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danger of bandits, made it advisable not to cross the de-
sert on their own. 

According to tradition—likely a true one—Mary held 
the Infant in her arms while seated on a donkey, which 
Joseph led by its bridle. The flight would have been quite 
normal, including their physical sufferings and the fear of 
being overtaken at any moment by a detachment of sol-
diers. Only when they reached Rhinocolura on the Pales-
tine-Egypt frontier would they have felt safe. 

Meanwhile in the neighborhood of Bethlehem, infants 
two-years-old and under were being wrenched from their 
mothers' arms and slain. St. Matthew writes: Then were 
fulfilled the words of the prophet Jeremiah: 'A voice was 
heard in Rama, wailing and loud lamentation; Rachel 
weeping for her children, inconsolable, for they are no 
longer'. Doubtless, this passage is hard to understand, and 
on occasion has been a stumbling block for many. How 
could God permit the suffering of the innocent, especially 
babies? The response to this question rests on two firm 
points: God does not treat human being like puppets; he 
respects their freedom, even when it is used to do evil. At 
the same time, in his wisdom and Providence, He knows 
how to draw good from evil. God writes straight with the 
crooked lines men have twisted to their own purposes. In 
any case, this puzzle is solved only in the light of Christ's 
sacrifice on the Cross. The Redemption is accomplished 
through the suffering of the Just One, the Innocent 
One par excellence, who wants his human creatures to 
share in his sacrifice. 

Tradition is uncertain about where in Egypt the Holy 
Family took up residence—perhaps in Memphis, Heliopo-
lis, or Leontopolis. The broad delta of the Nile sheltered 
many Jewish communities, where Joseph could have 
found employment to support his family in a worthy man-
ner, even if they remained poor. The most accepted ac-
counts place them in Egypt for at least a year, until the 
angel told Joseph to return to Palestine. 

They were months of quiet work and hardship, spent 
with nostalgia for their homeland, but also with the joy of 
seeing Jesus growing up healthy and strong, far from the 
danger they had left behind. All around them they saw 
numerous signs of idolatry—all the strange Egyptian gods 
with the faces of beasts. But Mary knew that Jesus had 
come into the world to save those people as well, and that 
they too were destined for Redemption. And so Mary em-
braced them in her maternal heart.                 —J. A. Loarte 

Today’s Readings: Sir 3:2-6, 12-14; Ps 128:1-2, 3, 4-
5; Col 3:12-21; Mt 2:13-15, 19-23 
 

 

 
 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
“Octave” comes from the Latin word 
for “eight,” and since eight is one 
step beyond seven, the number of 
days in a week, it has long been seen 
as a symbol of perfection, comple-
tion, and new beginnings. Early 

Christians called Sunday the “eighth day,” since it was 
the day after the Sabbath and a day of resurrected life, the 
Lord’s Day. By the seventh century, people regarded the 
eight days after Easter Sunday as one great day, an oc-
tave, one glorious feast when people were forbidden to 
fast or kneel. In the seventh century, Pentecost acquired 
an Octave, too. Christmas didn’t claim the honor of a con-
tinuous feast, but it did get an Octave Day. January 1 is 
the oldest Marian feast, the Octave of Christmas. It was 
originally a feast of the motherhood of Mary, although for 
centuries until 1969 it was called the Feast of the Circum-
cision. Our reformed calendar follows the earlier tradition 
of celebrating Mary as Mother of God.                                        
                —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co 

 
A FAMILY TRIED AND TESTED 

The cruelty of Herod, Palestine's elderly king, ever 
fearful that someone might seize his throne, was well 
known. As we learn from several historical accounts, he 
had already assassinated several of his own sons, as well 
as other persons he viewed as threats. But the ambition 
and wickedness of a tyrant could not thwart God's salvific 
plans. He does not perform striking miracles, but counts 
on the cooperation of those who are faithful to him. Thus 
the Magi, being warned in a dream not to return to Herod 
departed to their own country by another way  

And Joseph, acting with complete docility, rose up, 
took the Child and his Mother by night, and fled into 
Egypt. Thus began the first of the persecutions that Christ 
Jesus and His Church would undergo on earth all through-
out history. 

There were two main roads to Egypt. The easier road 
was also the more traveled one; it passed through Gaza 
and then ran south along the Mediterranean coast. The 
other road, less used and therefore the more prudent one, 
passed through Hebron and Bersabee before crossing the 
Idumean desert and entering the Sinai peninsula. In either 
case, it would be a long trip of several hundred miles last-
ing from ten to fourteen days. 

In Hebron or Bersabee (the latter about forty miles 
from Bethlehem), they could procure provisions before 
setting out across the desert. In that initial stage of the 
trip, they may very well have joined up with a small cara-
van, for it would have been almost impossible to travel 
that road alone. The oppressive heat, lack of water, and 
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Let the peace of Christ control your hearts; 
let the word of Christ dwell in you richly. 
                                  —Col 3:15a, 16a 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
3 JANUARY 

Adoration of the Holy Sacrament 
Until Midnight 

Mass at 8:30 am in English 
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KOMENTARZ LITURGICZNY 

Cykl A, Uroczystość Świętej Rodziny 
Czytania: Syr 3:2-6, 12-14; Ps 128:1-2, 3, 4-5;  

Kol 3:12-21; Mt 2:13-15, 19-23 
 

Dzisiejsze czytania 
Słowa Bożego 
przynoszą nam 
liczne pouczenia i 
wskazania doty-
czące życia rodzin-
nego, przede 
wszystkim zaś kie-
rują nasz wzrok na 
Najświętszą Ro-
dzinę Nazaretań-

ską, która pozostanie na zawsze wzorem i przykładem dla 
wszystkich rodzin. 

Czytanie zaczerpnięte z księgi Syracydesa mocno 
akcentuje obowiązki dzieci względem rodziców. Wycho-
dzi od podstawowego stwierdzenia, że dzieci są z woli 
Bożej chwałą zarówno ojca, jak i matki, ponieważ od nich 
pochodzą. Ten ostatni fakt sprawia, że rodzice nabywają 
określone prawa do swych dzieci, podczas gdy na dzieci 
zostają nałożone pewne zobowiązania względem ich ro-
dziców. Nic przeto dziwnego, że obowiązek miłowania 
rodziców stał się treścią czwartego przykazania Dekalo-
gu, który - jak się słusznie podkreśla - stanowi właściwie 
bliższe wyjaśnienie prawa naturalnego. 

Rzecz znamienna jest w tym, że niezależnie od tego 
naturalnego porządku rzeczy wszczepionego przez Stwór-
cę w samą rozumną naturę człowieka, w wypadku nakazu 
miłowania rodziców spotykamy specjalne zachęty połą-
czone z zapowiedzią otrzymania Bożego błogosławień-
stwa. Otóż kto pamięta o swoich rodzicach i okazuje im 
należny szacunek, będzie miał radość z własnych dzieci. 
Zostało to zaś ujęte w wyraźnym stosunku zależności, a 
mianowicie szacunek dla własnych rodziców jest warun-
kiem doznania później czci od swoich dzieci. Potwierdza 
to zresztą bardzo dobitnie doświadczenie życiowe; dzieci 
- podobnie jak na innych odcinkach - przejmują w tym 
wypadku model, jaki im ukazują ojciec i matka stosun-
kiem do własnych rodziców. 

Okazanie szacunku rodzicom jest warunkiem otrzy-
mania Bożego błogosławieństwa w postaci długich lat 
życia. Szacunek i cześć, o których tu mowa, nie polegają 
jednak wyłącznie na słowach lub okazaniu pewnych ze-
wnętrznych gestów; dzieci mają obowiązek wspomagać 
swoich rodziców wtedy, gdy tego potrzebują. Takim zaś 
szczególnym okresem w odniesieniu do wszystkich rodzi-
ców jest przede wszystkim ich starość. Wtedy dzieci mają 
niejako okazję odwdzięczyć się za wszystkie dobra, jakie 
od rodziców otrzymali w długim okresie wychowania. 
Przez pomoc należy rozumieć nie tylko wsparcie mate-
rialne, lecz również w razie potrzeby także pomoc ducho-
wą. 

Wielki nacisk położono na niezasmucanie rodziców, 
a więc trzeba wykluczyć wszystko, co mogłoby sprawić 
im przykrość. Mówiąc wszakże o tym, nie wolno zapo-
mnieć, że ludzie starsi są bardziej wrażliwi od młodych, 

co nakazuje okazanie większej wyrozumiałości. Słusznie 
się nieraz mówi, że ludzie starsi mają swoje prawa i przy-
wileje. Natchniony autor uwzględnia i taką przykrą sytua-
cję, kiedy rodzice tracą rozum. Niekoniecznie musi to być 
choroba umysłowa, często wchodzi w grę po prostu dale-
ko posunięta skleroza. W tych wypadkach konieczna jest 
szczególna wyrozumiałość. Nigdy zaś nie wolno pogar-
dzać własnymi rodzicami. Niezależnie bowiem od stanu, 
w jakim się znajdują, zawsze pozostają naszymi rodzica-
mi. 

Ujmując rzecz po ludzku wydawać by się mogło, że 
Święta Rodzina powinna mieć, jeśli nie uprzywilejowane, 
to przynajmniej możliwe przeciętnie warunki życiowe, 
wolne od nadzwyczajnych trudności. Tymczasem było 
inaczej, o czym nas przekonuje przedstawiony dziś w 
Ewangelii fragment życia Najświętszej Rodziny. Wpraw-
dzie przeżyła radosne chwile w związku z nawiedzeniem 
mędrców ze Wschodu, ale skoro tylko oni odjechali, Jó-
zef otrzymuje we śnie rozkaz od anioła: "Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu". Wszystko 
wskazuje na to, że trzeba było wyjeżdżać natychmiast, a 
więc wśród nocy. Wypada podziwiać posłuszeństwo Jó-
zefa, który bez ociągania spełnia rozkaz Boży. Chodziło 
przecież o ochronę życia Dziecięcia. Wprawdzie był tylko 
Jego przybranym ojcem, ale spoczywały na nim te same 
obowiązki, które muszą podjąć naturalni rodzice. Jest rze-
czą charakterystyczną, że anioł mówi Józefowi o zabraniu 
Dziecięcia i Jego Matki, przez co jakby przypomina, że 
tylko Maryja ma prawo do nazwania siebie Matką Chry-
stusa, w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Ucieczka w nocy nie należała do rzeczy łatwych, ale 
bardziej uciążliwym było to, że należało uchodzić do 
Egiptu. Spotykano tam wprawdzie kolonie żydowskie, 
które przyjmowały uchodźców z Palestyny, lecz niewiele 
zmieniało to sytuację. Zawsze bowiem trudne jest położe-
nie wszystkich uchodźców, co odnosi się zarówno do kło-
potów materialnych, jak i niełatwych przeżyć psychicz-
nych, związanych z przebywaniem poza ojczyzną. 
Wszystkie jednak wspomniane trudy zostały podjęte 
przez Świętą Rodzinę z niezwykłym spokojem, bo wi-
działa także w nich wolę Bożą. 

Pobyt Świętej Rodziny w Egipcie trwał do śmierci 
króla Heroda. Józef otrzymuje rozkaz powrotu do Pale-
styny. Znowu trzeba odbyć uciążliwą podróż. Wszystko 
wskazuje na to, że Józef zamierzał osiąść na stałe w Be-
tlejem, skąd się wywodził jego ród Dawida. Kiedy jednak 
dowiedział się, że następcą Heroda został jego syn Arche-
laus, nie ustępujący ojcu w okrucieństwie, udał się do 
Galilei i zamieszkał w Nazarecie. Rozpoczęły się nieco 
spokojniejsze dni dla Rodziny Nazaretańskiej, dni wypeł-
nione modlitwą i pracą. 

—ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych 

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
 3 STYCZNIA 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
do północy.  

Msza Św. o godz. 19:30 
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dy równouprawnienia kobiet nieco dziwnie brzmią słowa 
o poddaniu żony mężowi. W każdym razie w tym podda-
niu nie ma nic poniżającego, ubliżającego godności oso-
by, lecz stanowi ono po prostu podkreślenie, że w każdej 
społeczności musi istnieć jakiś porządek i ład. Mężowie 
jednak nie mogą nigdy wykorzystywać swojej męskiej 
przewagi, lecz mają miłować swoje żony. Dzieci muszą 
być posłuszne rodzicom, ale także rodzice winni pamiętać 
o tym, że nie wykonują nad dziećmi nieograniczonej wła-
dzy, jak to miało często miejsce u pogan. 

Wszystkie zachęty i wskazania posiadają motywację 
nadprzyrodzoną i możliwe są do wykonania tylko przez 
tych, którzy żyją w przyjaźni z Bogiem. 

—ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych 

 
NAJMIŁOSIERNIEJSZA ZE STWORZEŃ 

Na początku nowego roku kalenda-
rzowego Kościół oddaje cześć Świę-
tej Bożej Rodzicielce. Spośród szcze-
gólnych przywilejów Maryi na 
pierwszym miejscu trzeba wymienić 
Boskie macierzyństwo. Mat-
ka Pana zajmuje po Chrystusie miej-
sce najwyższe i najbliższe nam wła-
śnie z powodu swego boskiego ma-
cierzyństwa.  
Prawda o Bożym macierzyństwie 
Maryi została ogłoszona jako dogmat 

na soborze w Efezie w 431 roku. Zdefiniowano, że nie 
tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, 
Bogurodzicą. Maryja nie dała Panu Jezusowi natury Bo-
skiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała 
Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką – ciało ludzkie. 
Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Mat-
ką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natu-
ry Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym.  
  

WSPÓŁŻYCIE Z BLIŹNIMI 
Św. Paweł, który jest zawsze niezwykłym realistą, 

zdaje sobie dobrze z tego sprawę, że współżycie z bliźni-
mi, zwłaszcza w tej najmniejszej wspólnocie, jaką jest 
rodzina, nie należy do rzeczy łatwych. Stąd wylicza naj-
pierw wiele cnót moralnych, jakimi muszą się odznaczać 
ci, którzy pragną dobrze wypełnić przykazanie wzajemnej 
miłości. Oto niektóre z nich: w pierwszym rzędzie ko-
nieczne są dobroć i pokora. Dobroć jest uważana czasem 
za coś wrodzonego pewnym osobom, stąd mówimy o 
kimś, że z natury swej jest dobry, że nie potrafi być zły, 
że nie umiałby wyrządzić komuś krzywdy czy nawet 
przykrości. Chociaż będzie nieraz nawet sporo prawdy w 
tych stwierdzeniach, mimo wszystko trzeba powiedzieć, 
że dobroć, o której tu mowa, jest głównie postawą wypra-
cowaną, a wyrażająca się w jakiejś niezwykłej życzliwo-
ści. Mówimy o postawie zarówno z tej racji, że chodzi o 
coś stałego, jak i dlatego, że dobroć jest wyrażana całą 
osobowością (postawą) człowieka, a więc w gestach, sło-
wach itd. Nie utożsamia się ona jednak bynajmniej z na-
iwnym optymizmem czy tym bardziej z jakąś pobłażliwo-
ścią dla zła moralnego. Pokora jest również postawą czło-
wieka, który umie spojrzeć prawdzie w oczy. We wza-
jemnym współżyciu wyraża się ona głównie w tym, że 
każdy stara się dostrzegać przede wszystkim własne sła-
bości i niedociągnięcia, nie wyolbrzymiając ich u drugich 
ludzi. 

Potrzebna jest cichość i cierpliwość. Pierwsza z tych 
cnót jest przedmiotem specjalnego błogosławieństwa 
Chrystusa ("Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą 
ziemię"). Człowiek cichy nie czyni dużo hałasu, nie mówi 
wiele o sobie, nie obnosi się ze swymi sprawami i nie za-
wraca nimi bez potrzeby drugim ludziom głowy. Ale ci-
chość nie oznacza też jakiegoś zamknięcia się w sobie, 
niewrażliwości na sprawy innych. Cierpliwość w naszym 
wypadku to głównie umiejętność zachowania spokoju w 
różnorodnych napięciach powstających we wzajemnym 
współżyciu, to zachowanie spokoju w tzw. denerwują-
cych sytuacjach. Człowiek cierpliwy nie wybucha gnie-
wem i umie zachować równowagę ducha. Wyliczając 
cierpliwość, przechodzi Apostoł od razu do następnych 
wskazań, które mają związek z tą cnotą i stanowią jej 
sprawdzian. Mówi mianowicie o wzajemnym znoszeniu 
się i wybaczaniu sobie nawzajem. Czasem rzeczywiście 
nie ma innego wyjścia, jak znosić się wzajemnie w cier-
pliwości, pamiętając o tym, że nikt z nas nie jest aniołem 
na ziemi, lecz każdy ujawnia większe lub mniejsze wady. 
A gdy mimo wszystko ktoś nam dokuczy, sprawi przy-
krość czy nawet w naszym odczuciu wyrządzi nam 
krzywdę, wtedy pozostaje wzajemne przebaczenie. W 
tym ostatnim wypadku powinna nam towarzyszyć świa-
domość, że każdemu znacznie więcej przebacza Chrystus. 

Wspomniane poprzednio cnoty mieszczą się w jakiś 
sposób w chrześcijańskiej miłości, która stanowi spójnię 
(więź) wszystkich cnót. Kto zaś kieruje się miłością, osią-
ga dar pokoju Chrystusowego, potrafi też czynić wszyst-
ko na chwałę Bożą. 

Apostoł przechodzi wreszcie do przedstawienia zasad 
ładu chrześcijańskiego w życiu rodzinnym. Trzeba przy-
znać, że zwłaszcza na tle tak rozreklamowanej dziś zasa-
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The Polish Center would like to give a spe-
cial thanks to all those who helped make our 
Christmas celebrations memorable and truly 

a community effort.  Thanks to all Polish Center Altar 
Servers, Cantors, Organists, Readers, Polish Choir 
“Totus Tuus”, Collection Counters, Ushers, PNA, Sat-
urday Polish School, Decorators of our Church envi-
ronment (especially the Manger scene),  K of C #9599, 
Gift Store volunteers, and Office staff.     

Thank You and Bόg Zapłać!  

A VOCATION VIEW: 
Holy Family—Healthy vocations start in the 
home where families pray and worship God 
DIVINE WORD MISSIONARIES- SISTERS 

SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT 
800-553-3321 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Monday: St. Eugene 
Tuesday: St. Sylvester  
Wednesday: Mary Mother of God 

  Holy Day of Obligation 
Thursday: St. Basil the Great 
Friday:  St. Daniel of Padua, First Friday 
Saturday: St. Elizabeth Ann Seton 

Sat 12/28 4:00 pm +Zofia Przygodzki from Tony and Barbara Krawczak 
Sun 12/29 9:00 am +Frederick Piterak on his birthday from wife and family 
  10:30 am +Czesław Turek od żony z rodziną 
   SOLEMNITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
   THE MOTHER OF GOD — NEW YEAR’S DAY 
   HOLY DAY OF OBLIGATION = DZIEŃ OBOWIĄZKOWY 
Wed 1/1 11:00 am Intention of Polish Center Community 
  7:30 pm  O Boże błogosławieństwo na caly rok 2020 dla 
   dla ks. Zbigniewa, Henryka i Stanisława 
   od Grarzyny Kopydłowskiej 
   First Friday of the Month 
Fri 1/3 8:30 am +Jim Doyle from his daughter Eileen Doyle 
  7:30 pm Za wszystkich parafian Polskiego Ośrodka 
   SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD 
Sat 1/4 8:30 am First Saturday’s Devotion 
  4:00 pm +Zofia Nowak Przygodzki from PNA Lodge #3193 
Sun 1/5 9:00 am +Frederick Pieterak on 10th anniversary of passing 
   from his wife and family 
  10:30 am O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy Barr na nowy rok 
   i o udaną operację od przyjaciół 

 

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 

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. 

Mass Schedule: 
Saturday Vigil Mass:  4:00 pm - English 
Sunday Masses:   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 

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY 
       First              Second  
12/14 & 12/15/2019  $ 4,618.00   $ 587.00 

 2020 OFFERTORY ENVELOPES 
The supplier of our collection envelopes 
has had some severe production schedul-
ing problems.  Our individually marked 
envelopes will not be available until late 
January 2020.  The supplier is providing 

us with generic envelopes which can be used until the regu-
lar envelopes are received.  These envelopes will be availa-
ble in the church. We ask that you take enough of them to 
get through January.  When using them, please make sure 
your name is legible, the amount in the envelope is specified 
and you include envelope number if you have it.  If you 
don’t remember it, you may stop by the office and we will 
make sure to give it to you.  Please be patient with us... We 
will keep you informed as we go forward. 
 

Dostawca naszych kopert na ofiarę miał poważne pro-
blemy z drukowaniem. Indywidualne koperty będą dostępne 
dopiero pod koniec stycznia 2020 r. Tymczasowe koperty  
będą dostępne w kościele. Prosimy o korzystając z nich, za-
łączając nazwisko, kwotę i numer koperty, jeśli jest dostęp-
ny. Możemy też podać numer koperty Państwu w biurze. 
Dziękujemy za cierpliwość. Będziemy Państwa informować 
na bieżąco. 

NOWY ROK 2020 
Wrotkowej nocy będziemy sobie składać różne, naj-

serdeczniejsze życzenia. Niech wśród nich nie zabraknie i 
tych związanych z dzisiejszym świętem – Świętej Rodzi-
ny, wzoru świętości dla naszych ukochanych rodzin: 

Życzmy sobie, by na pierwszym miejscu w naszych 
rodzinach był Jezus i Jego święta i zbawcza wola; 

Niech ojcowie, którzy będą się wpatrywać w postać 
św. Józefa, nie zapomną nigdy, że on wziął brzemienną 
Maryję do siebie; niech odnoszą się do każdej matki i jej 
dziecka jako daru Bożego; 

Niech żony i matki, za wzorem Maryi posłusznej Jó-
zefowi, uznają i szanują autorytet ojca; 

Niech dzieci, na wzór posłuszeństwa Jezusa wzglę-
dem Maryi i Józefa, szanują i czczą swoich rodziców. 

A wszystkim innym, zgodnie z życzeniem św. Pawła, 
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, ży-
czymy prawdziwie nowego i dobrego roku z błogosła-
wieństwem Bożej Dzieciny i Świętej Rodziny.  

Szczęśliwego Nowego Roku ! 


