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SAINT JOHN XXIII
Almighty God,
Who, in Pope Saint John XXIII,
gave to the whole world
the shining example of
a good shepherd
grant through his intercession
that, with his same joy,
we may spread the fullness of
Christian charity.
We ask this through our Lord
Jesus Christ Your Son
Who lives and reigns with You
in the unity of the Holy Spirit
one God forever and ever.
Amen.

FEAST OF THE DIVINE MERCY
Among all the elements of
devotion to the Divine Mercy, in His
messages to St. Faustina Kowalska
- a Polish nun, mystic and visionary Jesus requested that the Feast of
Mercy holds first place.
Jesus speaks to St. 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 approach 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".
Pope John II, instituted Mercy Sunday at the
canonization of St. Faustina. He was also referring to the
connection between this Feast and Easter Mystery of
Redemption.
Internet

SECOND SUNDAY OF EASTER
You may notice that Acts of the Apostles is the
source of the first reading during the Easter season. This
book describes how Christianity grew from a handful of
disciples to a major religion. Today’s reading about an
ideal Christian community is meant to show ordinary
believers how to be extraordinary, using three examples I
call power, property, and prayer.
Power means the “signs and wonders” (Acts 2:43)
performed by the disciples through the power of the Holy
Spirit. By property, I mean sharing what you have with
those in need. So where did these first disciples get the
faith to cure the sick and the love to help the needy? The
answer is the third example-prayer. Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINT JOHN PAUL II
Almighty God,
You are rich in mercy
and You willed that the
Pope Saint John Paul II
should preside over
Your universal Church, grant,
that instructed by his teaching,
we may open our hearts to the
saving grace of Christ,
the sole Redeemer of humanity.
We ask this through our Lord
Jesus Christ Your Son
Who lives and reigns with You
in the unity of the Holy Spirit
one God forever and ever.
Amen.

THE DIVINE MERCY NOVENA
Jesus asked that the Feast of the
Divine Mercy be preceded by a Novena to
the Divine Mercy which would begin
on Good Friday.
He gave St. Faustina an intention
to pray for on each day of the Novena,
saving for the last day the most difficult
intention of all, the lukewarm and indifferent of whom He said: "These souls cause
Me more suffering than any others; it was from such
souls that My soul felt the most revulsion in the Garden
of Olives. It was on their account that I said: 'My Father,
if it is possible, let this cup pass Me by.” The last hope of
salvation for them is to flee to My Mercy."
In her diary, St. Faustina wrote that Jesus told
her: "On each day of the novena you will bring to My
heart a different group of souls and you will immerse
them in this ocean of My mercy ... On each day you will
beg My Father, on the strength of My passion, for the
graces for these souls.
Internet

BELIEVING
New birth, new life, good news! These themes
run throughout today’s scripture readings. The first reading from the Acts of the Apostles describes the joyful
early days of the newly born church, when members devoted themselves to instruction, the breaking of bread,
and the prayers. The passage from Peter’s first letter echoes that joy, and assures those who now believe though
they never saw Jesus that their faith will lead to their salvation. Not everyone can believe so easily. Even an
apostle can doubt this astonishing news of the Resurrection. Across the centuries, Jesus reaches forward to touch
us today: “Blessed are those who have not seen and have
believed.”
Copyright © J. S. Paluch Co.
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MODLITWA O WSTAWIENNICTWO
JANA PAWŁA II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Jezu, ufam Tobie!"...
Święto Miłósierdzia Bożego ma
najwyższą rangę wśród wszystkich
postaci nabożeństwa do Bożego
Miłosierdzia, które zostały objawione
św. Faustynie. Pierwsza niedziela po
Wielkanocy, Święto Miłosierdzia
Bożego - ustanowione przez Jana Pawła
II- jest dniem szczególnej czci Boga,
dniem szczególnej łaski dla wszystkich.
Jest dniem związanym z największą
obietnicą Pana Jezusa, obietnicą zupełnego odpuszczenia
win i kar (po dobrze odbytej spowiedzi i godnie przyjętej
Komunii św.) Z obchodem Święta Miłosierdzia Bożego
są związane niezwykłe przywileje Pana Jezusa.Wybór
pierwszej niedzieli po Wielkanocy na to Święto ma swój
głęboki sens teologiczny, który wskazuje na związek jaki
istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia a
tajemnicą miłosierdzia Bożego.Wielkość tego święta
mierzy się miarą niezwykłych obietnic jakie Pan Jezus z
tym świętem związał.
Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem
Boga i wyraża Jego miłość, nigdy nie ustającą wobec
świata i człowieka, a szczególnie grzesznika. Święta
Faustyna w swoim Dzienniczku określając wielkość
Miłosierdzia Bożego używa przymiotników i obrazów:
"wiekuista miłość, żywa krynica, nieskończona dobroć,
czysty płomień, bezdenny ocean, przepaść miłosierdzia,
przenikający promień, blask słońca".
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie"
"Św. Faustyna Kowalska" ks. Jan Machniak

JAN PAWEŁ II O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
„Miłosierdzie Boże jest
największym przymiotem Boga i
wyraża Jego miłość, nigdy nie
ustającą wobec świata i człowieka, a
szczególnie grzesznika.
Nic tak nie jest potrzebne
człowiekowi jak miłosierdzie Boże owa miłość łaskawa, współczująca,
wynosząca człowieka ponad jego
słabość ku nieskończonym
wyżynom świętości Boga.
Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie
dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku
cierpiącemu człowiekowi. Jezus wskazał nam też
wielorakie drogi miłosierdzia, które nie tylko przebacza
grzechy, ale wychodzi też naprzeciw wszystkim ludzkim
potrzebom.
Dzisiejszy swiat, dzisiejszy człowiek potrzebuje
naszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje naszych dzieł
miłosierdzia i potrzebuje modlitwy o miłosierdzie. Nie
zaniedbujmy każdego z tych wymiarów apostolstwa”.
Jan Paweł II "Dives in Misericordia"

"O 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)

MIŁOSIERNY JEZUS W EWANGELII
Miłosierdzie to nie tylko słowo wyjęte z
Ewangelii, to także Osoba samego Jezusa Chrystusa; to
miłość Boga, który stał się tak bardzo bliski
człowiekowi, że przybrał ludzkie ciało, twarz i serce.
Bóg ofiarował się nam, nędznym, by powiększyć
nasze serca na wzór Jego serca; by uczynić nas zdolnymi
do miłości takiej, jaką On nas kocha, miłości
przepełnionej miłosierdziem, całkowicie
bezinteresownej. Na kartach Ewangelii stale spotykamy
się z Miłosiernym Jezusem, uzdrawiającym.
„Ewangelia Milosierdzia”(wyjatek)

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA -2-go maja
Całodzienne wystawienie Najświętszego Skramentu
Msza św. 7:30 wieczorem
"Jezu miłości Twej,ukryty w Hostii tej wielbimy cud".
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ŚWIĘTY JANIE PAWLE II,
MÓDL SIĘ ZA NAMI
Święty Janie Pawle Drugi, Ojcze ukochany!
Za Twe życie, świętość, Bogu dzięki tu składamy
On koroną dzisiaj wieńczy Twego życia cud.
Przeto chwałę, dziękczynienie głosi wierny lud.
Dziś "Te Deum Laudamus" do nieba się wznosi!
Polecaj nas Bogu, Ojcze, o to Cię tu prosim.
Darz nas swą opieką, miłością, łaskami.
Ukochany, Święty Janie Pawle Drugi!
Módl się, módl za nami!
L.C.

W BLASKU ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II
Kanonizacja Jana Pawła II, Papieża Polaka Papieża powszechnego, bo jego głos był rozpoznawany
na wszystkich kontynentach, a on sam jako pielgrzym
nawiedził wszystkie krańce ziemi. I oto kanonizacja,
która rozświetla mroki świata.
Ten Papież utorował drogi dla realizacji w
Kościele wskazań wielkiego Soboru Watykańskiego II.
Szedł przez życie, odkrywając przed człowiekiem
piękno, jakiego doznaje on na ziemi, dotykając piękna
myśli ludzkiej - najwspanialszej emanacji Boskiego
umysłu.
Jan Paweł II, doświadczając wielkiego cierpienia
i łącząc je z cierpieniem ludzkości, szedł przez życie
pokazując, jak człowiek powinien nieść krzyż Jezusa
Chrystusa i naśladować Boskiego Mistrza. Ten papież
był gorącym orędownikiem miłości, otoczył ją swoim
największym szacunkiem. Pokazał ludziom młodym,
czym są miłośc i odpowiedzialnośc w miłości. Właściwie
nie ma dziedziny życia, której Jan Paweł II by nie
dotknął i nie objął swoim genialnym umysłem, Bożym
zamyśleniem orar cudownie dobrym sercem.
Niech więc ucieszy się Kościół na całej ziemi,
niech wszystkie narody klaszczą w dłonie, niech oddadzą
cześć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu za to, że jest
Bogiem miłosierdzia, a w Janie Pawle II ukazał nam
człowieka jaśniejącego blaskiem Bożej i tak ludzkiej
prawdy i miłości.
Ks. Ireneusz Skubis

PAPIEŻ, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT,
POLSKĘ I KOŚĆIÓŁ.
Żaden Polak w dziejach nie miał tak realnego
wpływu na losy świata jak Karol Wojtyła. To on
przyczynił się w znacznym stopniu do zmian
politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć nie
było to celem jego posługi.
Dla nas Polaków, ważna jest odpowiedz na
pytanie: Jaka byłaby Polska, gdyby nie Jan Paweł II? Ale
nie można zapominać, że "Papież z dalekiego kraju"
odmienił także Kościół Katolicki.
Grzegorz Polak, „Niedziela”

MODLITWA OJCA ŚW. JANA PAWŁA II
"Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy
Twoje na nas zwróć...
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od
wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w
Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe
miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje
najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca
zamożnych. Rodzinom daj miłość, która pozwala
przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i
perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej
opieki, aby nie uległy zgorszeniu. Wspólnoty zakonne
ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz
naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za
owce swe. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram
Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj
także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca
misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję
wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam
losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i
Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen

O ŚW. JANIE PAWLE II, WIELKIM
Poznaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II jako
Dobrego Pasterza, który przez ponad 26 lat przewodził
Kościołowi Bożemu na ziemi. To Papież Pielgrzym, bo
był właściwie wszędzie na globie ziemskim. Odwiedzał
ludy i narody, biednych, zniewolonych, ale także
bogatych-tych wszystkich, którzy potrzebowali Jego
słowa, które pouczało, napominało, które było słowem
głosiciela Ewangelii.
Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój
pontyfikat w pażdzierniku 1979 r.tymi słowami
zaapelował do ludzkości: "Nie lękajcie się. Musicie czuć
się wolni i bezpieczni, bo jest z nami Chrystus nasz Bóg i
Ojciec. A jeśli mamy Ojca, nie możemy się bać!" W tej
myśli streszcza się przesłanie Jana Pawła II do
wszystkich chrześcijan.
Papież Polak, nasz Brat, człowiek nam bardzo
bliski, którego tak bardzo ukochaliśmy, który nas
podtrzymywał na duchu, który z nami był w chwilach
trudnych. Jan Paweł II mówił do nas i za nas, mówił
jasno i otwarcie. Do końca był ze swoim narodem.
Ze spuścizny tego wielkiego Papieża powinien
narodzić się nowy człowiek, który będzie żył tym
wszystkim, co z miłości do Boga i do niego osobiście
zostało mu zaproponowane przez Jana Pawła II. Niedziela"
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MASS INTENTIONS
Sat 04/26 4:00 pm +Frank Demico from Deanna Spencer
Sun 04/27 9:00 am God's Blessings for Susana Gutierrez from Ivette Gutierrez
10:30 am MSZA GRUPOWA :
1. +Kazimierz Bronowicki w 3-cią Rocznicę Śmierci od Żony
2 +Ks. Julian Kwiatkowski i Mike Wyszomirski od Teresy z Rodziną
3. +Mateuszek Kupsik w przypadającą Rocznicę Urodzin
4. Stanisław Nikliborc od Mamy i Brata
5. O Boże Błogosławieństwo dla Joli i Bogusława Wrzesień z okazji 29
Rocznicy Ślubu
6. +Julia Gruca w 1-szą Rocznicę Śmierci od Mamy
7. +Halina Bujwid od Rodziny
8. O Boże Błogosławieństwo dla Victorii z okazji 10 -tych Urodzin
9. +Bogdan Szajman w 1-szą Rocznicę Śmierci od Córki z Rodziną
10. +Karol Nowak i +Piotr Podedworny od Dzieci z Rodzinami
11. +Jadwiga i +Władysław Siemiątkowscy od Córki z Rodziną
12. +Anna Kajewska od Córki z Rodziną
13. +Roman Panasiuk w 2-gą Rocznicę Śmierci od Rodziny
14.+Cecylia Izabela Kolendo od Córki
15. Błogosławieństwo Boże dla Edwarda Mynz z okazji 88 Urodzin od Córki z
Rodziną
16. Łaski i Błogosławieństwo Boże z okazji Urodzin dla Magdaleny Marty,
Joanny Claudii i Tomasza od Rodziny
Fri 05/02 8:30 am
FIRST FRIDAY
7:30 pm +Mateuszek Kupsik w 4-tą Rocznicę Śmierci od Mamy
Sat 05/03 4:00 pm +Janet Ware from Al & Mary Strazdas
Sun 05/04 9:00 am +Boleslaw and +Josefa Orzechowski from Family
10:30 am +Andrzej Młodzianowski w 4 Rocznicę Śmierci od Żony

DIVINE MERCY SUNDAY
"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."
PRAY FOR
Joe Aguire
William Allen
Andrzejek Ashline
Baby Bridget
Linda Beck
Fran Cabitor
Barbara Constanza
Eva Estrada
Millie Grabowska
Thong Hoang
Stasia Horaczko
Joanne Jorgensen
Joanna Koenig
Chris Konefat
Miroslaw Kus
Helen P. Kuzlik
Sean & Becca Lewis

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
Magdalena Szymanski
Dennis Terwiske
Czeslaw Turek

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

MINISTRIES AND ORGANIZATIONS
FAITH FORMATION
Confirmation (in Polish): Miroslaw Chojecki, please call Center Office
First Communion:
Maria Romanski, 714-998-7597
romanskimaryla@yahoo.com
Religious Education:
Mariola Paini, 949-722-1631
Mariola@saintsgallery.com
Edyta Pietrzak, 714-7619558
akslop@sbcglobal.net
Bible Study:
Julie Klementowski, 714-524-2835
Teddybearmama@Roadrunner.com
Bulletin:
Alice Chilecki, (English) 714-744-2775
Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek (Polish) 714-544-2458
MCiecek@aol.com

LITURGICAL MINISTRIES
Altar Servers:

Rick Kobzi, 714-998-8222
rickkobzi@a .net
Lectors/Eucharistic Ministers: Donald Palmer,
Donaldpalmer@sbcglobal.net
Music & Choir Director: Andrzej Warzocha, 323-205-5191
Awarzocha@gmail.com
Nicki Glowin, 714-287-9630

ORGANIZATIONS
Knights of Columbus:

Roberto Garcia, 714-833-9785
robgarcia@fullerton.edu
Ladies Guild:
Kelly Paiste, 714-600-9095
Kpaiste@Paiste.com
Maximilian Kolbe Charities: Joseph Kozak, 714-746-0922
ump@a .net
Polish National Alliance:
Lodge 3193:
Tony Nowak-Przygodzki, 951-808-9580
anthonynowak@sbcglobal.net
Lodge 3259 „Piast”:
Greg Grzegorz Chilecki, 714-744-2775
Gchilecki@dslextreme.com
PNA Polanie Folk Dancers: Rafal Stachura, 818-802-4117
Polish School:
Kazia Kmak, 949-300-5930,
kkmak@cox.net

ANNUAL MAY CROWNING
Sponsored by the Ladies Guild.
Tuesday, May 6 at 7:30 pm
Exposition of the Most Holy Sacrament. Marian prayers and
songs. Benediction. Procession with the candles. Crowning of
our Blessed Mother. Refreshments
All are cordially invited

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Wtorek 6 maja o godz 7:30 wieczorem

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

Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.
Confession before each Mass

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
8:30 am - English
7:30 pm - Polish

