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MESSAGE FROM THE DIRECTOR 
Divine Mercy Sunday - March 29  - 30, 2008 

Today we celebrate the Feast of the Divine Mercy, 
This Feast was promulgated in the year 2000 by Pope John 
Paul II in conjunction with the canonization of St. 
Faustina, who promoted the Devotion to the Divine Mercy, 
On this day we reflect on God’s abundant Mercy, which 
we receive through the Mercy of His Son Jesus Christ, 
“For God so loved the world, that He gave His only begot-
ten Son...” John 3:16 

The theme we hear today is “Do not be afraid.”  Jesus 
told His disciples these words often when He was with 
them and again after He rose from the dead, He tells us 
these same words and wants to constantly reassure us of 
His presence and His Mercy,  

When Jesus appears to His disciples after the resurrec-
tion, He greets them by saying; “Peace be with you.”  He 
likewise extends that same peace to us, and He shows His 
Mercy by commissioning His disciples to forgive the sins 
of those who come to them seeking His forgiveness, This 
is the institution of the sacrament of Reconciliation, We are 
constantly reminded of God’s Mercy, especially when we 
approach the sacrament of Reconciliation, as we confess 
our sins, do penance, promise to amend our ways, and re-
ceive His merciful absolution. 

On this Feast of Divine Mercy, let us reflect on the 
image of the Divine Mercy and see God’s love shining 
brightly through the heart of Jesus, May we always place 
our trust in Him and not doubt His presence in our lives, as 
Thomas did, Our faith tells us of His loving grace and 
mercy by His saving act on the cross, May we embrace this 
reality, especially in times of trouble. 

May the Risen Christ and His Divine Mercy Bless you 
and Mary His Mother Keep you, 

 
 
 

 Ks. George P. Blais 
 dyrektor 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 30 marzec, 2008 
Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego zostało 

ustanowione przez Jana Pawła II w 2000 w powiązaniu z 
kanonizacją św. Faustyny, wielkiej orendowniczki kultu 
Miłosierdzia Bożego. Tego dnia poświęcamy czas na 
modlitwę i refleksję nad Miłosierdziem Boskim, które tak 
obficie na nas spływa przez Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy 
nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16).  

Słyszymy dzisiaj słowa: „Nie lękajcie się”. Jezus 
zwracał się tymi słowami często do swoich uczniów za 
życia i również po swoim zmartwychwstaniu. Te słowa 
ciągle przypominają nam o Jego obecności i miłosierdziu.  

Kiedy Jezus objawia się swoim uczniom po 
zmartwychwstaniu wita ich słowami: „Pokój z Wami”. Te 
słowa kieruje również do nas i okazuje nam swoje 
miłosierdzie poprzez wysłanie swoich uczniów by 
przebaczali tym którzy szukają rozgrzeszenia za 
popełnione grzechy. Tak ustanowiony został sakrament 
pojednania. Każdy z nas przeżywając ten sakrament, 
spowiadając się ze swoich grzechów, pokutując, obiecując 
poprawę i naprawiając wyrządzone krzywdy, doświadcza 
miłosierdzia Boskiego i otrzymuje rozgrzeszenie. 

Pamiętajmy w dzisiejszym dniu o obrazie Miłosierdzia 
Bożego i niech miłość Boga Ojca świeci dla nas mocnym 
światłem przez serce Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech 
nasza wiara w Jego obecność będzie niezachwiana. Nie 
bądźmy niewiernymi Tomaszami. Nasza wiara mówi nam 
o Jego uświęcającej łasce,  miłosierdziu i odkupieniu 
naszych grzechów przez śmierć na krzyżu. Pamietajmy o 
tym, szczególnie w trudnych chwilach naszego życia. 

Niech Zmartwychwstały Jesus i Jego Miłosierdzie 
błogosławi wam, a Maryja, Jego Matka ma w swojej 
opiece, 

 
 
 

 Ks. George P. Blais 
 dyrektor 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Peter is an eyewitness: The Lord is risen 
(Acts 10:34a, 37-43). 
Psalm — This is the day the Lord has made; let us rejoice 
and be glad (Psalm 118). 
(1) Second Reading — All who are baptized, set your 
hearts in heaven (Colossians 3:1-4) or 
(2) Second Reading — Christ our Passover is sacrificed; 
therefore let us celebrate (1 Corinthians 5:6b-8). 
Gospel — Three witnesses, Mary, Peter, and John; each 
responds to the empty tomb (John 20:1-9) or  
Matthew 28:1-10 (or, at an afternoon or evening Mass, 
Luke 24:13-35). 



 

 

KOMENTARZ LITURGICZNY 
Cykl A, 2 Niedziela Wielkanocna  

Czytania:  Dz. 2:42-47;  1P. 1:3-9;  J. 20:19-31 
Boże Miłosierdzie 

Jezus przychodząc do uczniów wieczorem w dzień 
zmartwychwstania przynosi im dwa dary: pokój i moc 
odpuszczania grzechów. Nie wypomina im małej wiary, 
nie poucza, jak powinni się zachować w dniach Jego 
cierpienia. Jezus nie koncentruje swojego nauczania na 
przykazaniach. Sednem Ewangelii jest głoszenie Bożego 
przebaczenia. Gdyż to nie przykazania są w życiu 
najważniejsze. One są konieczne, bo wskazują drogę, są 
błogosławieństwem bo chronią przed pobłądzeniem. Ale 
przecież nie żyje się po to, aby wypełniać przykazania. Tak 
samo to nie one są ostatnim i najważniejszym słowem 
Boga. Człowiek żyje po to, aby kochać. Najważniejszym 
słowem Boga do człowieka jest: Kocham cię i czekam na 
twoją miłość. Wszystko inne jest tylko komentarzem. A 
więc gdy Jezus przychodzi i mówi: Pokój wam, 
potwierdza, że miłość zwyciężyła śmierć. Potwierdza: 
Jestem z wami na nowo, inaczej niż dotychczas, ale już 
nieustannie, już po przejściu przez ciemną bramę śmierci - 
po Passze. To jest Ewngelia, dobra nowina Jezusa - Pokój 
wam, jestem z wami. Dopiero tak umocnieni uczniowie 
stają się apostołami. Jezus posyła ich, aby głosili Boże 
przebaczenie. 

Trzeba głosić Boże przykazania, trzeba nieraz całym 
głosem, stanowczo i wbrew większości przypominać treść 
i wagę przykazań. Ale nie to jest pierwszym zadaniem 
Apostołów i ich następców. Oni mają przede wszystkim 
głosić Bożą miłość. A Boża miłość wobec człowieka to 
przede wszystkim miłość miłosierna, przebaczająca. Bo, 
choć zwykle mówimy o trudzie przyjmowania i 
wypełniania przykazań, to przecież człowiekowi trudniej 
jest uwierzyć w Boże przebaczenie, niż w Boże 
przykazania. Oczywiście nie jest łatwo żyć według 
przykazań, ale to nie tyle trud, co zanik wiary w sens ich 
wypełniania, sprawia, że pojawia się zobojętnienie na Boże 
przykazania. Gdy człowiek przestaje wierzyć w Bożą 
miłość - zaczyna mu być wszystko jedno i obojętnieje na 
głos religijnych pouczeń. Wskazówek i reguł dla swojego 
życia zaczyna szukać gdzie indziej. 

To miłość Boża, właściwie wiara w Bożą miłość 
nadaje sens przykazaniom. A więc zobojętnienie wobec 
przykazań jest widocznym skutkiem procesu, który 
trudniej dostrzec - zaniku wiary w Boże miłosierdzie, w 
Bożą miłość. Objawienia s. Faustyny, wskazane jako 
objawienia dla współczesnego świata, a więc świata 
obojętniejącego religijnie, nie są mową zaczynającą od 
przypomnienia przykazań - są słowem o miłosierdziu 
Bożym. 

Ks. Jan Słomka (Przedruk z Tygodnika Powszchnego) 

"O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, 
Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może, 

Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, 
Tyś słodka nadzieja dla ludu grzesznego. 

W jeden hymn złączcie się gwiazdy,ziemio,morze, 
Wdzięcznie chwalcie niepojęte Miłosierdzie Boże" 

"Dzienniczek Św. Faustyny" ( 951) 
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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
"Jezu ufam Tobie!" 

Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Boga 
i wyraża Jego miłość, nigdy nie ustającą wobec świata i 
człowieka, a szczególnie grzesznika. 

Pan Jezus do Sr.Faustyny:"Miłosierdzie Moje jest tak 
wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden 
umysł, ani ludzki, ani anielski. Każda dusza rozważać 
będzie przez wieczność całą miłość i Miłosierdzie Moje.  

Święto Miłosierdzia pragnę, aby uroczyście 
obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie 
zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do do 
Źródła Miłosierdzia Mojego."  

                              "Dzienniczek Św. Faustyny"  (699)     

ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOSIERDZIA 
"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak 

miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, 
wynosząca człowieka ponad jego słabość ku 
nieskończonym wyżynom świętości Boga" 

Umysłowość współczesna, zdaje się sprzeciwiać Bogu 
Miłosierdzia, a także dąży do tegoaby samą ideę 

miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od 
serca ludzkiego.Owo „panowanie czlowieka nad ziemią” 
jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia.  

Dzisiejszy człowiek potrzebuje głoszenia miłosierdzia, 
potrzebuje dzieł miłosierdzia i potrzebuje modlitwy o 
miłosierdzie." 

                           Jan Paweł II "Dives in Misericordia" 

NIESKOŃCZONE MIŁOSIERDZIE BOGA 
"Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania. 

Człowiek - każdy człowiek - jest tym synem 
martnotrawnym z przypowieści ewangelicznej, owładnięty 
pokusą odejścia od Ojca. Jak ojciec, Bóg jednak wypatruje 
powrotu syna, gdy powróci, przygarnia go do serca i 
zastawia stół dla uczczenia ponownego spotkania; świętuje 
pojednanie. 

Przebaczenie stanowi podstawowy warunek 
pojednania - nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale 
także w stosunkach wzajemnych pomiędzy ludźmi -  
...”jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.." 

                         Jan Paweł II "Dives in Misericordia" 



 

 

25cio lecie OŚRODKA POLONIJNEGO 
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, w Yorba Linda 

Niedziela 27go kwietnia 
Uroczysta Msza Św. 10:30 rano 

Obiad Jubileuszowy i Program 1:00 pp 
Cena biletów $40 od osoby 

Rezerwacje: Maria Romańska (714)998-7597 
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SEEKING GOD 
God alone it is who can never be sought in vain; not 

even when God cannot be found. 
—St. Bernard of Clairvaux 

THE FEAST OF THE DIVINE MERCY... 
From the Diary of St. Faustina (699 & 951) 
Jesus speaks to Sr.Faustina: "I desire that the 

Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, 
and especially for poor sinners. On that day the very 
depths of my tender Mercy are open. I pour out a 
whole ocean of graces upon those souls who ap-
proach the Fount of My Mercy. It is my desire that the 
Feast of Mercy be solemnly celebrated on the first 
Sunday after Easter, Mankind  will not have peace 
until it turns to the Fount of My Mercy". 

"O incomprehensible and limitless Mercy Divine, 
To extol and adore You worthily, who can? 

Supreme attribute of Almighty God, 
You are the sweet hope for sinful man." 

25th ANNIVERSARY 
 OF THE POPE JOHN PAUL II POLISH CENTER  

YORBA LINDA, CA 
Sunday, April 27th 

Solemn Bilingual Mass 10:30 am 
Bishop Todd Brown presiding 

Jubilee Dinner Reception & Program 1:00 pm 
Tickets $40 per person 

Reservations: Marie Romański (714)998-7597 

BUDGET COMMITTEE UPDATE 
The following are the results of our first 6 months 

Budget Comparison Report for period ending December 
31, 2007 for the fiscal year 2007/2008. 

Revenue (Income)  Budget   
$282,961   $270,150 
Expenses 
$241,158   $244,388 
Net increase in funds of $41,803 
Our Sunday collections were up verses budget by 

+$5,409.  Dozynki income was up $11,591.  Second col-
lections were up +$6,445 due to the special collection for 
Laski in Poland. Our PSA rebates were down -$8,790.  
Expenses were kept under control especially Office ex-
pense and Rectory living expense. Overall we had pro-
jected an increase of $25,762 and we came in at $41, 803 
or a +$16,041. If you have any questions, please speak to 
any of the Finance Committee members or Fr. George. 

 

Rick Kobzi-Chairman, Danuta Pilip, Grzegorz 
Chilecki, Tony Krawczak, Fred Piterak 

SUNDAY MARCH 30TH. CELEBRATION OF 
 THE FEAST OF THE DIVINE MERCY 

12:00 – 4:00pm. Adoration of the Blessed Sacrament 
Chaplet to the Divine Mercy 

Benediction, Procession with flowers 
Veneration of the Relics of St. Faustina 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday:  Is 7:10-14; 8-10; Ps. 40; Heb 10:4-10;  
 Lk 1:26-38 
Tuesday: Acts 4:32-37; Jn 3:7b-15 
Wednesday: Acts 5:17-26; Jn 3:16-21 
Thursday: Acts 5:27-33; Jn 3:31-36 
Friday: Acts 5:34-42; Jn 6:1-15 
Saturday: Acts 6:1-7; Jn 6:16-21 
Sunday: Acts 2:14, 22-33; Ps 16; 1 Pt 1:17-21;  
 Lk 24:13-35 

A SEASON OF JOY 
“They devoted themselves to the teaching of the apos-

tles and to the communal life, to the breaking of bread and 
to the prayers” (Acts 2:42). This first line of today’s first 
reading sets the tone as this fifty-day celebration of Easter 
opens before us. Today we listen to the teachings of three 
apostles—Luke, Peter, and John—who remind us that even 
though we have not seen Christ, we nonetheless are filled 
with joy as we place our belief in his saving death and res-
urrection. Each week during the Easter season we will 
gather as a community of faith to find strength and support 
from our God and from one another. Each week we will 
gather to break bread and offer the great prayer of thanks-
giving, actions that will manifest the very presence of the 
risen Christ in our midst. Let us be open to the wonders of 
this season of joy. 

© Copyright, J. S. Paluch Co. 

HEALING MASS 
St. Angela Merici Charismatic Prayer Group invites 

you and yours to “Jesus Heals Today!” Healing Mass, cele-
brated by Fr. Matt Munoz, on Monday, January 28, at 7:15 
p.m. at St. Angela Merici located at 585 S. Walnut (at Fir) 
in Brea. Fr. Munoz is Parochial Vicar at Immaculate Heart 
of Mary Parish in Santa Ana. Time is at a premium and 
you want to gift yourself with some words of wisdom and 
contact with God.  All those suffering physically, emotion-
ally, spiritually, psychologically, or know others who are, 
are encouraged to come. Everyone is most welcome. Fur-
ther information, please call Marnie at 562-697-0297 or 
Jan at 714-529-2277. 

Individual prayer will follow the Mass where music 
will be by Healing Mass Praise Team. 
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CENTER CALENDAR 
BINGO THURSDAY EVENINGS 

DOORS OPEN AT 5:30 P.M. 
The next meeting for the Ladies Guild is Tuesday, May 6th 

at 6:30 p.m. It will be a short meeting before the May crowning. 

Johnny Alfonso, Lucy Al-
fonso, Rick Anderson, Hen-
ryk Antonienko, Leon Blais, 
Aubrey Bucholtz, Teresa 
Bugak, Patti Cappa, Joe  & 
Julia Carlson, Michael 

Ciecek, Robert Copeland, Beth Cusick, Dirk Davis, Jenifer 
Dewsnap, Larry & Pat DiPinto, Michael Dutkowski, Jeff & 
Becki Friends, Jake Greidanus, Joseph Gronckik, Manny 
Herrera, Alice Herzog, Lynne Hughes, Stella Kompinski, 
Nancy Krawczak, Elizabeth Lamberth , Loly Loveless, 
Mary Martinez, Brian McDuffi, Everett McMinn, Wladys-
law Michalski, Roman Moran, Julian Mossakowski, 
Ryszard Nowak, Witold Plonski, Grace O’Regan, Wladys-
law Rejkowicz, Barbara Reott, Ann Rex,  John Richardson, 
Shirley Richardson, Thomas Riley, Diane Rowland, Chris-
tine Sanchez, Kazimiera (Kay) Sowizral, Nancy Stahovich, 
Frank Stanek, Stan Stingyn, Malgorzata Sulik, Elena 
Szymanski and Harold Vahle.  

SECOND SUNDAY OF EASTER 
(DIVINE MERCY SUNDAY) 

MARCH 30, 2008 
“Blessed are those who have not 
seen and have believed.”  

— John 20:29b 

NAIM 
NAIM, a Diocesan spiritual and social support group 

will meet at St. Juliana School, 1316 N. Acacia Ave., Full-
erton on Saturday, March 30, 2008, at 2:30 p.m This group 
is for Catholic widows and widowers. For more informa-
tion, please call Eileen at (714)871-0456. New members 
are always welcome. 

Sat 03/29 4:00pm + Veronica Wetta 
Sun 03/30 9:00am Divine Mercy Sunday 
  10:30am + Marian Słamacha w I-wszą rocznicę śmierci 
   od rodziny  Dolewskich 
Tue 04/018:30am no morning Mass 
Wed 04/028:30am no morning Mass 
Thu 04/038:30am Veronica Wetta marriage anniversary  

~~FIRST FRIDAY OF THE MONTH~~ 
 04/04 8:30am Laura Weber from the Marchands  
  7:30pm Z podziękowaniem za Boże łaski w rocznicę  
   urodzin dla Stanisława 

~~FIRST SATURDAY OF THE MONTH~~ 
 04/05 8:30am 
  4:00pm + Stanley Kmieciak 
Sun 04/06 9:00am + Wilma Bianco from Taylor Bianco & family 
  10:30am Msza dziękczynna w 53 rocznicęślubu Toniego i 
   Jozi Szynalski od dzieci 

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY 
 First  Second 
03/22/08 8:00 p.m. $1,813 $103 
03/23/08 7:00 a.m. $2,417 $350 
03/23/08 9:00 a.m. $3,697 $303 
03/23/08 10:30 p.m. $1,347 $261 
03/23/08 12:00 p.m. $ 928 $0 
Holy Thursday: $436; Good Friday-Holy Lan: $845; Easter Mailings: $1,455; 
Tomb (Easter): $290; Blessing of Easter Baskets: $870; Mass Stipends: 
$70; Rents: $110   We need to average $4,460 in our first collections in 
order to reach our budget goals for the 2007/2008 fiscal year. 

PSA UPDATE ! 
As of March 4, 2008 we have 112 
pledges and a total pledge amount of 
$34,960.  We are ahead in the num-
ber of participants… which 33 are 
NEW individual and family pledges, 
meaning they had not contributed 
previously…. Last year at this time 
we had 91 pledges…We appreciate 
your support!! 

We have 400 families and individuals who have con-
tributed in the past…we need the other 320 to please send 
in their pledge envelopes. Those of you that are making 
payments “thanks”…payments can be made thru Decem-
ber. 

Z dniem 4 marca uzyskaliśmy łącznie 112 deklaracji 
na łączną sumę $34,960. Zwiększyła się liczba biorących 
udział w PSA. Mamy 33 nowe rodziny, czyli takie które 
nie brały udziału w PSA w latach ubiegłych. W zeszłym 
roku w tym okresie mieliśmy 91 deklaracji Dziękujemy za 
wsparcie! Mamy również odnotowane 400 rodzin które 
brały udział w PSA w ubiegłych latach. Potrzebujemy 
pozostałe 320 rodzin do uddziału w tegorocznym PSA. 
Dziękujemy tym którzy już biorą udział w tegorocznym 
PSA. Spłatę deklarowanej kwoty można finalizować do 
grudnia 2008 roku. 

 
Bóg Zapłać!  Thank-you! 
Fr. George Blais - Director 
Donald Palmer - Chairman 




