XXIII Niedziela Zwykła, 6 wrzesień, 2015

Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
Harriet Siller, Parish Council Chair
sthelenparishcouncil@gmail.com
Jill Anderson, Finance Council Chair
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

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 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
23rd Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 6, 2015, NIEDZIELA; XXIII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph S. Jagiello; † Joseph Jachim; Margo Pactanac and Family special
intentions
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Adam, Józef, Zofia Bielski; † Aleksandra, Bolesław w rocznicę śmierci z intencji syna z żoną; † Irena
Urban 3 rocznica śmierci; † Bazyli Tchoryk z intencji rodziny
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † John And Anna Sroka and deceased members of their family req
by Ed Sroka; † Julius, Jeanette Pecak req by family
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, September 7, 2015, PONIEDZIAŁEK: Labor Day
9AM For Poor Souls in Purgatory; † Fanny Romero on her death
anniversary req by her daughters
Tuesday, September 8, 2015, WTOREK:
7AM † Ben, Stephanie Bartosik; † Alex Kornas
Wednesday, September 9, 2015, ŚRODA: St. Peter Claver
7 AM
Thursday, September 10, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Janina Duda
Friday, September 11, 2015, PIĄTEK:
7 AM † James Koutnik; Andrew Diaz birthday blessings
Saturday, September 12, 2015, SOBOTA:
8 AM † Mari Erquiaga req by her daughter; † Adrian Romero req by his sisters
24th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 13, 2015, NIEDZIELA; XXIV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Joseph Kurtyka; † John
Caippeco; Mariuel Pactanac birthday blessings; For Holy Name Family Club members both living and
deceased
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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I invite All of You
For PARISH TRANSFORMATION Program of St. Helen
Dear Parishioners and Friends of St. Helen Family,
Most Catholics look to their parish as their spiritual home. The parish is a center for worship and the
sacraments, Christian education, pastoral care, charitable works and mission outreach. As Catholics we
believe that the mission of Jesus Christ gives a parish its purpose and direction. While the mission of Christ
remains at the very heart of all parishes, how that mission of Christ is lived out depends on the spiritual needs
and the local demographics found in each community. Overtime parishes need to adjust their approach to
ministry and pastoral care in light of the changing culture and needs of its people.
St. Helen Parish is a good example of a community that has changed over the years. With the arrival of new
neighbors the makeup of the community and its relationship to St. Helen continues to change. While our
Catholic faith remains the same, the way we pass it on and apply it to our lives continues to change. The right
question to ask is: “How can we effectively further the mission of Jesus in this time and place?”
Throughout the Archdiocese we recognize how the fast pace of change is affecting our Catholic lives and
parish communities. One of the ways the Archdiocese of Chicago is addressing these changing dynamics is
through a special initiative called Parish Transformation. Parish Transformation is a twelve week process
of spiritual renewal that gives each parish an opportunity to take a close look at its current life and practices,
to study the surrounding demographics, and engage in a prayerful discernment of the human and spiritual
needs of the community. After a thoughtful review, each parish then strategizes for the future. How can we be
more effective in spreading the joy of the Gospel? How can our parish community be more vibrant and alive
by participating in Christ’s mission today? What needs to change? How can we respond with faith and
imagination to the questions and issues we face in contemporary society?
I am happy to announce that we are starting Parish Transformation process of St. Helen for the next
twelve weeks, on Wednesdays, at 7:00 pm, in the Bingo Hall at School. Every parish in the Archdiocese
will eventually participate in Parish Transformation. But in order for Parish Transformation to be effective, I
need your help. I have some ideas about what directions we can move, but I don’t have all the answers or
ideas. The Holy Spirit works through all of the baptized and so we need your input, your observations,
your dreams and visions for how we can renew our parish for the future.
Over the course of 12 weeks we will have the advantage of an experienced facilitator provided by the
Archdiocese to help us step back and look at all the dimensions of our life as St. Helen parish. This will be
like a prayerful retreat, a time of spiritual formation and catechesis, a time for building a stronger community
spirit, a time to dream about the future. In the end we will outline a strategy for the months and years ahead
and the steps we will need to take to realize our hopes and dreams.
We need all of you to participate in the Parish Transformation process. You don’t have to have any
special church experience nor do you have to be involved currently in parish ministries or organizations.
The first meeting will be on Wednesday, September 9, 2015, at 7:00 PM, in the Bingo Hall at School. I
hope you will consider participating in the process. This is an exciting time for St. Helen and it will be a
rewarding experience for everyone who chooses to participate. Please take that extra step as a Parishioner
and Friend of St. Helen and join us on September 9, 2015, so you can learn more about the Parish
Transformation process.
I ask each of you for a daily prayer for a fruitful Parish Transformation process of St. Helen.
GOD BLESS US ALL!

Rev. Franciszek Florczyk
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We are excited to return for a new academic year with 405 students.
Thank you very much for your generous participation in the Carnival. We raised $72,000., a final report of
net profit will be available in two weeks.
Raffle winners were as follows:
Tim Byrne (school parent) $1,000.00
Grotto Family (school parents) $500.00
Grace Biziet (St. Helen Class of '70) $500.00
Thank you to our generous Parishioner Carnival Sponsors
Bernice Jachim, Leonard Kosiba Larry Bartosik
A full listing of Carnival Sponsors can be viewed on the website at www.sthelenchicago.org
Thank you to our generous sponsors with gifts in kind
Makowski Real Sausage Co. (school parent)
Margie's Beef (school parent)
Cermak Produce
Keep-It-Clean (school parent)
Pete's Fresh Market
Marianne Johnson
Principal

September 6th, 2015: 23rd Sunday in Ordinary Time

My name is Matthew
Pawlik. I’m a single
grandfather of 3. In July
2014, after months of
being very ill, I was
diagnosed with
Leukemia. This disease
has left me very weak and unable to work. I’m
now on a waiting list for bone marrow
transplant. I have worked all my life to take
care of my responsibilities and this is hard for
me now to ask for help. Please help me fight
disease.
Donate today @ USbank
Account #103683187027 or
make check payable to Janet
Huber in care of Matthew
Pawlik
Matthew Pawlik
4195 1/2 S Bannock St.
Englewood, CO 80110
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CATECHISM CORNER
What place does Confirmation have in the
divine plan of salvation?
In the Old Testament the prophets announced that
the Spirit of the Lord would rest on the awaited
Messiah and on the entire messianic people. The
whole life and mission of Jesus were carried out in
total communion with the Holy Spirit. The apostles
received the Holy Spirit at Pentecost and
proclaimed “the great works of God” (Acts 2:11).
They gave the gift of the same Spirit to the newly
baptized by the laying on of hands. Down through
the centuries, the Church has continued to live by
the Spirit and to impart him to her children.
Why is this sacrament called Chrismation or
Confirmation?
It is called Chrismation (in the Eastern Churches:
Anointing with holy myron or chrism) because the
essential rite of the sacrament is anointing with
chrism. It is called Confirmation because it
confirms and strengthens baptismal grace.
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Prayer for Parish Transformation
O God,
you founded your church
upon the faith of the apostles
with Christ as her cornerstone.
Look kindly upon our parish
as we engage in the Parish Transformation
initiative.
May our efforts bear fruit for your church
and renew our parish community
in service of the Gospel.
In the name of Jesus the Lord.
Amen.

ST. HELEN PARISH

Modlitwa o pomyślny przebieg
Transformacji Parafii
O Boże,
Ty założyłeś swój Kościół
na wierze Apostołów
z Chrystusem Jego kamieniem węgielnym.
Spójrz łaskawie na naszą wspólnotę,
gdy rozpoczynamy inicjatywę
Transformacji parafii.
Niech nasze wysiłki przyniosą owoce
dla Twego Kościoła
i odnowią naszą wspólnotę parafialną
w służbie Ewangelii
W imię Pana Jezusa. Amen.
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Debt Reduction
Spłata Długu
/ Cel
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Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki
Archidiecezjalne za ten rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016
$10,000

$8,074

$8,075

$8,074

$8,000
$6,000
/ Zebrano

$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać
OFFICE CLOSED
Parish office will be closed on
Monday, September 7, 2015 in
observance of Labor Day.
Bilingual Mass at 9am.

Poniedziałek, 7 września biuro
parafialne będzie nieczynne w
związku z obchodzonym w USA
Dniem Pracy.
Msza Święta o godzinie 9am.

$0

July /
lipiec

August /
Sierpień

September/
Wrzesień

SAVE THE DATE
September 19th, 2015
Rummage Sale
As you do your house 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.

Zachowaj Datę
Wyprzedaż garażowa
19 wrzesień 2015
Przyjmujemy już rzeczy na wyprzedaż. Prosimy je przynosić
do biura parafialnego.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
August 30, 2015

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$2,386.25

$5,100

($3,395.70)

Debt Reduction /
Spłata długu

$1,712.50

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
September 6th / 6 wrzesień - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny
September 13th / 13 wrzesień - Debt Reduction / Spłata długu

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.

Baptism

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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 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
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
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Zapraszam Was Wszystkich do udziału
w programie TRANSFORMACJI PARAFII Św. Heleny
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Rodziny Św. Heleny,
Większość katolików patrzy na Parafię jako na ich duchowy dom. Parafia jest ośrodkiem kultu i sprawowania
sakramentów, wychowania chrześcijańskiego, opieki duszpasterskiej, działalności charytatywnej i misji ewangelizacji.
Jako katolicy wierzymy, że to Misja Jezusa Chrystusa wyznacza parafii swój cel i kierunek. Misja Chrystusa
pozostaje w samym sercu wszystkich parafii. Ta misja Chrystusa jest przeżywana i realizowana w zależności od
potrzeb duchowych i lokalnych demograficznych występujących w każdej społeczności. Parafie muszą podejmować
swoją służbę i opiekę duszpasterską w świetle zmieniającej się kultury i potrzeb jej mieszkańców.
Parafia Św. Heleny jest dobrym przykładem wspólnoty, która zmieniła się na przestrzeni lat. Wraz z pojawieniem się
nowych sąsiadów, różnorodność wspólnoty i jej związek z Parafią Św. Heleny wciąż się zmienia. Podczas gdy nasza
wiara katolicka pozostaje ta sama, to sposób, w jaki możemy ją przekazać i zastosować ją do naszego życia, wciąż się
zmienia. Musimy postawić sobie pytanie: "W jaki sposób możemy skuteczniej dalej pełnić Misję Jezusa, w tym czasie
i miejscu?"
W całej Archidiecezji widzimy, jak szybkie tempo zmian ma wpływ na nasze życie i naszych wspólnot katolickich
parafii. Jednym ze sposobów, w jaki Archidiecezja Chicago wychodzi na przeciw tym dynamicznym zmianom jest
specjalna inicjatywa pod nazwą Transformacja Parafii. Transformacja Parafii jest dwunasto-tygodniowym
procesem duchowej odnowy, która daje każdej parafii okazję z bliska przyjrzeć się obecnemu życiu i praktykom, a
także daje okazję poznania zmian demograficznych i jak angażować się w modlitewnym rozeznaniu ludzkich i
duchowych potrzeb społeczności. Przez ten proces i przegląd aktualnej sytuacji, każda parafia podejmuje nowe
strategie na przyszłość. Jak możemy być bardziej skuteczni w radosnym głoszeniu Ewangelii? Jak nasza wspólnota
parafialna ma być bardziej żywa i dynamiczna poprzez udział w Misji Chrystusa, dzisiaj? Co musi się zmienić? Jak
możemy odpowiedzieć zgodnie z wiarą na pytania i kwestie, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym
społeczeństwie?
Z radością informuję, że zaczynamy proces Transformacji Parafii Św. Heleny przez najbliższe dwanaście
tygodni, w każdą środę o godzinie 7:00 wieczór, w Sali Bingo w Szkole. Każda parafia w Archidiecezji uczestniczy
w tym programie Transformacji Parafii. Jednak, aby ta Transformacja Parafii była skuteczna, potrzebujemy twojej
pomocy. Mamy kilka pomysłów, w jakich kierunkach możemy pójść, ale nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania
lub pomysły. Duch Święty działa przez wszystkich ochrzczonych i dlatego musimy włączyć swój wkład, swoje
obserwacje, swoje marzenia i wizje, jak możemy odnowić naszą Parafię na przyszłość. W ciągu 12-tu tygodni
będziemy mieli doświadczonego moderatora z naszej Archidiecezji (mówiącego po polsku i angielsku), który pomoże
nam, krok po kroku, spojrzeć na wszystkie wymiary naszego życia, jak i naszej Parafii św. Heleny. To będzie czas
modlitewnych rekolekcji, czas formacji duchowej i katechezy, czas na budowanie silniejszej duchowej wspólnoty,
czas, aby planować lepszą przyszłość. Aby podjąć i zrealizować te plany i nadzieje na najbliższe miesiące i lata, to
musimy się wszyscy aktywnie włączyć w ten szczególny czas i misję dla naszej Parafii.

Módlmy się i planujmy, aby udział w parafialnym procesie transformacji był liczny, ze wszystkich grup
wiekowych i środowisk. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych doświadczeń kościelnych, ani nie musi się być
zaangażowanym obecnie w posługach lub organizacjach parafialnych.
Nasze pierwsze spotkanie już w najbliższą środę, 9 września 2015, o godzinie 7:00pm, w Sali Bingo, w
Szkole. Mam nadzieję, że wszyscy weźmiecie pod uwagę udział w tym procesie. To ważny czas dla Parafii Św.
Heleny i będzie cennym doświadczeniem dla każdego, kto zdecyduje się wziąć udział. Zróbcie wszystko, aby
dołączyć do nas w środę, 9 września, 2015 roku, dzięki czemu można będzie dowiedzieć się więcej o procesie
Transformacji Parafii.
Proszę także o codzienną modlitwę w intencji owocnego procesu Transformacji Parafii Św. Heleny.
SZCZĘŚĆ BOŻE NAM WSZYSTKIM!

Ks. Franciszek Florczyk
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Centrum dla Kobiet
The Women’s Center to Ośrodek pomocy dla kobiet będących w trudnej sytuacji związanej z ciążą Dzięki
pomocy I zaangażowaniu naszych pracowników, wolontariuszy i ofiarodawców, każdego roku ponad
1,000 kobiet, które myślały, że aborcja jest jedynym wyjściem wybiera życie dziecka. Oferujemy
praktyczna pomoc tzn. Fachowa poradę, odzież, mebelki dla dzieci, jeżeli jest to skierowanie do
specjalistów itp.
Może ktoś z Was potrzebuje zaliczenie godzin pracy społecznej; dodatkowe pozytywne działanie w
Waszym życiorysie lub chcecie poznać dobrych, miłych ludzi albo zaangażować się w działanie na rzecz
obrony życia? The Women’s Center potrzebuje nowych wolontariuszy od poniedziałku do piątku w
naszym Ośrodku przy 5116 N. Cicero Ave.
/1/ Potrzebujemy 2 wolontariuszy do recepcji we wtorki od 1:00 do 4:00 po południu oraz w środy
od 9:00 rano do 12:00 w południe. /2/ Potrzebny jest mężczyzna, który mógłby podnosić dziecinne
mebelki o wadze do 40 funtów, by pomóc naszym klientom w czwartki od 10:00 rano do 2:00 po
południu. /3/ Mamy także doskonałą okazję dla pojedynczych osób lub grupy przyjaciół [grupy
czteroosobowe] do przygotowania buteleczek dziecięcych do następnej akcji zbierania drobnych
pieniędzy w parafiach na cele Centrum dla Kobiet. /4/ Pomyślcie już teraz o zorganizowaniu zbiórki
rzeczy dla dzieci i matek w październiku, który jest miesiącem Szacunku dla Życia /Respect Life Month/.
W chwili obecnej szczególnie potrzebujemy nowe ubranka dla niemowląt od 0 do 3 miesięcy, nowe
śliniaczki, pościel dziecięcą, środki czystości dla dzieci i matek, pieluszki dla niemowląt o rozmiarze 1,4,5
i 6. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Paige na numer 773-794-8807 lub drogą elektroniczną
pscarlett@womens-center.org.
Potrzebujemy także: 3 krzesełka do samochodu dla niemowląt; 2 łóżeczka dla starszych dzieci i 3
małe huśtawki. Będzie to dla nas wielkim ułatwieniem, jeśli sami te rzeczy do nas dostarczycie. Aby
uzyskać adres, lub aby zgłosić by ktoś odebrał mebelki prosimy do nas dzwonić na numer 773-794-1313.

Poszukuje garażu do wynajęcia w okolicy Damen/Iowa (773) 862 7228
***
Poszukuje kobiety do wspólnego zamieszkania - okolica helenowa
(773) 512 2077

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wejść na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub
założyć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku można wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób używających telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

September 6th, 2015: 23rd Sunday in Ordinary Time
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Św. Piotr Klawer wstrząśnięty niedolą i krzywdą
czarnych braci, Piotr Klawer oddał się posłudze
wobec nich; stał się niewolnikiem niewolników.
Swoim bezgranicznym poświęceniem chciał
chociaż w małej części wynagrodzić im krzywdę.
Na kartce formuły ślubów zakonnych Piotr
dopisał znamienne słowa: Piotr Klawer, sługa
Etiopczyków.
Tak
wówczas
nazywano
Murzynów.
Jako kapłan mógł służyć Murzynom wszechstronną
pomocą duchową i materialną: starał się dla
spragnionych o orzeźwiający
napój, dla wygłodniałych o
posiłek, dla nagich o jakiś ubiór,
dla
chorych
o
lekarstwa.
Energicznie interweniował tak u
osób prywatnych, jak i u władz,
by ulżyć niedoli niewolników.
Osobnym ślubem zobowiązał się
im służyć. Jego bezgraniczne
miłosierdzie otwierało mu ich
serca.

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jakie jest miejsce bierzmowania w ekonomii
zbawienia?
W Starym Przymierzu prorocy zapowiadali, że Duch
Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym
ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje
posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności z
Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni
Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczynają
głosić w
" ielkie dzieła Boże" (Dz 2,11). Przez obrzęd
wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo
ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył
Duchem Świętym i przekazywał Go swym dzieciom.
Dlaczego nazywa się chryzmacją lub
bierzmowaniem?
W Kościołach wschodnich nazywa się chryzmacją
(cresima, namaszczenie krzyżmem lub myronem,
oznaczającym k"rzyżmo") z racji swego głównego
obrzędu, którym jest namaszczenie. Na Zachodzie
nazywa się bierzmowaniem (confirmatio), ponieważ
ten sakrament utwierdza chrzest i umacnia łaskę
chrzcielną.

Papież Franciszek na Twitterze:

„Pomimo naszych grzechów,
możemy powtórzyć za Piotrem:
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty
wiesz że Cię kocham „

