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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
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 WI TE: 
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) 
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Pi tek miesi ca   
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie 

IV Niedziela Wielkiego Postu , 15 marzec, 2015 

2315 W. Augusta Blvd.,  
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575;  

Fax (773) 235-3810  
sthelen@archchicago.org               

www.sthelenparish.net A jak Moj esz wywy szył w a na pustyni, tak potrzeba, by 

wywy szono Syna Człowieczego,  aby ka dy, kto w Niego 

wierzy, miał ycie wieczne.  



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

Sunday,  March 15, 2015,  NIEDZIELA - 4th Sunday of Lent : 

 7:30 AM - Za Parafian; † Teresa Miłek 

 9:00 AM  - For Parishioners;  † Andrzej Dzielski 26th anniversary of death; † Exaltacion Castroverde 

 10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Naj więtszej za otrzymaną łaskę i o 
dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę Matki Naj więtszej z okazji 

Urodzin dla Barbary Rusiecki z intencji Zofii Statkiewicz                 

 Za dusze p. † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska; † Bolesław Madej i Józefa Madej; † Franciszek 
Nycek; † Jan Budz; † Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan Zając; † Władysława Tymińska; 
† Marek, Grzegorz Godek i † Józef Godek z intencji żony i mamy; † Adam, Józef, Zofia Bielski z intencji 

córki i siostry                    

 12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;  † Władysław Kania; † Leticia Cabael 1st death anniversary 

 6:00 PM – For all Donors of  St. Helen Church;    

 

Monday, March 16,  2015, PONIEDZIAŁEK:  

 7:00 AM  + For Poor Souls in Purgatory; † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska;   

Tuesday, March 17, 2015, WTOREK: St. Patrick 

7:00 AM  † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska; † Anna Cichonski on her Birthday; 

Health and Birthday blessing for Lesia 

Wednesday, March 18, 2015, RODA: 
 7:00 AM  † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska; † Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan 

Zając 

Thursday, March 19, 2015, CZWARTEK: St. Joseph 
7:00 AM † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska 

Friday, March 20, 2015, PI TEK : 
7:00 AM † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska;† Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan 

Zając; For Father Frank and his intentions on his Birthday          

Saturday, March 21, 2015, SOBOTA :  
 8:00 AM † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska 

 

Sunday,  March 22, 2015,  NIEDZIELA - 5th Sunday of Lent : 

7:30 AM - Za Parafian; † Teresa Miłek; † Józef Stokłosa 19ta rocznica mierci z intencji córki;  

Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Naj więtszej za otrzymaną łaskę i o dalszą pomoc i 
błogosławieństwo dla Zenona                 

9:00 AM  - For Parishioners;  †  Exaltacion Castroverde 

10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Bogdana Stój i całej rodziny z 

okazji imienin 

 Za dusze p. † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska; † Bolesław Madej i Józefa Madej; † Franciszek 

Nycek; † Jan Budz; † Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan Zając;   † Władysława Tymińska                 

12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;  † Władysław Kania;  

6:00 PM – For all Donors of  St. Helen Church;    



March 15th, 2015: 4th Sunday of Lent  Page   

 

3 

 

“Why do you look for the living among the dead” (Lk 24:5)?  
  

In our pilgrimage journey to Easter and the celebration of the Lord’s Resurrection, it is good to 
remember the fact the Lord Jesus has been raised from the dead and has already won for us the victory 
over the Enemy, the Father of Lies, and death itself.  The chief purpose of Lent is to prepare our hearts 
for the living encounter with the person of Jesus, which will give our lives a new horizon and a decisive 
direction.  Our goal is to be able to repeat with the friends of Christ these words: “Yes Lord, you know I 
love you” (Jn 21:15); “My Lord and my God!” (Jn 20:28); “Rabbuni! – which means Master” (Jn 20:17); 
“It is the Lord” (Jn 21:6); and to imitate the beloved disciple when “he saw and believed.” (Jn 20:9). 
 

Of course, there are times in our lives when we are like the friends of Jesus on the way to 
Emmaus – when our eyes are prevented from recognizing the presence of Jesus in our lives – even 
though He may be walking with us.  Perhaps we have “sold out” our faith for the sake of a job, 
relationship, power, influence, money or fame.  Maybe we have been beaten down by the many stresses 
and demands of our lives, the pressure and crosses we bear that we have simply stopped looking for 
Christ’s saving action in our lives.  Or else we are stuck, languishing in the routine of our faith, and 
satisfied with a certain level of mediocrity – seeking the path of least resistance.   All of these are ways 
in which we “look for the living among the dead”: seeking life, joy, and eternal happiness from created 
things that simply cannot give what we ultimately desire. 

 
 Pope Francis often reminds us how the devil or Satan, who is known as the Father of Lies, engages in a 
spiritual battle for our souls.  The devil is our true enemy, who seeks by any means to prevent us from 
deepening our relationship with God and practicing our faith.  The devil’s chief weapons are temptations 
to riches (greed, compulsion, possessiveness), honors (sense of self-importance and that I deserve certain 
things), and pride (that I am self-sufficient and need no one).  The Enemy’s strategy is simple: riches or 
this is mine; to success and honor or look at me; to pride or “I AM…”  The Father of Lies seeks to 
gradually dominate our lives, and causes us to doubt God’s goodness or ability to forgive our sins, and 
so the devil seeks to spread the effects of our sins and sense of helplessness in the face of temptation, 
which can lead us to justify our sinful actions. It is good to recall that the Enemy here is the enemy of all 
humanity and also our own personal enemy – who seeks to injure and destroy our souls by causing 
anxiety, fear, disturbance, tribulation, and sadness in our hearts.    
 

In contrast, our Lord’s method is directly opposite Satan’s: Jesus tries to help and free people, not 
enslave and oppress them.  Satan’s purpose is to turn us in on ourselves, make us self-centered, and get 
us involved in our own egoisms.  The Enemy intends to reduce us to slavery and thus prevent us from 
reaching the fullness of our being; he does so by emphasizing the easy way out, the soft way, the way of 
least resistance; by tempting us to loving relationships, worldly success and a sense of security. Christ’s 
approach is just the opposite – His is the Way, the Truth and the Life.  Honesty, openness, and 
genuineness mark His approach.  The paradox of Christian discipleship is: if I have been graced with the 
gift of poverty (“He emptied himself becoming man”), then I am rich; if I have nothing of myself 
(“everything I have is from the Father”), my only possession is Christ (“Christ is God’s”) and this is to 
be really true to myself – the humility of a person whose whole reality and value is grounded in being 
created and redeemed in Christ.  May we find the true fullness of life in Him who gave His life for us. 

 
Rev. Jonathan Kalisch 
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Opera on Rice Bowl  
 

Like many farmers in Tanzania, Gertruda Domayo used to 
struggle to provide for her three grandchildren. Now she is 
a member of Soya ni Pesa, a Catholic Relief Services pro-
ject that means “soybeans are money.” 
 
Through the project, Gertruda has learned that a few small 
changes can make a big difference. Crop spacing and ferti-
lizer have doubled her harvests. The soybeans themselves 
add nutrients to the soil, fueling future harvests. 
 
Gertruda has learned a new way to sell her soybeans, 
too.  She combines her crops with those of other soybean 
farmers. Together, they sell their soybeans in bulk. The 
farmers’ customers benefit too. They save time and money 
by purchasing large amounts of soybeans all at once. Ger-
truda’s new way of selling increased her income sixfold 
over last year, when she sold her beans alone. She can 
afford to buy healthier food for her family. 
 
Gertruda wants everyone in her rural village of Nakahe-
gwa to have the same success she’s had. “I encourage my 
neighbors to join the project,” Gertruda says. “It will help 
them move from poverty by increasing their income and 
therefore change their lives for the better.” 

 Schedule of Events for Lent 
 

Consider attending one or more of these opportunities to deepen your spiritual life this Lent. 
 
Daily Mass               Monday through Friday at 7am in the St. Jude Chapel 
  (bilingual)              Participate in the rite of God’s infinite Love  
 
Confession              Sunday, March 15th 10am - 12 noon 
                                Wednesday, April 1st 7 - 8pm  
 
                                                                                                                                                                 
Stations of the        Every Friday of Lent at 6pm 
Cross                      Accompany Jesus during His journey of suffering to His death on the Cross 

 
Taizé Prayer           Friday, March 20 at 8pm.   
                                 Listen to God through meditative singing and periods of silence 
 
How to be                 March 18, and March 25 (all Wednesdays) at 8pm 
Christian in             Reflect on living Lent well, and resolve to    take action 

today’s world   

Składka na kwiaty 
 
Składka na kwiaty do Bożego Grobu i na 
dekoracje ko cioła zostanie zebrana 29 marca . 
Prosimy o hojne ofiary na kwiaty i na ko ciół z 
okazji wi t Wielkanocnych,  aby nasz ko ciół 
był godnie przystrojony na największe więto 
naszej wiary którym jest  Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Bóg zapłać za zrozumienie i złożone 
ofiary. 
 
 
 
 
 

Easter flowers collection  
 

Easter flowers collection will take place on 
March 29th. Please be generous with the 
offerings for flowers and for Easter so that we 
may decorate our church admirably for the most 
important holyday of our faith. Thank you for 
your donations. 
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Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 

 
 
 
 
 
 

You can make your contributions 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 contributions and payments 
• Email notification of contributions and payments 
• Never miss another Sunday Contribution when you are out of town 
• You can log on from anywhere there is internet access 

• Free app for Android phone! 
• Secure and flexible 

 

CATECHISM CORNER 

 In what sense is the Blessed Virgin Mary the Mother of 

the Church? 
The Blessed Virgin Mary is the Mother of the Church in 
the order of grace because she gave birth to Jesus, the Son 
of God, the Head of the body which is the Church. When 
he was dying on the cross Jesus gave his mother to his di-
sciple with the words, “Behold your mother” (John 19:27). 
 
How does the Virgin Mary help the Church? 
After the Ascension of her Son, the Virgin Mary aided the 
beginnings of the Church with her prayers. Even after her 
Assumption into heaven, she continues to intercede for her 
children, to be a model of faith and charity for all, and to 
exercise over them a salutary influence deriving from the 
superabundant merits of Christ. The faithful see in Mary an 
image and an anticipation of the resurrection that awaits 
them and they invoke her as advocate, helper, benefactress 
and mediatrix. 
 

What kind of devotion is directed to the holy Virgin? 
It is a singular kind of devotion which differs essentially 
from the cult of adoration given only to the Most Holy Tri-
nity. This special veneration directed to Mary finds particu-
lar expression in the liturgical feasts dedicated to the 
Mother of God and in Marian prayers such as the holy Ro-
sary which is a compendium of the whole Gospel. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

    
    
 

 
 
 
 
 

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 komu  kartki, czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie zamówić 
Mszy w. w ich intencjach? Msze więte ofiarowane s  za żywych i za zmarłych. Nie ma lepszego daru niż 
ofiarowanie modlitwy w czyjej  intencji. 

Upcoming Collec ons /  Nadchodzące Składki  
 

March 22nd / 22 marzec - Church in Central and Eastern Europe / Ko ciół w Ameryce  
Centralnej  i Wschodniej 

March 29th / 29  marzec - Easter Flowers / Kwiaty na więta 
 

 

 
Baptism 
All arrangements should be made a month in ad-
vance by calling the parish office.  Parents and god-
parents are required to attend baptismal class befo-
re 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.  

SAKRAMENTY 
 
Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo 
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 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, 

jeżeli kto  ma takie życzenie. Po więcej informacji 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.   

March 15, 2015 TOTAL Weekly budget 

Budżet tygodniowy 
Over budget  

(Under budget) 

Total Sunday collection /  

Wysoko ć niedzielnej składki 
$1,907.21 $5,100 ($3,192.79) 

Heating Fund/ 
Fundusz grzewczy 

$661   

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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St. Joseph Table  

March 22, 2015 

 

Join us for celebration after  
9am Mass and 10:30 Mass 

 

Tickets $10 each if bought  
in advance, 

at the door $15 
Children under 10 years old only $5. 

 
Tickets are available after all Masses on 

weekends or in the parish office.  
 

Thank you for your support!  
 

STÓŁ ŚW. JÓZEFA 
(lunch w stylu włoskim) 

 

22 marca, 2015 
po mszach więtych o godz. 9 i 10:30  

 
Bilety zakupione wcze niej są w cenie 

$10 dla dorosłych i $5 dla dzieci poniżej 
10-tego roku życia. 

Bilety dostępne s  po niedzielnych mszach 
w. jak również w biurze parafialnym. 

 
Bilety zakupywane przy wej ciu  

b dą o $5 dro sze.   
 

Bóg zapłać za Wasze wsparcie. 
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ROZKŁAD NABO EŃSTW WIELKOPOSTNYCH 
 

DROGA KRZY OWA 
Pi tek, o godzinie 7 p.m. po polsku 

 W j. angielskim  w pi tki o godzinie 6 p.m. 

GORZKIE ALE  
Niedziela, po Mszy w. o godzinie 10:30 p.m. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Niedziela, 15 marca o godzinie 7:30 a.m. i 10:30 a.m. 

16 marca - 18 marca o godzinie 7 p.m. 
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Łukasz Kleczka ze Zgromadzenia Ksi y Salwatorianów  

w Munster, Indiana 
 

SPOWIED  
Niedziela, 15 marzec od 10 rano do 12 w południe 

Wtorek, 17 marzec od godziny 6:30 wieczór 
roda, 1 Kwiecień od 7 do 8 wieczór 
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Rok Sakramentów  

Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 

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 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
                                                 First & Last Name / Imię i Nazwisko  

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                   Address / Adres  

 

_______________________________________________________________________________ 

City / Miasto                                     Zip Code / Kod Pocztowy  

 

________________________________________________________________________________________ 

                Phone / Telefon                                                                                e-mail 

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

KĄCIK KATECHIZMOWY 

 
 W jakim sensie Błogosławiona Maryja Dziewica jest 

Matką Ko cioła? 

Błogosławiona Maryja Dziewica jest Matk  Ko cioła w 
porz dku łaski, ponieważ wydała na wiat Jezusa, Syna 
Bożego, Głowę Ciała, którym jest Ko ciół. Jezus umie-
raj c na krzyżu oddał J  jako matkę swojemu uczniowi 
tymi słowami: "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19,27).  

W jaki sposób Maryja wspomaga Ko ciół? 

Po Wniebowst pieniu swego Syna Maryja Dziewica 
967-970 wspierała swoimi modlitwami pocz tki Ko-
cioła. Wzięta do nieba, nie zaprzestała wstawiać się za 

swoimi dziećmi, lecz jest dla wszystkich wzorem wiary i 
miło ci, i wywiera na nich zbawienny wpływ, który wy-
pływa z nadmiaru zasług Chrystusa. Wierni widz  w 
Niej obraz i pierwowzór zmartwychwstania, którego 
oczekuj , i wzywaj  J  jako Orędowniczkę, Wspomoży-
cielkę, Po redniczkę.  

Jaki rodzaj kultu odnosi si  do Naj wi tszej Dziewicy? 

Jest to kult całkiem wyj tkowy, lecz różni się w istotny 
sposób od kultu uwielbienia, który jest oddawany wy-
ł cznie Trójcy Przenaj więtszej. Wyraża się on w wię-
tach liturgicznych po więconych Matce Bożej oraz w 
modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec, który jest 
streszczeniem całej Ewangelii. 
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                     „Dlaczego szukacie yjącego w ród umarłych „(Łk 24, 5)? 

 

W naszej pielgrzymce do Wielkanocy i uroczysto ci Zmartwychwstania Pańskiego, dobrze jest pamiętać o 
tym, że Pan Jezus powstał z martwych i już zdobył dla nas zwycięstwo nad „wrogiem”, ojcem kłamstwa i 
mierci. Głównym celem Wielkiego Postu jest aby przygotować nasze serca na spotkanie z żyw  osob  

Jezusa, które dadz  naszemu życiu now  perspektywę, a tym samym decyduj ce ukierunkowanie. Naszym 
celem jest, aby być w stanie powtórzyć z przyjaciółmi Chrystusa te słowa: "  Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham" (J 21:15); "  Pan mój i Bóg mój!" (J 20,28); "  Rabbuni! - co oznacza, Mistrzu "(J 20,17); "  To jest 
Pan!" (J 21, 6); i na ladować umiłowanego ucznia, kiedy "ujrzał i uwierzył." (J 20, 9). 
 
Oczywi cie, s  chwile w naszym życiu, kiedy jeste my jak przyjaciele Jezusa na drodze do Emaus - kiedy 
nasze oczy  uniemożliwiaj  uznać obecno ć Jezusa w naszym życiu - mimo, że On może i ć obok nas. Być 
może nasza wiara odeszła na dalszy plan ze względu na pracę, władzę, wpływy, pieni dze i sławę. Może 
zostali my przygnieceni  przez stres i potrzeby naszego życia, przez krzyże które nosimy i po prostu 
przestali my szukać zbawczego działania Chrystusa w naszym życiu. Albo tkwimy w rutynie naszej wiary i 
jeste my zadowoleni z pewnego poziomu przeciętno ci - idziemy najmniejsz  drog  oporu.  Wszystko to s  
sposoby, w których szukamy „żyj cego w ród umarłych": szukaj c  rado ci i szczę cia wiecznego w 
rzeczach ziemskich, które po prostu nie może dać tego, czego ostatecznie pragniemy. 
 
Papież Franciszek często przypomina nam, jak diabeł lub szatan, który jest znany jako ojciec kłamstwa, 
angażuje się w duchow  walkę o nasze dusze. Diabeł jest naszym prawdziwym wrogiem, który ma za 
pomoc  wszelkich rodków uniemożliwić nam pogłębić nasz  więź z Bogiem i praktykowanie wiary. 
Główna broń diabła to pokusy do bogactwa (chciwo ć, przymus, zaborczo ć), wyróżnienie (poczucie 
własnej ważno ci i że zasługuję na pewne rzeczy), duma (że jestem samowystarczalny i nie potrzebuję 
nikogo). Strategia wroga jest prosta: bogactwo i to jest moje; sukces i honor lub patrzcie na mnie; duma 
lub " JESTEM ..."  Ojciec Kłamstwa stara się aby to stopniowo zdominowało nasze życie, i każe nam w tpić 
w dobroć Boga lub zdolno ć do przebaczenia naszych grzechów, i tak diabeł stara się szerzyć skutki 
naszych grzechów i poczucie bezradno ci w obliczu pokusy, która może doprowadzić nas do złego 
uzasadnienia swych grzesznych działań. Warto przypomnieć, że wróg jest tutaj wrogiem całej ludzko ci, a 
także naszym osobistym wrogiem - który stara się zranić i zniszczyć nasze dusze powoduj c niepokój, lęk, 
zaburzenia, ucisk i smutek w sercach. 
 
Natomiast metoda naszego Pana jest przeciwna do metody szatana: Jezus stara się pomóc i uczynić nas 
wolnymi, nie uciskaj c nas i zniewalaj c. Celem szatana jest nastawić nas egocentrycznie. Wróg zamierza  
nas zniewolić tym samym uniemożliwiaj c nam osi gnięcie pełni naszego bytu. Czyni to poprzez 
nasuwanie łatwych wyj ć i drog  najmniejszego oporu; kusz c nas do wolnej miło ci, wiatowego sukcesu 
i poczucia bezpieczeństwa. Podej cie Chrystusa jest dokładnie odwrotne - On jest  Drogą, Prawdą i 

yciem. Szczero ć, otwarto ć i autentyczno ć to Jego przymioty. Paradoksem na ladowania Chrystusa 
jest: je li zostałem obdarzony darem ubóstwa  ( „ogołocił samego siebie staj c się człowiekiem”), to ja 
jestem bogaty, je li nie mam nic ("wszystko, co mam, to od Ojca"), moim jedynym pragnieniem jest Chrystus 
i  mam być prawdziwy wobec siebie - pokora osoby, której cała rzeczywisto ć i warto ć jest zakorzeniona 
w stworzeniu i odkupieniu w Chrystusie. Módlmy się aby my mogli znaleźć prawdziw  pełnię życia w Nim, 
który oddał za nas swoje życie.  

Ks Jonathan Kalisch OP 
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Modlitewne spotkania Taizé  
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé  

 
Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozważaniach                                                              
                                                                                 i  piewie krótkich kanonów. 
 
Kiedy? W wybrane pi tki Wielkiego Postu tzn. 20 marca  od godziny 8 do 9 wieczór 
 
Gdzie? Parafia w. Heleny 

"Droga" to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o 
jego wydawaniu zapadła w Watykanie, w obecno ci i przy błogosławieństwie w. Jana Pawła II. 
Misj  "Drogi" jest promowanie warto ci katolickich w ród młodzieży z wykorzystaniem mediów i 
pomoc w odkryciu życiowego powołania. 
 
Co w "Drodze"? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc, co 
to znaczy mie  swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii 
Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa, 
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne. 

"Drogę"  w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.  

I’m looking for a roommate. 
 
Poszukuję osoby do wspólnego zamieszkania (773) 227 5809 


