SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
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January 19, 2014

I will make you a light to the nations,
that my salvation may reach to the ends
of the earth.
-Isaiah 49:6b

Pope John Paul II Polish Center
Ośrodek Polonijny
Roman Catholic Church in the Diocese of Orange
3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886
tel/fax: 714 - 996 - 8161 * email: polishcenter@sbcglobal.net * website: www.polishcenter.org
Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD
Secretary: Alice Chilecki
Office Hours:
Saturday - 10:00 am - 6:00 pm
Sunday - 10:00 am - 1:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.
Confession before each Mass

Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:
First Friday Masses:

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
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QUOTES BY JOHN PAUL II
“To all of you who speak English I
offer in the name of Christ a cordial greeting. I count on the support of your prayers
and your goodwill in carrying out my mission of service to the Church and mankind.
May Christ give you his grace and his
peace, overturning the barriers of division and making all
things one in him”.
Homily of His Holiness John Paul II for the
inauguration of His Pontificate, October 22, 1978

POPES JOHN PAUL II AND JOHN XXIII
WILL BE DECLARED SAINTS ON
APRIL 27, 2014, THE SECOND SUNDAY OF
EASTER, OF THE DIVINE MERCY.
TREASURES FROM OUR TRADITION
The symbols and actions of baptism evolved
around the experience of adults dying to old patterns of
life and rising from the waters of baptism as new
creations. As for newborn babies, at first it was desired to
wait until the following Easter, when they could be
baptized, anointed with chrism, and given a taste of the
Eucharist in association with adults. The Church was
always willing to baptize adults in emergency situations
outside the Easter timetable, and in time, since infancy
itself was a life threatening situation, the baptism of
babies became commonplace. As with the “emergency”
adult baptisms, it was required that parents bring the
child, as soon as health was recovered, to the bishop for
the full menu of sacraments.
The very real fear of death for infants thus
created a situation in which the three sacraments drifted
apart from each other, and away from their original, adult
celebration at Easter. Today, at last, we know a great deal
about how our practices evolved. This knowledge is
reshaping how we celebrate Easter, how we receive adult
faith, and how we structure the faith journey of children.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

BEND, DON’T BREAK
When you encounter difficulties and contradictions, do not
try to break them, but bend them with gentleness and time.
—St. Francis de Sales

The members of the Pope John Paul II
Polish Center extend our deepest sympathy to the
family of Msgr. Joseph Mroczkowski who
passed away. Our thoughts and prayers are with the
families during this time of bereavement.
Lord, remember those who have died and have gone
before us marked with the sign of faith. May God grant them
eternal rest and peace and consolation to their families!
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Joe Aguire
William Allen
Andrzejek Ashline
Anna Banach
Linda Beck
Halina Bujwid
Fran Cabitor
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Nickolas Chirco
Kathy Cruz
Krystyna Dawlud
Maria Dadlez
Eva Estrada
Beatrice Halphide
Stasia Horaczko
Joanne Jorgensen
Joanna Koenig
Chris Konefat

Frances Kowalski
Eugene Kreyche
Krystyna Kruk
Helen P. Kuzlik
Bernard Murphy
Claire McMinn
Jerry Nicassio
Gloria Norton
Mary Laning
Ryszard Nowak
Małgorzata Piwko
Iracema Galvani Quinete
Czesław Rybicki
Maryann Sidorski
Maria Smoliński
Renata Stachowiak
Geri Lyn Szostak-Meyer.
Dennis Terwiske
Czeslaw Turek

BEHOLD THE LAMB OF GOD
I wonder if anyone
understood John the Baptist when he
called Jesus the Lamb of God. After
Jesus’ death and resurrection, the
apostles began to understand that
Jesus’ blood, shed on the cross, freed
us all from sin and death. Yet here is
the Baptizer already acting like a
disciple before Jesus has gathered any disciples or even
begun to preach. In today’s Gospel, John the Baptist
gives us some hints about discipleship.
First, John trusts God with things he does not understand.
He says twice that he did not know Jesus. We too may
not always understand where God is leading us. If you
have lost a loved one, are looking for work when no one
is hiring, or are dealing with serious illness, this is the
time to trust that God still loves and cares for you.
John also knew that doing God’s work meant that God
was working through him. Originally, John baptized
others as sign of repentance, but he soon came to see that
his real work was to make Jesus “known to Israel” (John
1:31). When we try to do what God wants, it is good to
remember that God is the one in control and who decides
what the result will be.
John’s third hint teaches us that a disciple shares
his or her faith in God. So John testifies that Jesus is the
Son of God. Even today, when Jesus is known
throughout the world, we still need to share our faith
experiences so those without faith may be attracted to it,
and even those with faith can be encouraged by our
sharing. You may be surprised to find that your own faith
deepens the more you share it with others.
Tom Schmidt, Copyright © J. S. Paluch Co.
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 2 Niedziela Roku
Czytania: Iz. 49:3, 5-6; 1Kor. 1:1-3; J.1:29-34

Oto Baranek Boży,który gładzi grzechy świata...
Dlaczego niektórzy ludzie są obojętni na sprawę
wlasnego zbawienia? Dlaczego niektórych ludzi przyjście
Zbawiciela wcale nie cieszy? Dlaczego niektórzy ludzie
tak się zachowują, jakby Pan Jezus był im niepotrzebny?
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii św Jan
Chrzciciel publicznie wyznaje, że Chrystus Pan jest
prawdziwym Mesjaszem: Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Po
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością...
Nazywając Chrystusa Barankiem, nawiązuje do
paschalnego baranka, który niegdyś ochronił Żydów od
zagłady w Egipcie.
Cała działalność Jana polegała na doprowadzeniu
ludzi do uznania tego, że są grzeszni, i do tego, żeby
zatęsknili za pojednaniem z Bogiem i błagali Go o
miłosierdzie.
Zdawać by się mogło, że słuchacze podchwycą tę
radosną nowinę. Ale niestety wizje mesjańskie Chrystusa
i Żydów były różne. Prawdziwy Mesjasz nie pasował do
mesjasza urojonego, jakiego mieli na myśli Izraelici.
Naród wybrany nie poczuwał się do żadnej winy i nie
myślał o pokucie. Uważali się za ludzi sprawiedliwych i
nowina o zbawieniu ich tylko drażniła. Marzyli tylko o
wyniesieniu ziemskim, oczekiwali wybawiciela z niewoli
politycznej, i który zaspakaja ich ziemskie dążenia. I
nastąpił zgrzyt, konflikt, rozczarowanie i zawód. Naród
wybrany czeka nadal na swego mesjasza...
A jaka jest nasza - wizja Mesjasza? Pytanie ważne i
istotne, bo od tego zależy nasza wizja Boga, zbawienia,
Kościoła. Zależy całe nasze życie, postępowanie i pogląd
na wszystko inne. Bez prawidłowej odpowiedzi na nie nie wiedzielibyśmy, kim właściwie jesteśmy jako
chrześcijanie.
Warunkiem tego, żeby uznać w Jezusie naszego
Zbawiciela, jest nasze otwarcie się na to doświ adczenie
znad Jordanu, kiedy ludzie wyznawali swoje grzechy i
błagali Boga o miłosierdzie. Warto przynajmniej od
czasu do czasu uprzytomnić sobie, że grzech to akt
wrogości wobec Boga. Przez grzech znieważamy w sobie
obraz Boży, złożony w nas przez Stwórcę i
przemieniamy ten Boży świat w przedsionek piekła,
gdzie dobro miesza się ze złem, gdzie nie raz króluje
kłamstwo, a prawda jest wyśmiewana, gdzie obojętność
na ludzką krzywdę jest uważana za coś naturalnego.
Trzeba najpierw przerazić się tym, że jesteśmy
grzeszni i że to również my jesteśmy współtwórcami tego
świata, w którym jakby Boga nie było. Bo Chrystus
prawdziwy jest to Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata.
Kto tego nie zobaczy, nigdy Chrystusa naprawdę nie
pozna.

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II
Drodzy Parafianie!
Zbliża się Kanonizacja Jana
Pawła II, która odbędzie się w Święto
Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014
roku. Zamierzamy przygotować się do tej
wielkiej uroczystości poprzez głębsze
zaznajomienie się i zadumę nad
bogactwem
spuścizny, jaką nam
pozostawił nasz Wielki Papież.
Na łamach tego Biuletynu, co tydzień, pod
tytułem "Ojcze Święty, Powiedziałeś Nam"... znajdą się
ważne wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do Polaków
podczas pielgrzymek do Polski. Zachęcamy do czytania i
poznania myśli, nauk i programu życia - tego ogromnego
daru naszego Ukochanego Ojca Świętego, największego
z rodu Polaków.
Redakcja
OJCZE ŚWIĘTY, POWIEDZIAŁEŚ NAM"...
"Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest
mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi
odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym
wszystkim, co jest w nim słabe i grzeszne, a zarazem ta
wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i
skutkami grzechu w świecie nas otaczającym.
Chrystus wyzwolił Apostoła Piotra z lęku, który
owładnąl jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i
nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu,
jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc.
Nie lękajcie się. Zaufajcie Chrystusowi do końca."...
Jan Paweł II
OTO BARANEK BOŻY,
Który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni,
którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
BÓG DOPĘDZI...
Choćby człowiek otoczył się murem i zatrzasnął
Bogu drzwi - On będzie wzmagał pukanie, będzie się
dobijał. Jeżeli człowiek ucieknie, Bóg będzie szukał i
- znajdzie... Bez wymówek otworzy ramiona i bedzie go
niósł do końca.
Dziś wiele mówimy, a raczej wołamy: ratunku!
Chcemy ratować zranionego współczesnego człowieka.
Bo pokaleczony jest świat; tyle łez, tyle krwi, każdy z
nas ma otwarte, lub zabliźnione rany i tęskni za leczącym
dotykiem Boga.
Każdy nosi w sobie niedoceniony i
niewykorzystany przez nas dar miłości Chrystusa.
Przyjmijmy ten dar, uchwyćmy ręką Jezusa i pozwólmy,
by pochylił się nad nami. Pozwólmy Mu, aby już teraz
wywyższył nas swą mocą ukrytą w Eucharystii.
S. Magdalena, Dominikanka. "Niedziela"

Page 4

www.polishcenter.org

WYZNAĆ WIARĘ
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu
wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa.
Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza
drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach:
„Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie
Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan
oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza
i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary
Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.Wielu
współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara to
prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą można
zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na zewnątrz
ujawniać. Najczęściej pogląd ten zawarty jest
w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wierzących, lecz nie
praktykujących”. Zwolennicy tego sposobu myślenia nie
zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyznają się do
braku chrześcijańskiej wiary. Ktokolwiek bowiem
wchodzi przez akt wiary w kontakt z Chrystusem, jego
serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, lecz
i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi.
Wykładnikiem autentycznej wiary jest pragnienie
apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do
prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara
to jego prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej
nie posiada. Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu
człowieka, lecz przelewa się na innych. To należy do jej
natury. Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wiary
zmusza człowieka wierzącego do dzielenia się nim
z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim
nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością
i pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to
wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco
poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je
ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w jaki sposób można
wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam
przedtem należałem” (Wyznania IX, 4). Najprostszą
formą publicznego wyznania wiary jest udział
w niedzielnej Eucharystii. Już samo wędrowanie do
kościoła jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc
o obecności przy ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie,
czy przyjmowaniu Komunii świętej. Ta niedzielna
praktyka religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary
w życiu codziennym. Tam, gdzie nie dociera religijna
książka, kapłan, dociera i rozlewa szczęście swego serca
na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem
ukazującym nie łatwą ale jedynie pewną i piękną drogę
do prawdziwego szczęścia. Kto twierdzi, że wiara to jego
prywatna sprawa, winien głębiej przemyśleć
Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”.
Wynika z nich, że otrzymaliśmy wiarę nie po to, by
oświecała jedynie nasze serca, ale świat! To oświecanie
świata dokonuje się często przez publiczne wyznanie
wiary.
Źródło: Ks. Edward Staniek, Mateusz.pl

PRZEDZIWNA WYMIANA.
Wspominamy narodziny Chrystusa po to aby to
wydarzenie z przeszłości stało się naszym wydarzeniem
w teraźniejszości. We wspominaniu wiary odkrywamy,
że Bóg przygotowywał ten dzień od wieków. Jaka to
cudowna prawda, jaka to podniosła tajemnica.
W dniu Bożego Narodzenia powtarza się tajemnica
stworzenia. Jezus Chrystus przyjmując ciało człowieka,
stwarza go na nowo. Bóg staje się człowiekowi kimś
bliskim. W tajemnicy tej chodzi o przedziwną wymianę.
Bóg staje się bliski człowiekowi, a człowiek Bogu.
Człowiek staje się bliski Bogu przez wspominanie Jego
wielkich dzieł, przez tęsknotę za Nim, dzięki pragnieniu,
jakie nosi w swoim sercu. Przez Tajemnicę Wcielenia
Jezus wkracza w życie każdego z nas.
To właśnie owo wspominanie jest fundamentem
świąt Bozego Narodzenia i one na nim się opierają.
Pierwszą jednak i najważniejszą sprawą jest osobista
relacja do Chrystusa.
"Niedziela", ks. Janusz Zawadka
"PRZYCHODZĘ, BOŻE PEŁNIĆ TWOJĄ WOLĘ.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga".
Psalm 40 z Liturgii Niedzieli

"CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE !" (ŚW. JAN, 1)
Tak odpowiedział Jezus uczniom i zaprosił ich
do swego mieszkania. To znaczy zaprosił ich do swego
życia z Bogiem. Z radością przyjęli Jego zaproszenie i
pozostali u Niego aż do wieczora. Po tym spotkaniu dla
owych uczniów stało się jasne: Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym.
Czego może dokonać proste zaproszenie:
"Chodźcie, a zobaczycie!" A kto dziś zaprasza pytających
i szukających ludzi do poznania Jezusa Chrystusa i
uznania Go za Mesjasza? Dzisiaj gospodarzami
powinniśmy być własnie my: nasze życie jako
chrześcijan powinno być zachęcające i zapraszające, by
ludzie choćby z samej ciekawości chcieli dowiedzieć się
czegoś więcej o naszej wierze w Jezusa Chrystusa.
"Chodźcie, a zobaczycie!" - Jezus zaprasza nas,
byśmy jako Jego uczniowie zapraszali innych i dzielili
się skarbem jaki posiadamy, skarbem naszej wiary. "Image"
POLSKA SZKOŁA W YORBA LINDA
serdecznie zaprasza na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ W MASKACH
w sobotę, 1 lutego 2014 o 19:00.
Gra Zespół HALNY z Arizony!
W cenie biletu gorąca kolacja, zakąski, domowe wypieki
Napoje do nabycia w obficie zaopatrzonym barze.
Bilety w cenie $55 dorosli, $45 młodzież (18-25 lat) można
kupić u Eli Kozłowskiej 949-856-1486, et.kozlowski@cox.net
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Capital Campaign "For Christ Forever" and Pastoral
Service Appeal 2013/14. Thank you for your pledge.
Abraitis Alexander
Aljure
Edna & Julio
Anderson Mr. & Mrs. Larry
Auksztulewicz Mr. & Mrs. Romuald
Ault
Bernice & Robert
Baird
Rose & Gerard
Barth
Mr. & Mrs. Merlin
Beisel
Kay & Ronald
Blais
Mr. & Mrs. Richard
Bryant
June & John
Burns
Carol
Cadro
Christine
Carrillo Dora & Frank
Castoria Mr. & Mrs. Nicholas
Chirco
Mr. & Mrs. Charles
Chlopecki Mr. & Mrs. Wesley
Chojecki Mr. & Mrs. Miroslaw
Claprood Linda & William
Conkle
Minerva
Dankowski John
Dawirs
Marion
Dayton
Mr. & Mrs. Robert
De Arman Louie & Roberta
Devecchio Phyllis & Richard
Dolewski Anna & Zdzislaw
Dolmat
Henrietta
Doud
Joann
Dutkowski Mieczyslaw
Estrada
Eva & Arthur
Flynn
Mr. & Mrs. Bob
Fuller
J.M & L.A
Garstka Mr. & Mrs. Darius
Glowin
Florence
Golebiowski Maria
Grabowski Mr. & Mrs. Arthur
Grechuta Evelyn & Andrew
Guenther Elizabeth & Thomas
Hacholski Lori & Wayne
Halphide Mr. & Mrs. Roderick
Harford Loretta & Philip
Harrison Geraldine & Roy
Haydon Mr. & Mrs. Douglas
Hoffman Mr. & Mrs Joseph
Hoyt
Jackie & Howard
Hudson Angelina
Hulisz
Maria & Andrzej
Hutter
Emil
Inglis
Jadwiga & Andrew
Jablonowski Magda & Grzegorz
Jadczak Lynn & Rodney
Janczur Zofia
Jedrzejczak Malgorzata & Rafal
Johnson Mr. & Mrs. Tom
Jorgensen Jerome
Jurkowski Bernard R.
Kaymark Irene
Keough Ann
Klementowski Julie & Lawrence
Kmak
Kazia & Marek
Knights of Columbus Council #9599
Kobzi
Patty & Richard
Kolbie Charities
Kostecki Zbigniew & Malgorzata
Kozan
Dorota & Wojciech
Koziel
Lottie
Krawczak Barbara & Anthony
Kreyche Eugene

Krucli
Jeanne
Kudlo
Josephine
Labuda
Mr. & Mrs. Jerome
Lada
Zofia
Ladies Guild
Lang
Arthur
Lewanski Yolanda & Paul
Litherland Vance & Kathy
Loewen Wanda
Longeuay Donald
Maffey
Ellen
Maksimczyk Mr. & Mrs. Walter
Manczyk Joanna & Janusz
McCarthy Jay & Christopher
McPhee Mr. & Mrs. Frank
Merchant Therese & Roger
Michalski Wladyslaw
Minor
Juanita
Morgati Gail
Mularczyk Danuta
Munson Katarzyna & Kristofer
Murray
Diana
Nowak
Irena & Ryszard
Nunes
Yvonne & Robert
Pacheco Elaine
Palmer
Mr. & Mrs. Donald
Perzanowsk Stanley
Pietrzak Mr. & Mrs. Julian
Pilip
Danuta & Janusz
PNA
Lodge 3259 "Piast"
PNA
Lodge 3193
Powers
Patrick
Radyno Marianna
Rodriguez Manuel
Romanski Maria
Root
Mr. & Mrs. James
Rudzinski Elizabeth
Rune
Patricia
Saunders Mr. & Mrs. Bill
Schneider Mr. & Mrs. Alfred
Schulte
Kathleen
Seiner
Sharon & Gerald
Skoczowski
Ireneusz
Starbuck Robert & Elaine
Stewart Marlene
Strazdas AJ & MC
Swan
Mr. & Mrs. Dick
Swartz
Elsie
Swiatkowski Grazyna & Dariusz
Szlakiewicz Maria
Tafolla Camacho Mr. & Mrs. Trini
Tokar
Joan & Joseph
Tressler Mary & James
Turek
Czeslaw & Teresa
Vick
Marilyn A.
Walsh
Mr. & Mrs. John
Warwick Natalia
Wasowski Anna
Weinmann Carol
Wetta
Larry
Wiedemann Adrienne & Richard
Wilczkiewicz Mr. & Mrs. Walter
Wilk
Mr. & Mrs. Alexander
Wrobel
Maria
Wyszomirski Conrad
Wyszomirski Teresa
Zak Stanley

Sat 01/18
Sun 01/19

4:00 pm
9:00 am
10:30 am

+Key Swoizral from Rick & Patty Kobzi
+Bernie Tresp from Joe and Joan Tokar
+Helena Cabaj w 6 Rocznicę Śmierci, +Eugeniusz Cabaj od
Córek z Rodzinami
Sat 01/26 4:00 pm
GROUP MASS:
1. +Gloria Shkoler from Al and Mary Strazdas
2. Get well for Gayle Turner from Mary Otto
Sun 01/27 9:00 am
+Bill Marsh from Family
10:30 am
MSZA GRUPOWA :
1. +Marianna, +Franciszek, +Edward, +Henryk Wawer od Barbary Miki z Rodziną
2. +Zbigniew Kiciński od Ema Grin and Natalia Kamiński
3. +Czesław Kasperczyk i +Józef Bujwid od Rodziny
4. +Katarzyna Tomczyk, +Krystyna i +Ryszard Budziło od Rodziny Turek
5. +Agnieszka Malinowska-Karoń od Rodziny Chileckich
6. +Eugeniusz Maleszewski of Syna z Rodziną
7. +Zygmunt Szlakiewicz od Żony z Rodziną
8. Za pomyślność dla Rodziny Jansen od Znajomych
Sat 02/01 4:00 pm +Gloria Shkoler from Ladies Guild
Sun 02/02 9:00 am +Peggy Jesperson from Joe and Joan Tokar
10:30 am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grzegorza z okazji
Urodzin od Żony i Rodziny
O łaski Boże z okazji 50 Rocznicy Ślubu dla Ireny i Ryszarda
Nowak, oraz dla ich dzieci z rodzinami
Fri 02/07
8:30 am FIRST FRIDAY
7:30 pm +Stanisława Kozińska od Wnuczki z Rodziną
Sat 02/08 4:00 pm +Vincent Farfone from Deanna Spencer
Sun 02/09 9:00 am +Lesle Carter and Eugene Kuczynski from Eugenie Carter
10:30 am +Remigiusz Czahajda od Rodziny Kosałków

POLISH SCHOOL IN YORBA LINDA
invites you to

VALENTINE MINI SESSION FUNDRAISER
on Saturday, February 1st from 2:30- 4:00pm
or on Sunday, February 2nd from 10:00am-1:00pm.
$35 package includes:
* 15 minute photo session
* timeline cover plus 3 digital images
Optional prints available at extra charge
Valentine trading cards – 4 wallet size photos/$1
LEA PROKOPOWICZ PHOTOGRAPHY
949-240-0350, www.LPphotography.us
Please call today to schedule the session!

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
01/11/2014 4:00 PM
1,982.00
182.00
01/12/2014 7:00 AM
972.00
01/12/2014 9:00 AM
1,217.00
308.00
01/12/2014 10:30 AM
890.00
173.00
CHRISTMAS MAIL- $820, BUILDING FUND- $400, MASS
OFFERINGS- $140, RENT - REAL ESTATE -$55

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:
Alicja Chilecki-(English) Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek-(Polish) (714) 544-2458 MCiecek@aol.com

