for us. It is through their unconditional love 
and compassion that we begin to understand the way in which God cares for us; 
and the command of Christ to love our neighbors as we love ourselves comes 
alive. Mother’s Day is also a day to remember and support the thousands of people who struggle with poverty 
and receive the love and compassionate help of Catholic Charities.  
 
The Catholic Charities Collection on Mother’s Day gives us the opportunity to participate in the Gospel mis-
sion to love and serve the poor. It provides us with an extraordinary chance to support a critical mission of the 
Church—the care of our hungry, homeless and hurting brothers and sisters, many of whom may live right in 
your own parish communities.  
 
Catholic Charities relies on funding from the Mother’s Day Collection to help serve more than one million 
people of all ages, races and religions in Cook and Lake Counties. Families, children, pregnant and parenting 
teens, seniors and veterans who have served our country most bravely come to Catholic Charities for the basic 
necessities of life: food, clothing and housing. Catholic Charities meets these basic needs with patience and 
understanding, and then provides a broad range of professional services to help their clients work their way 
out of poverty, addressing the problems that keep them from independence and self-sufficiency.  
 
Catholic Charities is the public face of the Church’s love for all in Christ’s name. I am profoundly grateful to 
the devoted staff, volunteers and donors who dedicate themselves to the mission of charity in the Archdiocese 
of Chicago. I thank you for your past support, and I urge you to please, once again, take the opportunity to 
bring Christ’s love to the most vulnerable among us by participating in the Catholic Charities Collection on 
Mother’s Day.  
 
May God bless you and your families. You and those you love are in my prayers; please keep me in yours.  
 
 
Sincerely yours in Christ,  

 
 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  
Archbishop of Chicago  

ARCHDIOCESE OF CHICAGO 
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Proud of our Past, We Move Forward With Faith 
 

As a long standing parishioner of St. Helen Church in my eyes; St. Helen is our life line to heaven with the help 

of Holy Spirit and our priest, Fr. Stawiarski makes St. Helen a shining beacon in our catholic community. St. 

Helen’s can only grow with help of new memberships with more involvement of its parishioners. St. Helen con-

tinues to always serve for Christ so we can be united in Christ eternally. St. Helen’s Church makes us one in the 

Spirit, One in  the Lord. 

 

Happy one hundred Birthday 

R. J. Zuback, member 

 

 
Saint Helen Parish is celebrating its 100th anniversary this year. We would like to highlight this 

year with a special series of articles centered on our Jubilee theme: Proud of Our Past, We 
Move Forward With Faith. Each week, we will print a brief reflection from one of our parish-
ioners or parish families on what makes St. Helen a special place for you to pray and what are you 
proud of, and what are your hopes for our future. We will begin accepting submissions immediately. Write in your own 
language (English/Polish or translate into both if you can).  
Please keep your reflections between 100 to 150 words as space is limited. You can hand in your reflection at the recto-
ry or email it to sthelen@archchicago.org.  We would love to print a picture of you or your family along with your 
thoughts. Simply attach the picture to the email.  

St. Helen’s Family Picnic 
Sunday, June 23rd, 2013 

Parking of St. Helen Church 2315 W. Augusta Blvd. 

12 Noon – 7 p.m. Dance with live music 

Dancing * Raffle   *  Games for children *  

Food * Beer and much more… 

We hope you will join us for Food, Friends and Fun! 

Parking avaliable next to the school or at MB Bank (Augusta/Western) 

 

 We cordially invite you for 10
th

 Jubilee Mass of Ordination of our 
Pastor Father Waldemar. The celebration will take place on the 
19

th
 of May at 10:30AM at St. Helen Church. Reception will follow 

in the parish center. Please, come and join Father on this special 
day. Plase, RSVP by May 15th by calling parish office. 
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HUMOR / STORY 
 
 

♦  A man went to visit a friend and was amazed to 

find him playing chess with his dog. He watched the 
game in astonishment for a while. "I can hardly be-
lieve my eyes!" he exclaimed. "That's the smartest 
dog I've ever seen." 
 
"Nah, he's not so smart," the friend replied. "I've be-
aten him three games out of five."  
 
♦ Teacher: Why does the statue of liberty stand in 
New York harbour? 
Pupil: Because it can't sit down! 
 
♦ What was Camelot? 
A place where people parked their camels!  
 
♦ Teacher: Where is your homework? 
Pupil: I lost it fighting this kid who said you weren't 

the best teacher in the school  

Save the date 
Cenntenial Celebrations 

October 6th, 2013  
 

12 noon  - Mass with Francis Cardinal George 
 

3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall 
in Niles 
 
 

Zarezerwuj Dat  

6 październik 2013 
 

100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny 
 
12 w południe - Msza w. z Kardynałem 
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Ea-
gle w Niles 

Rummage Sale  

Saturday, June 1st, 2013  

/ Sobota, 1 czerwca 2013 
9 a.m. - 4 p.m. 

St. Helen’s Parish  

/ Parafia w. Heleny 

 
As you do your SPRING CLEANING save your valuable 

items for the sale.  We will have spots available for people 

to rent with tables provided, or you can donate the items 

to the parish and we will sell them.  All money raised will 

go towards our new parking debt. 

„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii 
odbędzie się 1 czerwca. Robi c wiosenne sprz tanie odłó cie 
rzeczy nie przydatne, a nadaj ce się jeszcze na sprzeda . 
Ka dy będzie mógł wykupić miejsce i na udostępnionym stole 
wystawić samemu rzeczy na sprzeda . Prosimy równie  ofia-
rować przedmioty na sprzeda  do naszego parafialnego stoi-
ska. Dochód zostanie przeznaczony na spłatę długu za par-
king.  
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Casimir Pawlik, Zofia Sidzina,  
Danuta Danska, Josephine  
Majka, Henryka Pluciennik 

 
We would like to continue to pray for our 

sick parishioners and also keep in touch with them.  
We ask you to help us to update our list by calling the 

parish office with the name of a loved one. 
 

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym. 

Each month St. Helen Church is hosting 
a “50/50” raffle fundraiser in support of 
our parish. Each raffle ticket costs only 

$2 and secures you the chance of win-
ning half the pot. Buying more than one raffle ticket will 
increase your chances of splitting the pot evenly between 
YOU, the winner, and St. Helen Church to pay the park-
ing debt. Tickets are available at the door after each Mass 
or at the parish office. Please, put down your name and 
your phone number at the back of your ticket and return it 
in. You do not need to be present in order to win.  
 
 
 
 
Co miesi c  w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”. 
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za 
sztukę. Nagrod  będzie połowa pieniędzy zgromadzonych 
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s  po ka dej 
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisa-
nie na jednej czę ci biletu swojego nazwiska i numeru 
telefonu, aby my mogli skontaktować się ze zwycięzc . 
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać. 
Wszelki dochód zasili fundusz  pokrycia kosztów budowy 
nowego parkingu.  

 

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New church Marquee Meter 

Fundusz na nową tablic  informacyjną 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Next Weekend’s second collection will be to pay 
off the debt for the new parking area.  

 
W następny weekend druga składka przeznaczo-
na będzie na dług za nowy parking. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

May 5, 2013 

 

 

 

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 
CHECK ONE: 
__ New Registra on 

__ Change of address 

__ Moving out of parish 

__ Want Envelopes 

 

ZAZNACZ JEDNO: 
__ Nowo Zarejestrowany 
__ Zmiana Adresu 
__ Wyprowadzka z Parafii 
__ Proszę o Koperty 

__________________________________________________________________________ 

First & Last Name / Imię i Nazwisko  
 

__________________________________________________________________________ 

Address / Adres  
 

__________________________________________________________________________ 

City / Miasto                                     Zip Code / Kod Pocztowy  
 

__________________________________________________________________________ 

Phone / Telefon  

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.  
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.  

 
 

 

Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia 
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w 
biurze parafialnym. 
 

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 

kto  ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kon-
takt z biurem parafialnym.   

Baptism 
 
All arrangements should be made at least two 
weeks in advance by calling the parish office.   
 

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

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$294.52 $674.26 $534 $628.17 $222 $2,352.95 

School Support $143.07 $239.01 $160.31 $489.02 $73.81 $1,109.60 

Other 

- 

- 

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 równowarto ć  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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The Jubilee Banners were installed last week on 
Augusta Blvd. Special thanks to Mrs. Irene Subota 
from MB bank and Mr. Simon Gurda the co-owner 
of patent law firm who covered the expense. 
 
 
 
 
 
 
W ubiegłym tygodniu na ulicy Augusta zostały za-
montowane nasze jubileuszowe banery. Składamy 
serdeczne Bóg zapłać dla pani Ireny Soboty z Ban-
ku MB i pana Szymona Gurdy, współwła ciciela 
kancelarii adwokackiej zajmuj cej się patentami 
wynalazków , którzy pokryli koszt tych banerów. 

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia 
 

Leaves / Liście:  
_____gold / kolor złoty ‐$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250 

 
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie: 
 _______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000 

 

Name / Imię i Nazwisko _________________________________________________________ 
Address / Adres _________________________________________________________ 
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon _______________________ 
 
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22 
characters per line): 
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna 
ilość znaków to 22): 
 
Line 1______________________________________________________________________________________ 

Line 2________________________________________________________ 

Line 3________________________________________________________ 

Line 4________________________________________________________ 
 
Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church 

 
Please return the form to the parish office / Prosimy o zwrócenie formy do biura parafialnego 

Spacial thanks to Bart Tyszkiewicz the 
owner of Granite Design and his crew for 
doing a great job with the installation of 
Jubilee Tree. 
 
 
 

945 N California Ave 
Chicago, IL 60622  

 
Serdeczne podziękowania składamy panu Barto-
szowi Tyszkiewicz z firmy Granite Design i jego 
pracownikom za pięknie wykonan  pracę przy 
instalacji naszego Drzewa Jubileuszowego. 
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 ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
 
 

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,  
 
W Dniu Matki oddajemy szacunek kobietom—matkom, babciom, ciociom i znajomym 
kochaj cym nas i zapewniaj cym nam troskliw  opiekę. To wła nie dzięki ich bezwa-
runkowej miło ci i zrozumieniu zaczynamy dostrzegać troskę, jak  otacza nas Bóg oraz 
rozumieć i yć Chrystusowym przykazaniem miłowania bli niego jak siebie samego. 
Dzień Matki jest równie  dniem, w którym pamiętamy i udzielamy wsparcia tysi com 
ludzi zmagaj cych się z bied , którzy w tych wysiłkach maj  zapewnion  miło ć i pełn  
współczucia pomoc Katolickiej Organizacji Charytatywnej—Catholic Charities.  
 
Kolekta Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki stwarza nam mo liwo ć wł czenia się w misję sze-
rzenia Ewangelii czyli okazywnia ubogim naszej miło ci i naszej gotowo ci słu enia im. Kolekta ta daje nam wyj tko-
w  okazję do wsparcia bardzo wa nej misji Ko cioła—zadbania o potrzeby naszych ubogich, bezdomnych i cierpi -
cych braci i sióstr, z których wielu jest członkami naszych wspólnot parafialnych. Nios c pomoc ponad milionowi ludzi 
będ cych w ró nym wieku, wszystkich ras i wyznań z terenów powiatów Cook i Lake, Katolicka Organizacja Charyta-
tywna polega na funduszach zebranych w czasie kolekty z okazji Dnia Matki.  
 
Rodziny, dzieci, nastolatki—zarówno te spodziewaj ce się potomstwa, jak i te będ ce ju  rodzicami—a tak e seniorzy i 
weterani, którzy słu yli naszemu krajowi w najbardziej ofiarny sposób, zwracaj  się do Katolickiej Organizacji Chary-
tatywnej, by tu otrzymać pomoc tak  jak: ywno ć, odzie  i dach nad głow , aby dzięki niej zaspokoić swoje najbar-
dziej podstawowe potrzeby yciowe. Katolicka Organizacja Charytatywna zaspokaja te potrzeby z cierpliwo ci  i zro-
zumieniem.  
 
Oferuje równie  szerok  gamę profesjonalnych usług wspieraj cych swoich klientów w ich d eniach do wydostania 
się z biedy. Katolicka Organizacja Charytatywna pomaga swoim klientom rozpoznawać i rozwi zywać problemy, które 
nie pozwalaj  im na osi gnięcie niezale no ci i samowystarczalno ci.  
Katolicka Organizacja Charytatywna jest widocznym znakiem miło ci Ko cioła skierowanej do wszystkich ludzi w imię 
Chrystusa. Jestem niezmiernie wdzięczny oddanemu personelowi, wolontariuszom i darczyńcom zaanga owanym w 
szerzenie misji miłosierdzia w Archdiecezji Chicago. Dziękuję za wasze dotychczasowe wsparcie i raz jeszcze usilnie 
proszę, eby cie uczestnicz c w kolekcie Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki wykorzystali spo-
sobno ć zaniesienia miło ci Chrystusa do najbardziej cierpi cych spo ród nas.  
Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Modlę się za Was i Waszych bliskich i proszę - pamiętajcie o mnie w swo-
ich modlitwach.  
 
Szczerze oddany w Chrystusie,  

 
 
 
 
 

Francis Kardynał George, O.M.I.  
Arcybiskup Chicago  
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Różne 
 

♦ Do wynajęcia apartament  dwusypial-
niowy na 1 piętrze  w okolicy Augusta i 
Wood. (773) 972 5116 Fran 
♦ Poszukuje mieszkania do wynajęcia 
jednosypialniowego, studio lub base-
ment. Adam 773 627 8778 
♦ Poszukuje pracy jako opiekunka do 
osoby starszej, chodz cej. (773) 772 
0636 

Piknik Rodzinny parafii Św. Heleny 
Niedziela, 23 czerwca, 2013 

Parking przy ko ciele w. Heleny 

12 w południe do 6 wieczór - zabawa z zespołem  

Atrakcje dla dzieci i dorosłych:  

• Gry i zabawy dla dzieci 

• Wspaniała polska kuchnia 

• Piwo i inne napoje 

• Loteria i wiele więcej… 

Parking dostępny przy szkole lub przy Banku MB przy skrzy owaniu ulic  
Augusta and Western 

 Serdecznie zapraszamy na Msze Jubileuszową z okazji  
10 rocznicy więceń Kapłańskich Ks. Waldemara Stawiarskiego, któ-
ra odbędzie się w niedziele 19 maja o godz. 10:30AM w ko ciele w. 
Heleny. Po Mszy w. zapraszamy na poczęstunek do sali parafialnej. 
Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa dzwoniąc do biura 

parafialnego. 

VIII Lednickie Spotkanie Młodych 

8 Czerwca, 2013 

4:30 - 10 pm 

Parafia w. Rozalii 

4401 N. Oak Park Ave. 

Harwood Heights, IL 60706 
 

Więcej  na stronie internetowej: 
http://lednica2000.us/ 
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♦ Do szkoły sióstr przyje d a biskup na wizytację. 
Jak zwykle zadaje uczennicom ró ne pytania. Na 
pytanie: co to jest mał eństwo, uczennica odpowia-
da:  
- Sakrament do zbawienia niekonieczny, ale wielce 
po yteczny. Gdy zdarzy się okazja, nale y go przy-
j ć. 
Prefekt próbuje j  poprawić: 
- Ty mówisz o sakramencie chorych, nie o mał eń-
stwie, pomyliło ci się. 
Na to biskup z u miechem: 
- Nie poprawiajcie jej, księ e. Z pewno ci  z niego 
skorzysta, gdy zdarzy się okazja.  

♦ - Jak e  zepsuł sokowirówkę?! 
- Sok chciałem wycisn ć... 
- Jaki sok? 
- Brzozowy...  
 
♦ Rozpoczyna się polowanie. Mama zajęczyca zaty-
ka uszy synkowi. Zaj czek protestuje: 
- Mamo, ja się nie boję huku! 
- Synku, ja nie chcę, eby  usłyszał, co powiedz , 
kiedy spudłuj .  
 
♦ - Jakie s  ulubione zwierzęta kobiet? 
- Norki w szafie, jaguar w gara u i osioł w domu.  

HUMOR 

Zapraszamy wszystkich  

do udziału 

 w polskich “Majówkach” 

w ka dy dzień miesi ca maja 

 od poniedziałku do soboty  

o godzinie 7 wieczorem  

w kaplicy w. Judy Tadeusza,  

a w niedziele po Mszy w. 

 o godz. 10:30 a.m. 

Pie ni  wesela witamy, 

O Maryjo, miesi c Twój! 

My Ci z serca cze ć składamy, 

Ty nam otwórz łaski zdrój. 

W tym miesi cu ziemia cała 

yciem, woni , wdziękiem l ni. 

Wszędzie Twoja d więczy 

chwała, 

Gdy majowe płyn  dni ...  

Dumni Naszej Przeszło ci z Wiarą  podążamy w Przyszło ć 
 
Parafia w. Heleny obchodzi w tym roku 100-lecie swojego powstania. Chcieliby my podkre lić ten rok spe-
cjaln  seri  artykułów w naszym biuletynie które koncertowałyby się na naszym jubileuszowym temacie: 
Dumni Naszej Przeszło ci z Wiar   Pod amy w Przyszło ć. W ka dym tygodniu zostanie wydrukowana re-
fleksja napisana przez naszych parafian na temat dlaczego ko ciół w. Heleny jest wyj tkowym miejscem mo-
dlitwy dla ciebie, z czego jeste  dumny i jakie masz nadzieje na przyszło ć zwi zane  z nasz  parafi . Artykuły 
przyjmujemy od tego tygodnia. Prosimy je napisać we własnym języku czyli po polsku, po angielsku lub w 
obu językach. 
 
Refleksja nie powinna być dłu sza ni  100-150 słow. Refleksje prosimy składać w biurze 
parafialnym lub przesyłać na email: sthelen@archchicago.org. Równie  do refleksji mo na 
doł czyć swoje zdjęcie lub zdjęcie rodziny. Zdjęcie nale y doł czyć do emaila. 


