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Mrs. Marianne Johnson, Principal
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

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.; 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. (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.; pierwszy piątek
miesiąca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, September 22, 2013, 25th Sunday in Ordinary Time / XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Kenneth Swiatek 10ta rocznica śmierci; † Dariusz Czerkies 17-ta rocznica
śmierci; O powrót do zdrowia dla Lucyny Krzyworzeka
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Waleria, Stanisław Szymanik; † Stefania, Franciszek Rojek z intencji córki;
† Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi
12:30 PM In loving memory of Walter A. Papciak
6 PM All donors of St. Helen’s Church;
Monday, September 23, 2013, PONIEDZIAŁEK; St. Pius of Pietrecina (Padre Pio)
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, September 24, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, September 25, 2013, ŚRODA;
7 AM
7:30 AM † Jan Laszczak rocznica śmierci z intencji siostry; † Gabrysia Rucińska-Wojtyło rocznica śmierci z intencji Zosi
Thursday, September 26, 2013, CZWARTEK; SS. Cosmas and Damian
7 AM
7:30 AM
Friday, September 27, 2013, PIĄTEK; St. Vincent de Paul
7 AM † Edward Dziaduch; † Chester Dziaduch; † Lottie Barr
7:30 AM
Saturday, September 28, 2013, SOBOTA;
8 AM † Wacław Kossowski
Sunday, September 29, 2013, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; George & Lorraine Sochacki 60th wedding anniversary req by Rosalie; Brad
& Lauren Kriner wedding anniversary; † Helen Palka req by Golden Age Club
10:30 AM Za Parafian; † Irena Kochan 39-ta rocznica śmierci; † Józef Such 48-ma rocznica śmierci;
† Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi; † Paweł Pracuch 9-ta rocznica śmierci z intencji mamy i siostry; † Zbigniew Batko 2-ga rocznica śmierci z intencji siostry; † Anna Such w rocznicę urodzin z intencji wnuka; Z okazji 80 rocznicy urodzin Michaliny i jej męża Władysława Jamroga o wszelkie łaski a
szczególnie zdrowia na każdy dzień życia z intencji zięcia;
12:30 PM † Marcia Malloy Miller
6 PM All donors of St. Helen’s Church; † Marcia Malloy Miller
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Dear Family of St. Helen Parish and Friends
Praised be Jesus Christ!
It is His Presence that gathers us today for Sunday Eucharist, in the beautiful church and the parish of St.
Helen. We gather to celebrate many blessings, the Year of Faith, and the year of the Great Jubilee of the
100th anniversary of the parish and the creation of the community.
I am grateful to the Most Holy Trinity God for the gift of my vocation to the priestly ministry, which despite the human limitations and frailties – I have been filling for almost 33 years. I’m thankful to our
Archbishop, Cardinal Francis George for his decision and assignment to be the pastor of St. Helen Parish
Community, as of July 1st of this year.
Today, I welcome and thank Bishop Alberto Rojas, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Chicago, who
during solemn Mass at 10:30am in the Rite of Installation officially hands over my duties as a Pastor.
With great trust in the Grace of God, the joy and responsibility I hope to minister as the 11th pastor (but
the first named Francis) and spiritual father of the parish. I also want to work as your brother in the faith,
striving in a common pilgrimage to the House of the Heavenly Father.
Very warm welcome and greetings to all brothers in the priesthood, deacons, religious sisters, relatives,
friends and all the guests who have come from former parishes and many organizations, especially the
Polish community, led by the Polish Highlanders Alliance of North America and their leaders and media
representatives.
Finally, I greet you, beloved parishioners and representatives of our Catholic School, headed by Principal
Ms. Marianne Johnson. I am very grateful to you for your warm welcome extended to me, by the parish
community and the school.
In today's Liturgy of the Word of God, the Apostle Paul (1 Tim 2:4-5) reminds us that "God our savior,
who wills everyone to be saved and to come to knowledge of the truth.” So, in the spirit of deep faith,
hope and love I want you all to serve and help one another on the way to God, the way to salvation.
I humbly request that you pray for me providing spiritual support and cooperation. I will strive to fulfill
all the tasks assigned to me by the Risen Christ could ever hear from Him words of today's Gospel: "Well
done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great
responsibilities. Come, share your master’s joy.”(Mt 25:21).
I also assure you of my remembrance of you in my daily prayers. I wish each of you and myself that we
may strive to follow Immaculate Mother Mary, Saint Helen, Blessed John Paul II and all our saints who
adhere to Christ as the only Lord and only our love. May God always will be our highest value!
God bless you!
Your brother in Christ,
Fr. Frank Florczyk
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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
There will be no Mass at 10:30 a.m. and 6 p.m.

CHURCH CLEANING
If you are free & can come
down to help, please do!
Do your part to help prepare
God’s House for our Jubilee.

Saturday,
September 28th
at 1:30pm

A word from the Music Director...

HUMOR
After attending Sunday School lessons, a 5 year old
girl was asked by her mother what she had learned
that day. The girl said she had learned that Jesus was
sneaking about Humboldt Park. Having lived in Naperville all her life and had never been to Humboldt
Park the mother wondered how her daughter had
come up with this story after attending Sunday
School. So the next Sunday she approached the Sunday School teacher asked what was the lesson from
the previous Sunday’s class. The teacher said the
topic was how Jesus was always seeking the humble
of heart.

Allow me to introduce myself! My name is
Alex Fries (freeze) and I am the new director of
music for the English masses here at St. Helen.
I am originally from a small town in Ohio
called Norwalk, and came to Chicago for
college. I graduated this past May from
VanderCook College of Music with a Bachelor
in Music Education. I’ve been involved in the
music ministry since I began playing
instruments in elementary school. I have only
been to a few masses here, but have already felt
a very warm welcome. As you all know, we
have a very small, yet very exceptional choir. If
you are interested in being part of our choir,
please pay me a visit. Or, just stop by to say hi!
I am excited to be part of this parish community
and to lead all of you in worship through music.
You
may
always
contact
me
at
sthelensmusic@gmail.com, or visit my website:
www.alexfries.com

In honor of the Feast of
St. Francis of Assisi
there will be a Pet
Blessing at 8:15a.m. on
October 4, 2013. The Blessing will take place in the
Milek Courtyard at the school. All pets must be
caged or leashed, thank you. Thank you to Ms.
Bauer, Ms. Korus, Ms. Sard and their third and sixth
grade classes for preparing the Blessing.
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Saint Helen 100th Anniversary Prayer
Father, we thank you for the abundant blessings that you have
bestowed upon the Saint Helen Parish Family for the past 100 years.
We are grateful to the people who had a faith filled vision
in founding our parish. We recall the special moments in our lives
when we felt your presence in the sacraments we have received.
As we continue on our journey of faith, send Your Holy Spirit
upon us that we may carry on the mission of Jesus.
Open our eyes, that we might see the needs of others.
Open our ears, that we might hear your call to discipleship.
Open our hearts that we might love without prejudice.
Open our mouths that we might share the good news of Jesus Christ.
Amen.

Parish Retreat
Do you want to have a closer, more
personal relationship with God, but
aren't sure if this is possible, or how
to do it? Parish Retreats will show
us how to have a close, personal,
loving, and permanent relationship
with God.
The Parish Retreat starts next
Sunday, September 29th during
regular Sunday masses, and then
goes Monday through Wednesday
at 7 p.m.
Our retreat will be led by Father
Tom McCarthy, an experienced
teacher,
administrator,
retreat
director and parish mission preacher.
All people are welcome!

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
 Email no fica on of contribu ons and payments
 Never miss another Sunday Contribu on when
you are out of town
 You can log on from anywhere there is internet
access
 Free app for Android phone!
 Secure and flexible
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Last week there was a first meeting of our Parish Pastoral Council (PPC).
The Parish Pastoral Council exercises shared responsibility for the pastoral life
of the parish under the leadership of the pastor. In this context the purpose of
the council is to prayerfully engage the people and the pastor in common
reflection about the parish's mission and the ministry, to plan, and to evaluate
in light of the Gospel and church teaching. It therefore has four basic
responsibilities:
a. To research the needs, the ideas and the hopes of the faith community;
b. To encourage and support existing ministries;
c. To evaluate the quality of life of the parish faith community;
d. To plan for the parish's future by recommending policies, procedures, and programs that will
implement its values and fulfill the Church's mission.
We would like to thank to all members for their involvement and we wish God’s blessings in their
ministry.
PPC members: Harriet Siller - President, Sabina Ferrara Mullin - Secretary, Melvin Adalin, Szymon
Gurda, Margaret Jarmola, Nancy Robles, Benjamin Schmuck, Roman Sipiora.
Please feel free to contact them if you have any ideas or recommendations.

RADA PARAFIALNA (PPC)
W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie Rady Parafialnej (PPC).
Rada Parafialna to grupa osób, która współpracuje z Księdzem Proboszczem i razem z nim podejmuje
decyzje. Celem Rady Parafialnej jest modlitewne zaangażowanie ludzi i księdza i rozważenie misji
parafii. Cztery podstawowe odpowiedzialności Rady Parafialnej to:
 rozpoznanie potrzeb parafii, pomysły i nadzieje na przyszłe lata
 wspomaganie i zachęcanie do działania obecnie działających grup
 ocenianie jakości życia naszej wspólnoty parafialnej
 planowanie przyszłości naszej parafii przygotowując programy, które będą wprowadzać wartości i
wypełniać misję Kościoła
Serdecznie dziękujemy naszej radzie Parafialnej za ich współpracę i życzymy wiele łask Bożych w ich
służbie na parafii.
Skład Rady Parafialnej: Harriet Siller - Przewodniczący, Sabina Ferrara Mullin - Sekretarka, Melvin
Adalin, Szymon Gurda, Margaret Jarmola, Nancy Robles, Benjamin Schmuck, Roman Sipiora.
Jeśli ktokolwiek miałby jakieś pomysły i rekomendacje prosimy o kontakt z którymkolwiek z członków
Rady Parafialnej.
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

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 winning 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 parking 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 miesiąc w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesiąc sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Nagrodą będzie połowa pieniędzy zgromadzonych
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne są po każdej
Mszy Świętej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej części biletu swojego nazwiska i numeru
telefonu, abyśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą.
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu.

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablicę informacyjną

Next Weekend’s second collection will be
for Seminary in Archdiocese of Chicago.

W następny weekend druga składka przeznaczona
będzie na Seminarium w Archidiecezji Chicago.

Casimir Pawlik, Danuta Danska,
Josephine Majka
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.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 8, 2013

Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$156.44

$695.17

$486.87

$326

$135

-

$1,799.48

$96

$457

$388

$60.47

$52

-

$1,053.47

Parking

Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Baptism

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Sakrament Chrztu Św.

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

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

Sakrament Małżeństwa

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

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jedno:
__ New Registra on /
Nowo Zarejestrowany
__ Change of address /
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
Wyprowadzka z Parafii
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres
__________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy

__________________________________________________________________________
Phone / Telefon

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
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Droga Rodzino Parafii Św. Heleny i Przyjaciele
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
To On gromadzi nas dzisiaj na Niedzielnej Eucharystii, w tej pięknej świątyni i Parafii pod wezwaniem
Świętej Heleny w Chicago, w roku wielkiego Jubileuszu 100-lecia powstania i budowania tej żywej
wspólnoty Ludu Bożego w Chrystusowym Kościele oraz w Roku Wiary.
Jestem wdzięczny Bogu w Trójcy Jedynemu za dar powołania mnie do służby kapłańskiej, którą – mimo
ludzkich ograniczeń i ułomności – wypełniam już blisko 33 lata.
Dziękuję za zaufanie i decyzję naszego Arcypasterza, Księdza Kardynała Francis George, który, z dniem
1-go lipca tego roku, ustanowił mnie Proboszczem tej Wspólnoty Parafialnej. Dzisiaj witam i dziękuję
także Księdzu Biskupowi Alberto Rojas, Biskupowi Pomocniczemu Archidiecezji Chicago, który w czasie
uroczystej, dwujęzycznej Mszy Św. o 10:30am, w obrzędzie instalacji oficjalnie przekaże mi obowiązki
Proboszcza Parafii Św. Heleny.
Z wielką ufnością Bogu Miłosiernemu, z radością i odpowiedzialnością przyjmuję tą posługę, jako już 11ty proboszcz i ojciec tej Parafii (ale pierwszy o imieniu Franciszek), oraz także jako wasz brat w wierze i
we wspólnym pielgrzymowaniu do Domu Ojca Niebieskiego.
Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Braci w kapłaństwie, Diakonów, Siostry zakonne, Krewnych,
Przyjaciół i wszystkich Gości, przybyłych z poprzednich parafii i wielu organizacji, zwłaszcza
polonijnych, na czele ze Związkiem Podhalan w Północnej Ameryce i ich Liderami oraz przedstawicieli
mediów.
W końcu pozdrawiam Was, umiłowani Parafianie i przedstawiciele naszej Szkoły Katolickiej Św. Heleny,
na czele z Panią Dyrektor Marianne Johnson. Jestem Wam bardzo wdzięczny za serdeczne przyjęcie mnie
do waszej, naszej wspólnoty parafialnej i szkolnej.
W dzisiejszej liturgii Słowa Bożego Św. Paweł Apostoł (1 Tm 2) przypomina nam, że „Bóg pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Zatem, w duchu głębokiej wiary, nadziei i
miłości pragnę Wam wszystkim służyć i pomagać w drodze do Boga, w drodze do zbawienia.
Pokornie proszę Was wszystkich o modlitwę za mnie, o duchowe wsparcie i życzliwą współpracę, abym
jak najlepiej wypełnił zadania zlecone mi przez Zmartwychwstałego Chrystusa i mógł kiedyś usłyszeć od
Niego słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma Cię postawię: wejdź do radości twego Pana!” (Mt 25, 21).
Ja również zapewniam o mojej pamięci o Was w codziennych modlitwach i życzę każdemu z Was, jak i
sobie, abyśmy na wzór Niepokalanej Matki, Maryi, Świętej Heleny, Błogosławionego Jana Pawła II i
naszych Świętych Patronów, jeszcze mocniej przylgnęli do Chrystusa jako jedynego Pana i jedynej naszej
miłości. Niech zawsze Bóg będzie dla nas najwyższą wartością!
Szczęść Boże!
Wasz brat w Chrystusie
Ks. Franciszek Florczyk
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Rok
2013
2014
świętowany
jest
w Archidiecezji Chicago jako rok Silnych
Katolickich Rodziców. W związku z tym co tydzień
będziemy publikować krótkie rozważania dla
rodziców. Prosimy o poświęcenie kilku minut na ich
lekturę.

Zarezerwuj Datę

6 październik 2013
100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny
12 w południe - Msza Św. z Kardynałem
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle
w Niles
W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 10:30
i 6 wieczorem.

Sprzątanie kościoła
W sobotę 28 września o godzinie
1:30 p.m. odbędzie się sprzątanie
kościoła na nasz Jubileusz.
Zapraszamy wszystkich
chętnych do pomocy,
aby
nasz
kościół
wyglądał pięknie na tą
okazję.
Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,
którymi obdarzyłeś Rodzinę Parafii Św. Heleny w ciągu ostatnich 100-tu lat.
Jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji
założenia naszej parafii. Przypominamy wyjątkowe chwile w naszym życiu
kiedy czuliśmy Twoją, Panie Jezu Chryste, obecność w sakramentach, które otrzymywaliśmy.
Kiedy kontynuujemy naszą pielgrzymkę wiary,
Panie Boże ześlij swojego Ducha Świętego na nas,
Abyśmy mogli wypełniać misję Jezusa.
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych.
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do naśladowania Ciebie.
Otwórz nasze serca, abyśmy mogli kochać tak jak Ty.
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie.
Amen.
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Ojciec Pio (Francesco Forgione) przyszedł na świat w miasteczku Pietrolcinie, w południowych Włoszech, w
miesiącu rozkwitania kwiatów, 25 maja 1887 r. Był piątym spośród ośmiorga dzieci Peppy i Grazio Forgione. Jego
mama Peppa wyznała, że był niepodobny do innych chłopców: ,,nigdy nie był niegrzeczny, czy źle się zachowywał''.
Od wieku pięciu lat miewał wizje Nieba i był przedmiotem prześladowań przez szatana; w widzeniach rozmawiał z
Panem Jezusem, Jego Matką, oraz ze swoim Aniołem Stróżem lecz — niestety — te doświadczenia Nieba przeplatane
były obecnością piekła i szatana. W 1903 r., wskutek umartwień i słabego zdrowia, bliski był śmierci. Lekarze
stwierdzając wyczerpanie organizmu pewni byli, że wkrótce umrze. Słaby, lecz silny siłą ducha, przyjął wtedy
franciszkański habit Kapucynów, rozpoczynając życie zakonne i nowicjat — a wraz z nim intensywne życie nauki,
modlitwy, ubóstwa i pokuty.
Stygmaty otrzymał 20 września 1918 r. gdy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze starego kościółka, z
rąk niezwykłej postaci podobnej do anioła. Rany stygmatów pozostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat.
Był to jeden z powodów dla których przez lata ściągali do San Giovanni Rotondo lekarze, naukowcy, dziennikarze i
zwyczajni ludzie, chcąc zobaczyć ,,świątobliwego braciszka''. Zwykle budził się wczesnym rankiem (a właściwie
jeszcze w nocy) aby przygotować się do Mszy Świętej. Każdego ranka o godzinie 4-tej zawsze setki a czasem nawet
tysiące wiernych czekały już na otwarcie drzwi kościoła. Po Mszy Świętej większość czasu poświęcał modlitwie i
słuchaniu spowiedzi. Zmarł 23 września 1968 roku, po pięćdziesięciu latach od otrzymania stygmatów, zamykając
upragnioną misję swego serca: prawdziwego krzyża i prawdziwego ukrzyżowania. W ciągu lat wierni, pielgrzymując
z każdej części świata, przybywali do księdza-stygmatyka aby otrzymać od niego wstawiennictwo u Boga. Przez
pięćdziesiąt lat w modlitwie, pokorze, i w ofiarnym cierpieniu realizował posłanie miłości. Czynił
to w swoich inicjatywach skierowanych w dwu kierunkach: pionowym — ku Bogu — poprzez
ustanowienie ,,grup modlitewnych'' i poziomym — ku cierpiącej wspólnocie — poprzez budowę
nowoczesnego szpitala ,,Domu ulgi w cierpieniu''.
We wrześniu 1968 r. tysiące pielgrzymów duchowych dzieci o. Pio zebrało się w S. Giovanni
Rotondo na IV Międzynarodowej Konferencji Grup Modlitewnych, by obchodzić pięćdziesiątą
rocznice otrzymania stygmatów przez O. Pio. Nikt nie mógł przewidzieć, że o 2:30, 23 września
1968 r. ziemskie życia Ojca Pio z Pietrelcina dobiegło końca.

Ogłoszenia
♦ Potrzebna niania od zaraz na 2 dni w tygodniu (poniedziałek i środa) 773 988 7013
♦ Pan Adam fryzjer który przyjmował przy ulicy Ashland/Augusta obecnie przyjmuje klientów w Stanley’s
Shop pod adresem 1019 N. Western Ave

HUMOR
♦ Pewien człowiek spowiadał się następująco:
- Dużo przeklinałem, ale dużo się modliłem - to się wyrównuje. Dużo piłem, ale dużo pościłem - też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem ludziom - znowu
się wyrównuje.
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął:
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła - to
też się wyrównuje!

♦ Bracia Kapucyni w Olomouc (Czechy) swój klasztor
ze względów duszpasterskich szerzej otwarli dla dzieci i
młodzieży. Pewnego dnia dziewczynka w wieku około 12
lat pyta jednego z braci:
- Co oznaczają guzy na sznurku, którym jest przepasany?
- Pierwszy oznacza ubóstwo; że nie mogę mieć niczego
na własność. Drugi, że nie będę się żenił.
Wtedy dziewczynka dorzuca:
- A, która by ciebie chciała, jeśli nie będziesz miał pieniędzy?!

