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FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
JULY 14, 2019
Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
— John 6:63c, 68c

THE SAMARITAN IMPULSE

The impact of the parable of the “Good Samaritan” is
extraordinary when we remember that, for the Jews, the
Samaritans were anything but good. What does the parable mean for us here and now? Jesus used it to illustrate
the most important quality he wants in his followers. It
was his answer to a specific question: “Who is my neighbor?” The answer is that everyone without exception,
must be treated with love and respect.
We might wonder what the Samaritan had to gain
personally from doing this act of charity. The answer, in
material terms, is precisely nothing. Love that is really
and truly love, is disinterested. What merit is there in being good only to our friends, who will reward us in return,
should the need arise? Christian love must be more inclusive than that. Furthermore, if we do not show love to the
neighbor whom we see, then no matter what commandments we keep, what ritual sacrifices we join in, as did the
priest and Levite in the parable, we become incapable of
loving the God we cannot see. If we join in the Eucharistic meal and receive God’s Son into our hearts, we must
first cleanse our heart of hatred, bitterness, ill-will, because the God we receive in this sacrament is love.
THE LIMITS OF LOVE

Deuteronomy shows how people treasured the Mosaic
Law, the Torah, as the direct communication of God’s
will. Here, as in the Sermon on the Mount, Jesus adds to
the Old Testament teaching of love, deepening its application. The Good Samaritan will obviously be the centerpiece of the homily this weekend. It would be good to
help our people hear that story in a fresh way. They may
be surprised to hear some background about its hero, the
helpful Samaritan. His people, the Samaritans of the hilly
region north of Judea, were an outcast group in firstcentury Palestine. For intermarrying with the occupying
Assyrians centuries before, the Jews considered them a
mongrel breed. Further, for building their own temple on
Mount Gerizim (see Jn. 4:20-22), they were considered a
heretical form of Judaism. For a Samaritan to help an injured Jew at the roadside would have been an act of heroic generosity and compassion.
Some social analogy may help here. Some American
preachers have compared it to a black man aiding a white
victim of street crime. The point is to find a social parallel
which will bring this story home to one’s own congregation. Note the significant shift between the lawyer’s question “Who is my neighbor?” and Jesus’ question at the
end of the parable: “Which of them proved neighbor to
the victim?” The lawyer wants a definition that will comfortably limit his duty of helping others. Jesus forbids us
to set any such limits: our neighbor is any human being in
— Internet
need.

Today’s Readings: Dt 30:10-14; Ps 69:14, 17, 30-31, 3334, 36, 37; Col1:15-20; Lk 10:25-37
SAMARITANS

After the separation of Judah and Israel in the ninth
century, King Omri of the Northern Kingdom bought the
hill of Samaria from Shemer. He built there the city of
Samaria which became his capital.
It was strong defensively and controlled the valley
through which the main road ran between Jerusalem and
Galilee. In 722 B.C. the city fell to the Assyrians and became the headquarters of the Assyrian province of Samarina. While many of the inhabitants of the city and the
surrounding area of Samaria were led off into captivity,
some farmers and others were left behind. They intermarried with new settlers from Mesopotamia and Syria.
When Cyrus permitted the Jews to return from the
Babylonian exile, the Samaritans were ready to welcome
them back. The exiles, however, despised the Samaritans
as renegades. When the Samaritans wanted to join in rebuilding the Temple in Jerusalem, their assistance was
rejected. The Samaritans then tried to undermine the Jews
with their Persian rulers and slowed the rebuilding of Jerusalem and its temple. The Samaritans later allied themselves with the Seleucids in the Maccabean wars and in
108 B.C. the Jews destroyed the Samaritan temple and
ravaged the territory. Around the time of Jesus’ birth, a
band of Samaritans profaned the Temple in Jerusalem by
scattering the bones of dead people in the sanctuary. In
our own era which has witnessed the vandalism of synagogues and the burning of black churches, we should be
able to understand the anger and hate such acts would
incite.
The fact that there was such dislike and hostility between Jews and Samaritans is what gives the use of the
Samaritan in the Parable of the Good Samaritan such
force! The Samaritan is the one who is able to rise above
the bigotry and prejudices of centuries and show mercy
and compassion for the injured Jew after the Jew’s own
countrymen pass him by!
It is with those centuries of opposition and incidents
behind their peoples that we can understand the surprise
of the Samaritan woman when Jesus rises above the social
and religious restrictions not just of a man talking to a
woman, but also of a Jew talking to a Samaritan.
Today there are about 700 Samaritans living on the
—Internet
slopes of Mount Gerizim in the Holy Land.
ETERNAL REST GRANT UNTO HIM, O LORD

On the 14th anniversary of the passing of
our beloved and unforgettable founder of
the Polish Center
+FR. JOSEPH KARP

We ask the Lord our God that He reward
all the good works that Fr. Karp undertook
on our behalf and that of our community
and that he be blessed with everlasting happiness.
Let the perpetual light shine upon him — Amen
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 15 Niedziela Roku Zwykła
Czytania: Pwt 30:10-14; Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36,
37; Kol1:15-20; Łk 10:25-37
W wieloraki sposób Bóg objawia swoje prawo
człowiekowi. Czyni to najpierw przez naturalny głos
naszego sumienia, który wzmacnia i ubogaca swoim
objawieniem. Stąd nikt z ludzi nie może się tłumaczyć, że
nie miał okazji poznać prawa Bożego. Jego zaś treść jest
łatwa do zapamiętania, bo sprowadza się ostatecznie do
dwóch najważniejszych przykazań: miłości Boga i
bliźniego.
Chodzi jednak nie tyle o teoretyczną znajomość
Prawa Bożego, o recytowanie z pamięci jego treści:
czymś znacznie ważniejszym jest wprowadzenie w czyn
woli Bożej. Stąd trzeba ją mieć w ustach i w sercu, ale po
to, aby była wypełniana. Wydawać by się mogło, że jest
to rzeczą łatwą. Niestety, właśnie tutaj zjawiają się
najpoważniejsze trudności. Człowiek jest przedziwną
istotą, która nieraz czyni wszystko, aby uciec przed
wprowadzeniem w życie woli Bożej. Starotestamentowi
bracia chętnie zawieszali Torę na swoim czole i
przeprowadzali stąd wstążkę aż do ręki, przybijali ją na
odrzwiach swoich domostw; i wydawało się im, że już
uczynili zadość wymaganiu postawionemu przez Boga.
"Chrystus jest pierworodnym wobec wszelkiego
stworzenia". Przedstawiając możliwie najkrócej treść tego
twierdzenia Apostoła narodów, trzeba by powiedzieć, że
Chrystus wyprzedza wszystko, cokolwiek jest poza
Bogiem albo że jest przed wszelkim stworzeniem. W tym
właśnie wyraża się Jego boska godność. On bowiem nie
stał się w czasie, lecz jest ponad czasem - jest po prostu
obrazem Boga niewidzialnego i wszystko w Nim ma
istnienie. W sposób szczególny stał się Pierworodnym w
stosunku do ludzi. Jako odwieczne Słowo Boże, przyjął w
czasie ludzką naturę, aby w swoim człowieczeństwie
przywrócić utracone kiedyś przez ludzi synostwo Boże.
Stąd pokonał na krzyżu grzech i śmierć, a
zmartwychwstając otworzył wszystkim drogę do
chwalebnego zmartwychwstania ciała.
Aby więc stać się bratem Chrystusa i otrzymać udział
w Jego pełni, trzeba pójść tą drogą, którą On wszystkim
ukazał. Również dzieciom Nowego Przymierza zdarza się
tylko zewnętrzne przyjęcie słowa Bożego. Wielu z nas
potrafi wyrecytować przykazania Boże, ale jakże często
np. nie dostrzegamy bliźnich czekających na naszą
pomoc. Jakże łatwo stajemy się podobni do tych, którzy
obojętnie przechodzili obok człowieka, który wpadł
między zbójców. Warto często i skutecznie robić sobie
rachunek sumienia z wypełnienia na codzień przykazań
Bożych.
Dzisiejsza przypowieść Chrystusa o miłosiernym
Samarytaninie nakazuje nam rozliczyć się przede
wszystkim z naszej postawy wobec bliźnich. Wymaga
ona na pierwszym miejscu dostrzeżenia potrzeb tych,
którzy razem z nami idą przez życie. Zapewne jesteśmy
oburzeni na kapłana i lewitę, którzy minęli zranionego
człowieka, zdanego na łaskę innych. Kiedy jednak
rozejrzymy się dokładniej po współczesnym nam świecie
chrześcijańskim, musimy ze wstydem przyznać, że może i

gorsze rzeczy się zdarzają. Były przecież wypadki, że
chrześcijanie potrafili zatratować swoich bliźnich,
pragnąc dostać się do samochodu. A ilu to wyznawców
Chrystusa z niefrasobliwym spokojem stwierdza, że w
naszych czasach nie ma właściwie ludzi potrzebujących,
podczas gdy mają ich nieraz bardzo blisko siebie. Zajęci
jednak własnymi tylko sprawami, nie dostrzegają
naglących nieraz potrzeb swoich bliźnich.
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

ŚWIĘTA JADWIGA, KRÓLOWA—17 LIPCA
Była najmłodszą córką króla Węgier i
Polski Ludwika I Wielkiego i Elżbiety
Bośniackiej. Dzięki swoim kuzynkom
Piastównom Annie i Jadwidze poznała
język polski i naszą kulturę. Król Ludwik
wyznaczył na tron Polski swoja córkę
Marię. Jednakże Maria po śmierci ojca
została wybrana przez Węgrów na tron
węgierski. Wówczas Polacy zażądali aby do Krakowa
przybyła jej córka Jadwiga. Jadwiga została ukoronowana
w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego
Bodzantę w 1384 r. na króla Polski. Za radą panów
polskich i na ich prośbę Jadwiga zerwała zaręczyny
poprzednie i zgodziła się wyjść za mąż za starszego od
siebie o 20 lat wielkiego księcia Litwy Jagiełłę. Można
powiedzieć, że złożyła swoje życie w ofierze dla Boga i
Polski. Jagiełło przyjął chrzest w katedrze wawelskiej 15
II 1386 r., a trzy dni później miał miejsce ślub Jadwigi z
nowym królem Polski. Jagiełło postanowił, że Litwini
przyjmą wiarę katolicką.
Chcąc umocnić dzieło chrystianizacji Litwy królowa
Jadwiga założyła w Pradze kolegium dla Litwinów.
Królowa zabiegała też o pokój z Krzyżakami. Znana była
z głębokiej religijności i wielkich dzieł miłosierdzia.
Obdarowywała kościoły, m.in. katedrę wawelską,
fundowała szpitale (czyli domy dla ubogich). Swoje
klejnoty przekazała na utrzymanie Akademii Krakowskiej. Pełna zasług i w opinii świętości odeszła do Pana
17 VII 1399 r., w kilka dni po śmierci swojej maleńkiej
córki.
Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał ks. Jan
Długosz: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz
obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary
katolickiej na Litwie (...) Ona przez Wielki Post i Adwent
poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi
umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości
wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich
nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub
zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i
niezmierną miłością Boga”.
Z chwilą śmierci rozpoczął się kult Jadwigi, wierni
uciekali się do niej w modlitwach, otrzymywali łaski, o
czym świadczyły liczne wota. Jednakże jej beatyfikacji
dokonał dopiero papież Jan Paweł II w Krakowie 8 VI
1979 r., zatwierdzając publiczny kult, jakim cieszy się
królowa Jadwiga „od niepamiętnych czasów”.
Kanonizacja królowej Jadwigi miała miejsce również w
Krakowie 8 VI 1997 r. Grób św. Jadwigi (jej relikwie)
— Ks. Stanisław Hołodok
znajduje się w katedrze na Wawelu.
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MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - 16 LIPCA
Historia Szkaplerza karmelitańskiego sięga wieku XIII. 15 lipca
1251 roku Matka Boża ukazała
sie św. Szymonowi Stock,
wskazała na jego szkaplerz,
wierzchną
część
habitu
zakonnego, i nazwała go znakiem
zbawienia. Uczyniła to słowami:
"To będzie przywilejem dla
ciebie i wszystkich Karmelitów kto w nim umrze, nie zazna
ognia piekielnego".
Szkaplerz nazywamy szatą lub znakiem Maryi, a
noszenie go wyraża na zewnątrz, że żyjemy wartościami,
które symbolizuje. Wprowadza nas w rzeczywistość
duchowego macierzyństwa Matki Bożej, i jest
zaproszeniem do coraz doskonalszego zawierzania się Jej
matczynemu sercu. To zawierzenie otwiera przed nami
możliwość szybszego i skuteczniejszego podążania
drogami osobistego duchowego rozwoju. Przez Maryję
O. Benedykt Belgrau OCD
do Jezusa.

Sr. M. Amadeo, RSM
Zofia Adamowicz
Karen Arandońa
Kyle Ardandońa
Rachel Arandońa
Andrzejek & Michael
Ashline
Avalon Asgari
Anna Bagnowska
Wiesława Barr
Jamie Barrett
Lois Barta
Pilar Bascope
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Maureen Broschinsky
Charlotte Frances
Edward Cacho
Dora Carrillo
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Jan Chudy
Bernadine Dateno
Carolyn Davis
Joe Doud
Danuta Drzymuchowski
Edmund F. Dzwigalski

Krzysztof Fiedor
Anita and Mike Gilkey
Grandson
Thomas Guzzo
Brooklyn Hamsley
Bea Halphide
Loretta Harford
Todd Hill
Tot Hoang
Dick Hoffman
Patricia Hoffman
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Bożena i Jan Jarczok
Alvyda Janulaitiene
Ania Karwan
Lottie Koziel
Ks. Czesław Kopeć
Anent L.
Mary Laning
Danuta Łabuś
Scotty Lynch
Kara Masterson
Amber Matrauga
Anthony Martinez
Antoinette Martinez
Gail Morganti
Jarosław Musiał

Monica Nava
Ryszard Nowak
Zofia E. Nowak-Przygodzki
Jerry Nicassio
Jarrod Pavlak
Iwona Pisarek
Małgorzata Piwko
Elaine Quan
Benito Rameriz
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Al Schneider
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Matt Starbuck
Stanley Szymczyk
Cathy Thayer
Chrys Trau
Teresa Turek
Alyssa Twitchell
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Richard Zeleski
Bogusia Zientek

SAMARYTANIE

Byli potomkami Żydów, których ominęła deportacja
do Babilonii po zdobyciu Jerozolimy przez
Nabuchodonozora w 587 roku przed Chr. (większość
Żydów wtedy przesiedlono), oraz mieszkańców
Mezopotamii, przybyłych na miejsce deportowanych.
Kiedy w 539 r. Żydzi zostali wypuszczeni z niewoli,
zamierzali odbudować świątynię.
Mieszkańcy Samarii pragnęli włączyć się w ten
projekt, jednak Zorobabel odrzucił ich ofertę. Uznał, że
nie są prawdziwymi spadkobiercami religii Mojżeszowej,
skoro wiązali się przez małżeństwa z poganami.
Pomiędzy Żydami a Samarytanami panowały wrogie
stosunki.
Wrogość ta osiągnęła punkt kulminacyjny w roku
128 przed Chr., gdy Jan Hirkan zniszczył świątynię
Samarytanów. Z kolei w latach 6–9 po Chr. Samarytanie
zbezcześcili świątynię w Jerozolimie, rozrzucając w niej
ludzkie kości.
Dzisiaj około 700 Samarytan mieszka w Ziemi
— Internet
Świętej w okolicy Góry Garizim.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE!

W 14 rocznicę śmierci naszego kochanego, niezapomnianego duszpasterza
śp. KSIĘDZA JÓZEFA KARPA
prosimy Boga by wynagrodził mu wszelkie dobro jakie czynił wród nas i darzył
wiekuistym szczęściem!
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

SAINT HEDWIG OF POLAND—17 JULY

Queen of Poland, highly devout and model of faith. She
was the daughter of King Louis I of Hungray, ascending
the throne at age thirteen. She married Jagiello
of Lithuania only after he became a Christan, and then
actively promoted Christianity in Lithuania.

XXIV DOROCZNE OGNISKO NA PLAŻY !
SOBOTA 10 SIERPNIA 2019 R.

W Huntington Beach
Jak nas znaleźć:
białe i czerwone baloniki!
Prosimy o zaopatrzenie się
we własny prowiant.
Dobre humory i gitary mile widziane!
Gwarantujemy przyjemnie spędzony
dzień i wieczór !
Organizatorzy: ZNP Grupa "Piast"
Informacji udzielają:
Kasia: (562) 688-4473
Marlena: (714) 717-7828
Grzegorz: (714)774-2775
ZAPRASZAMY!!!
XXIV ANNUAL CAMPFIRE ON THE BEACH
SATURDAY AUGUST 10 2019 R.

In Huntington Beach — Look for white and red balloons.
Everyone is asked to bring their own provisions.
Good humor and guitars are encouraged.
Organized by: ZNP Grupa "Piast"
More information:
Kasia (562) 688-4473
Marlena: (714) 717-7828
Grzegorz: (714)774-2775
ZAPRASZAMY!!!

PRZYPOMNIENIE
W tym wakacyjnym czasie wypoczynku i urlopów nie
zaniedbujmy
naszych
religijnych
obowiązków.
Przypominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Eucharystii.
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DOŻYNKI 2019 RAFFLE

Sat 7/13 4:00 pm +Phil Dee passed away 3 weeks ago from Pat Graham
+Karl Anton Mair passed away 4 weeks ago
from his friend Richard Pytak
Sun 7/14 9:00 am For God’s blessings for Tony and Kathy Cruz
on their 54 wedding anniversary
+Fr. Can. Józef Karp, founder of our Center
on the 14th anniversary of his death
10:30 am +Krystyna Szuster w 12 rocznicę śmierci
od córki i wnucząt
O łaski i Boże błogosławieństwo
dla Aliny i Leszka Piestrzeniewicz
z okazi 40 lecia ślubu i na dalsze wspólne lata życia
+Ks. Kanonik Józef Karp, założyciel naszego Ośrodka
w 14 rocznicę śmierci
Sat 7/20 4:00 pm +Joanne Jorgensen
+Jim Doud on 7th anniversary of death from wife Jo Ann
+Robert Kowalski on 6th anniversary of his death
from sister Jo Ann
Sun 7/21 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am +Marek i +Alojzy Drzewieccy i +Stefan Barr
od Wiesławy Barr z rodziną

32ND ANNUAL "STEAK FRY"
The Knights of Columbus council
9599 is having their 32ndAnniversary
Steak Fry on Saturday, August 17th, 2019
from 5:30 pm to 10 pm at the Polish Center.

Come and have a great steak, or if you prefer, chicken dinner
and dance to country music by The Warner Express Band. All
for a donation of $20.
All profits to charity. Members of the Knights will be selling
the tickets to this great event after all the Masses on the weekends of July 27th & 28th and August 3th & 4th.
No tickets will be sold at the door.
For more information or purchase tickets call Wayne Hacholski
at 714-997-8037 or Jerry Labuda at 714-995-7097.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Benedict
Tuesday:
St. Mary Magdalen Postel
Wednesday:
St. Hedwig of Poland
Thursday:
St. Theodosia of Constantinople
Friday:
St. Aurea
Saturday:
St. Joseph of Barsabas
A VOCATION VIEW:
We are called to love with our whole being.
God is inviting you to love through ministry
to the Church. Pray for generosity to serve
God’s people. DIVINE WORD
MISSIONARIES- SISTERS SERVANTS
OF THE HOLY SPIRIT 800-553-3321
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Thursday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 am - 6:00 pm
Sunday - 9:00 am - 10:30 am
11:30 am - 1:30 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD for
launched our annual fundraising
campaign. The grand prize at this
year’s Harvest Festival (Dożynki)
will be a 2020 Toyota Corolla LE.
The opportunity drawing for the car
on September 22, 2019 at 3:00pm. Show your support by
purchasing tickets ($5.00 each) for a chance to win this
tremendous prize!

Please read carefully the Car Drawing Regulations!
CHRIST CATHEDRAL
DEDICATION WEEK

We are days away from a truly momentous week in
our Diocese - the Dedication of Christ Cathedral and
all of the sunrounding events that will bring
thousands of people to the cathedral. The liturgical celebrations
sunounding the dedication include:
Tuesday, July 16 - Solemn Evening Prayer and Vigil with the
Relics (including the Relics from our Center) at 7 p.m.
We would like to extend sincere thanks to Fr. Prof.
Stanisław Urbański for obtaining relics of St. John Paul II,
Pope which will be installed in the Cathedral Altar,
Tuesday, July 16 - Extended Vigil with the relics from about
8:00-1l:00p.m. (only event where tickets are not required)
Wednesday, July l7 - Christ Cathedral Solemn Mass of
Dedication (in the Cathedral) at 10:30 a.m.
Wednesday, July 17 - Live Stream Screening of Christ
Carhedral Solemn Mass of Dedication in the Arboretum) at
10:30 a.m.
Thursday, July 18 - Solemn Evening of Prayer in Thanksgiving
(in the Cathedral) at 7 p.m.
Tickets are required unless noted.
Christ Cathedral will be open to all visitors on the Sundays
following the Dedication Week. Parishioners are invited to
attend Mass or stop by for a Sunday aftemoon visit.

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
07/06 & 07/07/2019
$4,992.00
$579.00

FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN:
Please call the Center office at 714-996-8161
for Mass Intentions, Pray For The Sick, etc.
Bulletin Editor:
Piotr Czarnecki — czarnep@gmail.com
Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
First Friday Masses:
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
Confession before each Mass

