Come, Holy Spirit,
fill the hearts of your faithful,
and kindle in them the fire
of your love.
Send forth your Spirit, O Lord,
and our hearts shall be created.
And you shall renew the face of
the earth.
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THIRD SUNDAY OF EASTER
APRIL 10, 2016
“Worthy is the Lamb that was
slain to receive power and
riches, wisdom and strength,
honor and glory and blessing.”
— Revelation 5:12

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!

THE EXTRAORDINARY JUBILEE YEAR OF
MERCY. DEC. 8, 2015 - NOV. 20, 2016
How appropriate today’s Gospel for
this Jubilee Year of Mercy, both because of
the “breakfast” Jesus provides (“a charcoal
fire with fish on it and bread”) and the number of fish in Peter’s net (“one hundred fiftythree”) (John 21:11–12).
Of the fish, Saint Augustine suggests
that the roasted fish is the suffering Christ. Saint Gregory
the Great adds that Christ lowered himself to swim in the
“water” of our humanity; to be caught in the “net” of our
death; to be “roasted” in his Passion on the fire of
suffering. Saint Jerome claims that “one hundred fiftythree” represents the full number of known species of
fish, signifying that the Church’s “net” has room for all
our widely diverse humanity, securing our unity-indiversity in the hands of Peter and his successors. Having
received God’s mercy as “the beating heart of the
Gospel,” may the Church-we-“pattern [our] behavior after
the Son of God who went out to everyone without
exception” (Misericordiae Vultus, 12).
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Copyright © J. S. Paluch Co.

TREASURES FROM OUR TRADITION
From the earliest
centuries, we know that
some Christian women
desired to vow themselves
to a celibate life to pray
and serve. Some, but by no
means everyone, wanted a
kind of monastic life.
Others wanted to stay in
the family home. By the
fourth century, the church was celebrating the
“Consecration of Virgins,” a rite performed by the bishop,
and involving a “veiling” of the woman. It was looked
upon as a form of marriage with Christ, partly because in
the culture of the day a woman’s status in society was
linked to a man. The prayers and ritual for the
consecration of virgins were exactly the same as the
prayers and ritual for the consecration of a bride on her
wedding day. The public character of the rite gave the
bishop the opportunity to commend the virgin to the
faithful, and to threaten with punishment anyone who
tried to turn her from her commitment. Eventually, the
rite fell into disuse for women living in the world, and
was reserved for nuns. The Second Vatican Council
directed that it be revived and restored, and in nearly
every diocese, single women have embraced this form of
consecrated life.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

WHO’S COMING FOR BREAKFAST?
After providing a catch none of us could
accomplish, Jesus offers an intimacy any of us can
provide: “Come, have breakfast.” Revelation’s heavenly
liturgy envisions a community “countless in number.” So
the “one hundred fifty-three fish,” Saint Jerome suggests,
equals the Mediterranean’s full number of species—the
Gospel’s way of asserting that the Church must have
room for everyone. Peter drags that full net to Jesus,
keeping it safe and not torn. Pope Francis calls this unity
our “reconciled diversity.” How appropriate to live Saint
Augustine’s timeless ideal, especially during this Jubilee
Year of Mercy: “In essentials, unity; in non-essentials,
diversity; in all things, charity.” After their breakfast,
Jesus does not ask Peter to profess his faith again, to
confess his sin again, or even to apologize again for his
denial. Jesus asks Peter to declare his love. So may our
work in union with the risen Jesus be fruitful, our
community inclusive, our love selfless, our mercy
boundless, and our witness faithful—even unto death.
Today’s Readings: Acts 5:27–32, 40b–41; Ps
30:2, 4–6, 11–13; Rev 5:11–14; Jn 21:1–19 [1–14]
Copyright © J. S. Paluch Company

NECESSARY
Grace is necessary to salvation, free will is
equally so; but grace in order to give salvation, free will
in order to receive it.
—St. Bernard
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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
czytańliturgicznych 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.
SŁAWIĘ CIĘ, PANIE, BO MNIE WYBAWIŁEŚ
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
z Psalmu 30 , Liturgia Niedzielna

MŁODZIEŻ PRZYSTĘPUJĄCA DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
" Dotknij Panie mego serca.
Niech Twój Święty Duch napełni mnie"
Chan Kristy, Celt Natalia, Galus Emilia, Jędrzejczak
Maya, Kajdas Olga, Kawalek Igor, Kazimierski Kajetan,
Kazimierski Kalina, Kazimierski Krys an, Kozak Victoria,
Mierzwa Michał, Mierzwa Monika, Nojek Sandra,
Rapacz Kamil, Rożek Charlie, Rożek Kris, Rożek Sonya,
Smagrowicz Filip, Sobaczek Liliana, Załoga Julia
Gratulujemy młodzieży przyjmujacej dzisiaj
Sakrament Bierzmowania, serdecznie życząc obfitych
Łask i opieki Bożej.
Składamy wyrazy wdzięczności p. Mirosławowi
Chojeckiemu, Katechecie, za przygotowanie naszych
młodych parafian do przyjecia tego Sakramentu i do
dzisiejszej uroczystości. Bóg Zapłać!

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
8 GRUDNIA 2015 - 20 LISTOPAD 2016
„Miłosierdzie Boże wyraża miłość
Boga, 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. 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”
Jan Pawl II, "Slowa Natchnienia".

PAPIEZ FRANCISZEK DO POLAKÓW
Audiencja generalna, marzec 2016
"Pozdrawiam serdecznie
pielgrzymów polskich.
Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia uświadamia nam, że
do Boga trzeba zbliżać się z
czystym sercem, wyrzekając się
zła i grzechu, kierując się
sprawiedliwością, dzieląc się z
innymi dobrem i miłością.
Niech nasze życie będzie
ufnym pielgrzymowaniem do domu miłosiernego Ojca,
który z radością dostrzega nasz żal, chęć przemiany,
nawrócenie, postanowienie poprawy, i grzechy wybacza.
Polecam Bogu w modlitwie wasze pragnienie wytrwania
w dobrym i z serca wam błogosławię"
"Niedziela"
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OBFITY POŁÓW
Jak uczniom na jeziorze tak i nam się przytrafia
działać wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jak uczniom na
jeziorze tak i nam się zdarza dotrzeć do kresu naszych
możliwości i jesteśmy gotowi działać wbrew wszelkiej
logice. Jak uczniowie na jeziorze, tak i my niekiedy
stwierdzamy, że najobfitszy plon zbieramy wtedy, gdy już
niczego się nie spodziewamy.
Bądzmy więc gotowi zrezygnować nieraz z
naszej logiki, aby się zadziwić. Zaufajmy naszemu
wewnętrznemu głosowi, który zachęca nas do podążania
nieprzetartymi ścieżkami. Miejmy też odwagę przyznać
się do naszych porażek. A przekonamy się, że tam, gdzie
kończą się nasze możliwości, Bóg niejednokrotnie
wprowadza nas na nową drogę.
„Image”

CZŁOWIEK - KULTURA
Św. Jan Paweł II

Człowiek, który w widzialnym świecie jest
jedynym ontycznym podmiotem kultury, jest też jedynym
właściwym jej przedmiotem i celem. Kultura jest tym,
przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej
człowiekiem, bardziej "jest". Na tym także opiera się owo
kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest,
a tym, co posiada, pomiędzy "być" a posiadać".
Kultura pozostaje zawsze w istotnym i
koniecznym związku z tym, czym (raczej: kim) człowiek
"jest", natomiat związek jej z tym, co człowiek
"ma" (posiada), jest nie tylko wtórny, ale i całkowicie
względny.
Wszystko, co człowiek "ma" (posiada), o
tyle jest ważne dla kultury, o ile jest kulturotwórcze, o ile
człowiek poprzez to, co posiada, może równocześnie,
pełniej "być" jako człowiek, pełniej stawać się
człowiekiem we wszystkich właściwych dla
człowieczeństwa wymiarach swego bytowania.

ZŁOTE MYŚLI
Przykazania Boże są jak znaki drogowe
wiodące do nieba, jak napisy z nazwami
umieszczone na rogach ulic,
żebyśmy wiedzieli którędy idziemy i nie zbłądzili.
*
Statek jest symbolem Kościoła,
łowienie ludzi jego zadaniem.
Oby nigdy nie ociągał się z zarzucaniem sieci
i ratował tych, którym grozi utonieńcie.

Sr. M. Amadeo RSM
Andrzejek & Michael
Ashline
Bob Ault
Avalon Asgari
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Baby Charlotte Frances
Edward Cacho
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Bernadine Dateno
Edmund F. Dzwigalski
Robert Fiorentino

Emily Grabowski
Robert Hawkins
Thong Hoang
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Bożena i Jan Jarczok
Renee Jarecki
Maria Kopiński
Jan Krakowiak
Janina Leśniewska
Mary Laning
Marek Łopaciński
Ryszard Nowak
Ronald Malkowicz
Danuta Pilip

Małgorzata Piwko
Danuta Przymuchowska
Benito Rameriz
Henryk Ruchel
Collette Rune
Małgorzata Skibicki
Maria Sowa
Dennis Terwiske
Cathy Thayer
Richard Trau
Czesław Turek
Charlene Web
Mike Woiemberghe
Bogusia Zientek

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE!
W 6-tą rocznicę tragicznej katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
oraz pamiętając poległych w Katyniu
łączymy się duchem z Polską i z Polakami na
całym świecie, prosząc Boga Najwyższego, aby tym
wszystkim, którzy tragicznie zginęli w służbie swej
Ojczyźnie, dał wieczne spoczywanie w Swym
Królestwie.
Opiece Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej
Korony Polskiej polecamy nasz Kraj Ojczysty, prosząc,
by go chroniła przed dalszymi klęskami i u Boga
wyprosiła jasną przyszłość, pokój, miłość braterską, i
panowanie Syna Swego.
DARY I OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
Dary Ducha Świętego są trwałymi
dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł
za natchnieniami Bożymi.
Jest ich siedem: "mądrość, rozum, rada, męstwo,
umiejętność, pobożność i bojaźń Boża".
Owocami Ducha Świętego są doskonałości,
które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej
chwały.
Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: "miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność,
wstrzemieźliwość, czystość".
Kompenium Katechizmu Kość. Katol. 389-390

Gorąco zapraszamy na
uroczysty bankiet w
niedzielę 17 kwietnia
2016 r. o godz 1:00 pp.
"Image"

Bilety do nabycia u Kasi Slupskiej 562-607-9838
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Sat 04/09 4:00 pm +Lucy Alfonso from Joseph & Sheri Palus
Sun 04/10 9:00 am +Gonzalo Mejia from his children
10:30 am Za młodzież przystępującą do Sakramentu Bierzmowania
+ks. Julian Kwiatkowski od siostry Teresy z rodziną,
+Mike Wyszomirski od żony i dzieci
Sat 04/16 4:00 pm +Joan Hobbs-81 Birthday and +Kristin De Benedetto
from Rick & Patty Kobzi
Sun 04/17 9:00 am +Frank Mc Phee from wife Lydia
10:30 am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joli i Bgdana
Wrzesień z okazji rocznicy ślubu, oraz dla ich dzieci
Za nauczycieli i uczniów z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiej Szkoły
Sat 04/23 4:00 pm +Edward and Virginia Palus from Joseph & Sheri Palus
Sun 04/24 9:00 am +Ron Hannes from Gary and Sue
10:30 am MSZA GRUPOWA:
Sat 04/30 4:00 pm GROUP MASS:
1. +Celine Ritzo from Donna and Nick Castoria
2. Agnieszka Annalicia Prejna from Grandparents
Sun 05/01 9:00 am Intention of Ladies Guilds members
10:30 am W intencji naszej Ojczyzny w Jubileusz 1050 Lecia Chrztu Polski
Za dzieci, które w ubiegłym roku otrzymały I Komunię św.
Fr 05/06 FIRST FRIDAY
8:30 am
7:30 pm

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Stanislaus
Wednesday:
St. Martin I
Friday:
Income Tax Day
ROUSE OTHERS TO LOVE ME
I heard a voice within my soul.
I am very pleased that you had not been
talking with Me, but were making My
goodness known to souls and rousing them
to love Me. (Diary, 404).
Tell the world about My mercy and My love (Diary,
1074).
*Diary passages with bolded words are Jesus speaking
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
03/26 & 03/27/2016

5,625.00

463.00

EASTER MAIL DONATIONS - $540

ANNUAL MAY CROWNING
Sponsored by the Ladies Guild.
Tuesday, May 3, 2016 at 7:00 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!
Attention Ladies Guilds!
The April 26, 2016 meeting is posponed until May 3,
2016. Following a brief meeting we will Celebrate the
May Crowning.
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Wtorek 3-go maja o godzinie 7:00 wieczorem
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Sponsorowane przez Klub Pań Polskiego Ośrodka.
ZAPRASZAMY!

MAGNIFICAT PRAYER

BREAKFAST
Presents convert and Magnificat’s
Spiritual Advisor Father Bao Thai,
“The Joy of the Lord is my Strength”! Join us for the
inspiring story of how Father Bao, and his family, converted
to Catholicism through Our Lady’s miraculous intercession!
Come and be abundantly blessed by this holy and joyful
servant of God!
Saturday, May 7, 2016, 9:30 AM - 12:30 PM
Embassy Suites Anaheim-South, 11767 Harbor Blvd.,
Garden Grove, CA 92840
Registration by mail must be postmarked by May 2, 2016:
$28 per person. Registration at the door: $33 per person
Mail to Magnificat Ministry: P.O. Box 4381, Orange, CA 92863.
The meal includes a full plated breakfast as well as the
speaker’s program.
Please visit www.magnificat-ministry.net for a flyer and
registration information.
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:
Alice Chilecki - (English) Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek - (Polish) 714-544-2458 MCiecek@aol.com

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

Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:

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

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

