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MESSAGE FROM THE DIRECTOR
Third Sunday of Easter April 21 - 22

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
III Niedziela Wielkanocy, 22 kwiecień

Once again, today we hear in the Gospel, an account of Jesus appearing to His disciples after His
resurrection. In this account, like the other appearances, they are unable to immediately recognize that
it is Jesus speaking to them from the shore. Like
these disciples, we do not always recognize Jesus in
our midst.
The story unfolds with Peter jumping into the
water in his enthusiasm and excitement at realizing
that it was the LORD. This was a typical response
from Peter because he did not always act in a conventional manner.
When they were gathered around the fire, Jesus
asked Peter three times if he loved Him. Peter was
first enthusiastic in his response but then grew frustrated and angry at Jesus’ repetitiveness. Some
scripture scholars have stated that this three-time
profession of faith and love was to counteract Peter’s denying Jesus three times. Like Peter, we are
constantly asked to reaffirm our belief and love for
the Lord Jesus.
With each profession of faith, Jesus instructs Peter to do something; “Feed my Lambs”, “Tend my
sheep,” and “Feed my sheep.” As Jesus’ modern
day apostles, we are called to the same actions as
Peter was. We are called to reach out to the needs
of those who come to us, so that they may come to
know and recognize the Lord Jesus in and through
our lives.
May you be effective witnesses of God’s love,
grace, and mercy to all those who you encounter
each and every day of your life.
May God Bless you and Mary keep you.

I znów słyszymy dziś w Ewangelii o objawieniu
się Jezusa swoim uczniom po zmartwychwtaniu.
Uczniowie i tym razem nie rozpoznają od razu
Jezusa. My również często nie rozpoznajemy Jezusa
w naszym życiu od razu.
Przypowieść rozpoczyna scena w której św.
Piotr, w typowy dla siebie, niekonwecjonalny
sposób okazuje swoje uczucia wskakując z
entuzjazmem do wody na widok swojego Pana.
Kiedy siedzieli już razem przy ognisku Jezus
zapytał Piotra trzy razy:”Czy kochasz mnie?” Piotr z
początku radośnie odpowiedział: „Tak Panie”, ale
słysząc powtarzające się pytanie Jezusa zasmucił
się. Niektórzy znawcy Ewangelii wskazują na
powiązanie tego trzykrotnego zapytania z
trzykrotnym wyparciem się Jezusa przez Piotra. I
właśnie tak jak Piotr jesteśmy ciągle pytani o naszą
wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa.
Kiedy Piotr trzy razy wyznaje miłość swoje
Panu, Jezus powierza mu ważne zadanie mówiąc:
„Paś baranki moje”, „Paś owce moje”, Paś owce
moje”. Tak i my, apostołowie Jezusa naszych
czasów, jesteśmy wezwani do naśladowania Piotra,
do wyciągania naszych pomocnych dłoni do tych
którzy w swoim życiu nie rozpoznali jeszcze Jezusa.
Bądźcie świadkami miłości Jezusa, Jego łaski i
miłosierdzia dla tych wszystkich których
spoatykacie na codzień w swoim życiu.
Niech wam Bóg błogosławi i Maryja Panna ma
w opiece,

Ks. George P. Blais
Dyrektor
Fr. George P. Blais
READINGS FOR THE WEEK

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Acts 6:8-15; Jn 6:22-29
Acts 7:51 — 8:1a; Jn 6:30-35
1 Pt 5:5b-14; Mk 16:15-20
Acts 8:26-40; Jn 6:44-51
Acts 9:1-20; Jn 6:52-59
Acts 9:31-42; Jn 6:60-69
Acts 13:14, 43-52; Ps 100; Rv 7:9,
14b-17; Jn 10:27-30
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 3 Niedziela Wielkanocna
Czytania: Dz. 5:27-32, 40-41; Ap. 5:11-14; J. 21:1-19

Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi a znajdziecie…
Co spodziewamy sie tam znaleść? Apostołowie
zarzucając swe sieci poraz ostatni znaleźli mnogość ryb i
obecność Chrystusa Pana. Prawdopodobnie nie
oczekiwali ani jednego ani drugiego - może kilka rybek,
a może tylko odpadków z dna jeziora Tyberiackiego. Ku
ich zdziwieniu sieć wypełniona była rybami do granic
wytrzymałości i w tej obfitości rozpoznali
zmartwychwstałego Chrystusa.
Obfitość jest znakiem Chrystusowej obecności - nie
materialna obfitość, lecz obfitość duchowych wartości
takich jak miłość, pokój, zadowolenie. To "coś", co
przyrzekł On każdemu z nas nie jest niczym innym jak
udział w Jego własnym Duchu. Gwarancja, że On
prawdziwie jest z nami i w nas, umacniając, kształtując i
prowadząc nas przez życie. Zbyt często nasze modlitwy
koncentrują się wokół materialnych "ryb", wokół rzeczy,
które pragnęlibyśmy posiadać, czy sukcesów, które nas
motywują, lub stosunków, na których polegamy.
Zarzucamy nasze sieci w jeziora frustracji, w morza
zawiedzenia, czy oceany iluzji. Zmartwychwstały Jezus
zaprasza nas dziś do znaleźienia "czegoś" bezcennego tym "czymś" jest Jego życie w nas.
Przebaczenie jest powtarzającym sie tematam czytań
liturgicznych w okresie Wielkanocnym. Wiemy, że Piotr
zaparł się Jezusa, a Tomasz, drugi apostoł, nie uwierzył
opowiadaniu o spotkaniu w Wieczerniku ze
Zmartwychwstałym. Pomimo tego są oni imiennie
wymienieni w dzisiejszej Ewangelii jako należący do
grona apostolskiego, świadków zmartwychwstania
Zbawiciela.
Ci dwaj i reszta apostołow w końcu zrozumiała - jak
czytamy w dzisiejszym fragmencie Dziejów
Apostolskich - jest to, że miłość Jezusa jest miłością
przebaczającą. My też, jak ci dwaj apostołowie, stale i
stale jesteśmy zapraszani do powrotu do grona
Jezusowego, nawet wtedy, gdy poprzednio
odmawialiśmy i ignorowaliśmy to zaproszenie.
Nie tylko każdy z nas uzyskał przebaczenie, ale
zostalismy desygnowani do dzielenia się tą Bożą
miłością z innymi. Przyjąć przebaczenie - to - początek
naszego życia przebaczającego. Dowodem tego jest w
dzisiejszej Ewangelii nakaz Jezusowy karmienia i troski
o innych w potrzebie.
TALENT

Talent is wanting something bad enough to work
for it.
—Anonymous

WYSŁAWIAM CIĘ PANIE, BOŚ MNIE WYBAWIŁ
Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie wybawił.
Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!
Psalm 30 z Liturgii Niedzielnej

ZAMYŚLENIA WIELKANOCNE
Jak wygląda nasza wiara, nasza wielkanocna
nadzieja? Chrystus Zmartwychwstały pokazuje nam, że
nie wszystko, co wydaje się wartrościowe na tym
świecie, jest prawdziwą wartością, prawdziwym
osiągnięciem. Istnieje świat zasług na życie wieczne.
On wskazuje na wartości, które nie butwieją, które są
nieśmiertelne, wieczne i które powinny zająć naszą
uwagę. Swoim Zmartwychwstaniem Chrystus ukazuje
nam nową Ojczyznę, w której przygotowane jest miejsce
dla wszystkich.
Jezus Zmartwychwstały przynosi ze sobą prawdziwą
radość i pokój - mówi: "Pokój wam!" Ludziom pełnym
lęku, zasmuconym, zatroskanym o rzeczy materialne
zwraca uwagę, że tak naprawdę liczy się tylko miłóść. O
taką wewnętrzną troskę - o zmartwychwstanie naszych
serc i dusz dzisiaj chodzi. Dlatego my, chrześcijanie,
powinniśmy tajemnicę Zmartwychwstania wciąż na
nowo rozważać, przemodlić i przeżywać.
Ks. Ireneusz Skubiś "Niedziela" (wyjątek)

JAN PAWEŁ II
"SŁOWA NATCHNIENIA"
"Oto sposób działania człowieka żyjącego
Ewangelią: odważnie kroczy ścieżkami świata, w
całkowitym oderwaniu od rzeczy ziemskich,niosąc pokój
i głosząc nadejście Królestwa Niebieskiego. Obecnie,
nawet jeszcze bardziej niż w przeszłości, trzeba
obwieszczać ludziom Dobrą Nowinę miłosiernej miłości
Boga, przypominając przy tym o obowiązku odpowiedzi
na tę odwieczną miłość.
Trzeba iść przez życie popierając integralne dobro
ludzi.Trzeba zwłaszcza ująć, w pewien rodzaj
zrównoważonej syntezy, tak zwany wymiar pionowy
skierowany ku górze, ku Bogu, i wymiar poziomy
ukierunkowany na ludzi".
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
"MAY CROWNING"
Wtorek 8-go maja o godzinie 7:00 wieczorem
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Modlitwy i śpiewy Maryjne
Procesja i Ukoronowanie Matki Bożej
Poczęstunek.
Sponsorowane przez Klub Pań Polskiego Ośrodka.
ZAPRASZAMY!
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BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO JANA
PAWŁA II coraz bliżej! Proces beatyfikacyjny na
etapie Diecezji Rzymskiej został zakończony 2 go
kwietnia bieżacego roku - w drugą rocznicę śmierci
Papieża. Obecnie proces ten jest kontynuowany w
kongregacji do spraw beatyfikacji i kanonizacji.
nadesłał Mirek Chojecki

TREASURES FROM OUR TRADITION

Just as the early church consecrated women living alone in the world, today that consecration is
available to women who take solemn vows as cloistered nuns (different from religious sisters), women
who follow a way of life in communities called
“secular institutes,” and laywomen. Oddly, the ritual
is not permitted for religious sisters. The prayers talk
about the woman’s self-gift to Christ, and her selfgift to the Church. Up until recent years, this was a
solemn ceremony performed only for cloistered nuns
under certain circumstances. In its new form, we
have a ritual that revives a very ancient and littleknown way of life. Today, a woman can live independently at home, without association with any religious sisterhood or institute, yet be consecrated to
holiness and service. Normally, a ring and/or a veil
may be given in the liturgy of consecration. It is a
rite very different from religious profession, where
the sister makes promises or vows, and is rather an
expression of approval and blessing for a way of life
already embraced. Unlike ancient times, which valued actual virginity, the new rite may be celebrated
for anyone provided there has never been a marriage
and the woman has always lived a virtuous life.
—James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

WORDS AND DEEDS

When people hear us speak God’s word, they
marvel at its beauty and power; when they see what
little impact it has on our daily lives, they laugh and
poke fun at us.

REDEMPTION

Do you remember Peter on the night Jesus was
arrested? He claimed he had never heard of Jesus.
Today we are called to join Peter in testifying to the
name of Jesus as he does in the first reading, and in
proclaiming our love for him as Peter does in the
Gospel passage. The powerful imagery of John’s
vision in the second reading from the book of Revelation shows us the company we keep when we have
faith in the name of Jesus. We join all living creatures, “countless in number” from “heaven, earth,
under the earth, in the sea; everything in the universe” (Revelation 5:11, 13). The dignity and majesty described in each reading are in stark contrast to
the dark and pitiful image of Peter and the other
Apostles at the time of Jesus’ arrest, trial, and crucifixion. What a relief that we can all be redeemed so
completely!
© Copyright, J. S. Paluch Co.

—Second-Century Christian

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First Second Please support our advertis4/7/07 8:00 p.m. $1,974 $128
ers!! They make our Bulletin
4/8/07 7:00 a.m. $3,106
possible. To advertise, please
4/8/07 9:00 a.m. $4,151 $243
call J. S. Paluch Co. at 800
4/8/07 10:30 a.m. $1,793 $203
231-0805 for rates and assis4/8/07 12 Noon (Latin) $367
tance to develop your ad.
Holy Thursday: $511; Mass Stipends:
$32; Good Friday: $1,039; Easter Mail-In: $1,665; Tomb Donations: $373;
Rents: $185; Blessing of Baskets: $975
4/14/07 4:00 p.m. $1,622 $ 810
4/15/07 7:00 a.m. $ 912
4/15/07 9:00 a.m. $ 813 $1,281
4/15/07 10:30 a.m. $ 788 $ 580
4/15/07 3:p.m.
$ 497 Divine Mercy Mass
Czech Community: $200; Easter Mil-In: $140; Wedding: $100; Rents:
$110 The 2nd Collection at each Mass is for the Center’s Construction
Fund. The combined 1st and 2nd Collections need to average $4,901, our
budget for this year.
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THIRD SUNDAY OF EASTER
APRIL 22, 2007

“Worthy is the Lamb that
was slain to receive power
and riches, wisdom and
strength, honor and glory
and blessing.”

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
Next Ladies Guild Meeting at 6:30 p.m. on May 8,
just before the May Crowning. No April meeting.

— Revelation 5:12

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES

Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Friday:
Saturday:

Third Sunday of Easter; Earth Day
St. George; St. Adalbert
St. Fidelis of Sigmaringen
St. Mark; Administrative
Professionals Day
Arbor Day
St. Louis Mary de Montfort;
St. Peter Chanel
MAY CROWNING

The Ladies Guild is sponsoring the May Crowning of our Blessed Virgin Mary on Tuesday evening,
May 8 at 7:00 p.m. There will be a Rosary, prayers,
music and finally the crowning in our courtyard.
Please come and pray with us. Thank you.

Sat 04/21 4:00pm + Kristen De Beneditto from Rick and Patty
Kobzi
Sun 04/22 9:00am + Kenneth Reagan from Anna Nowak
10:30am + W rocznicę śmierci Ignacego Wolańczyk i za
rodzinę Jarosławski od córki z mężem
Tue 04/24 8:30am + Kazimiera Bogucki from Eleonore Bogucki
Wed 04/25 8:30am + Kazimiera Bogucki from Eleonore Bogucki
Thu 04/26 8:30am + Helena & Józef Belka from daughter
Fri 04/27 8:30am + Roman Jupek on !st Anniversary of death
Sat 04/28 4:00pm + Inez Reid from Carolyn and Bill Davis
Sun 04/29 9:00am + Jan Koziel from wife
10:30am + Msza w Intecji Sybiraków od Aleksandra
Romanskiego
Tue 05/01 8:30am
Wed 05/02 8:30am
Thu 05/03 8:30am
~~FIRST FRIDAY OF THE MONTH~~
05/04 8:30am
7:30pm + Peter Archuleta from Aleksander & Maria Romanski
~~FIRST SATURDAY OF THE MONTH~~
05/05 8:30am
4:00pm For Fr. Norbert Nawrath from parishioners
Sun 05/06 9:00am Living Members of Ladies Guild
10:30am ++ Stanisław i Eleonora Zechowscy od rodziny

Henryk Antonienko, Aubrey
Bucholtz, Teresa Bugak, Joe
& Julia Carlson, Michael
Ciecek, Beth Cusick, Dirk
Davis, Jenifer Dewsnap, Michael Dutkowski, Jeff & Becki Friends, Art Grabowski,
Jake Greidanus, Dolores Hawkins, Alice Herzog, Regina
Kobzi, Stella Kompinski, Nancy Krawczak, Loly Loveless, Mary Martinez, Patricia Matkowski, Brian McDuffi,
Everett McMinn, Rene Mensch, Wladyslaw Michalski,
Roman Moran, Sr. M. Amadeo Morganti, Gail Morganti,
Julian Mossakowski, Ryszard Nowak, Witold Plonski,
Grace O’Regan, Wladyslaw Rejkowicz, Barbara Reott,
Ann Rex, John Richardson , Shirley Richardson, Thomas
Riley, Diane Rowland, Kazimiera (Kay) Sowizral, Nancy
Stahovich, Frank Stanek, Stan Stingyn, Malgorzata Sulik,
Ed Terhall, Harold Vahle, Fred Walker, Cecilia Zatoka.
FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN:
Please call the Center office at (714) 996-8161 for Mass
Intentions, Pray For The Sick, etc. Bulletin Co-Editors:
Gloria Shkoler—(English) (714) 996-0128; Mike and
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.

