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TREASURES FROM OUR TRADITION 

When the custom of the stational liturgies was re-
vived in the city of Rome in the early days of the twenti-
eth century, the papal liturgy for Good Friday was appro-
priately housed in the stational church of Santa Croce in 
Gerusalemme, the Holy Cross of Jerusalem. 

The church is off the tourist track today, but true pil-
grims would never miss it. It stands on the grounds of the 
Sessorian Palace, the home of the Empress St. Helena, 
mother of Constantine. She dedicated her life to finding 
the true cross of Christ in Jerusalem, and desired to found 
a church in Rome for people who could not make the long 
and dangerous trip to the Holy Land. Eventually, it came 
to house relics of the cross. When the pope fled the city of 
Rome for Avignon, the religious institutions of Rome col-
lapsed and the church was abandoned. Centuries later it 
was given into the care of monks. Amazingly, it con-
cealed a forgotten treasure. In 1492 repairmen took down 
a brick wall and discovered a niche with the inscription 
“Title of the Cross,” and within, an ancient wooden tablet 
on which was carved the inscription dictated by Pilate for 
the cross of Christ in Hebrew, Latin, and Greek. No one is 
certain that this is authentic, although its discovery was 
enough to give the church great prestige among pilgrims. 
The veneration of the relic of the cross located here was a 
factor in shaping our restored Holy Week.         

  —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co 

 

CANDLEMAS DAY AND THE GROMNICA 
“THUNDER CANDLES” IN POLAND 

The Candlemas Day is celebrated on Febru-
ary 2nd, and marks the end of a carnival 
(zapusty). That day is also officially the last 
day of the Christmas season and the last oc-
casion to sing the traditional carols together 
– also the day when all the remaining 
Christmas decorations should be removed 

(in Poland the Christmas trees are very often kept in hous-
es through January).  

The important symbolic accessories connected to this 
holiday is the “gromnica”, sacred candles carrying the 
blessed fire. The name of these candles is derived from 
the word grom (thunder). These candles are long and rela-
tively thick, often decorated with religious inscriptions 
and images. In many Polish folk beliefs gromnica is com-
pared to a human, and its wick to a soul. It’s believed that 
gromnica symbolizes the light of life, and the triumph of 
soul and mind over body and flesh. 

Each Christian household in Poland has at least one 
of the ‘thunder candles’ stored carefully for this holiday 
and other special occasions. They are always lit up for the 
most important ceremonies such as Christening, First 
Communion, Confirmation, Anointing and to guard in 
times of peril. They are also lit up by a deathbed during a 
vigil (czuwanie).            — “Lamus Dworski” 

LEARNING FROM SIMEON AND ANNA 
The description of the Presentation, 
like the rest of the stories about the 
infancy of Jesus, was probably 
shaped by the early liturgy of the 
Christian movement. Other parts of 
the gospel are based on more solid 
information, such as sermons and 
written traditions gathered by the 
Gospel writers. There is no trace of 

this “gathering” process in the infancy narratives, which 
modern biblical scholarship now treats as edifying stories 
which Matthew and Luke were inspired to write, to pro-
vide a spiritual background for the public ministry of Je-
sus. These infancy stories were carefully interspersed 
with citations from the Jewish scriptures and are like mini 
dramas written for the community and perhaps acted out 
by children (just as the infancy narratives often are to-
day). They are not to be dismissed as pure fiction, but 
should be respected for what they are: edifying stories 
told to enshrine their faith in who and what they knew 
Jesus to be. The elderly pair in today’s Gospel give voice 
to the early Christian faith – and our faith too. 

Mary and Joseph must have often pondered, as did 
Simeon and Anna, wondering what destiny lay ahead for 
their child. Like most parents, they probably had high 
hopes for him, which are echoed in the words of Anna, 
while the prophecy of Simeon contains a somewhat more 
ominous tone. 

Incidentally, the custom of blessing candles today 
comes from an ancient Roman custom. The special loca-
tion (“station”) for celebrating today’s feast was a church 
in the ruins of the Forum called Santa Maria in Foro and, 
since it was in the dark of wintertime, the people used 
lighted candles to find their way among the ruins. The 
devotion to the baby Jesus, as the Light of the World, pre-
sents him as one who overcomes the darkness. 

Both Simeon and Anna have something to show us 
about how to receive the Lord. Simeon’s response on 
meeting the infant Jesus was a hymn of praise to God. His 
prayer is included in Compline, the church’s official night 
prayer. Anna’s response was to speak about Jesus to oth-
ers, especially to those who were waiting for God’s help 
in time of need. While Simeon worshipped, Anna bore 
witness, calling others to Jesus. 

Today’s feast invites us to welcome the Lord in pray-
er and in witness. We thank our loving God for the gift of 
his Son, the light of the world. We share our joy with oth-
ers because the Lord who entered his temple has entered 
our lives too. Today we learn from Simeon and Anna how 
to welcome his gracious coming.  - Internet 

Today’s Readings: Mal 3:1-4; PS 24:7, 8, 9, 10; Heb 
2:14-18; Lk 2:22-40 

FOURTH SUNDAY 
IN ORDINARY TIME 
FEBRUARY 2, 2020 

 
A light of revelation to the Gentiles, 
and glory for your people Israel.   —Luke 4:18 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
7 FEBRUARY 

Adoration of the Holy Sacrament 
Until Midnight 

Mass at 8:30 am in English 



Page 3 www.polishcenter.org  
KOMENTARZ LITURGICZNY 

Cykl A, Święto Ofiarowania Pańskiego 
Czytania: Ml 3:1-4; PS 24:7, 8, 9, 10; 

Hbr 2:14-18; Łk 2:22-40 
 

Dzisiejsze święto jest 
przede wszystkim 
wielkim pytaniem o 
naszą religijną posta-
wę. W pierwszym 
rzędzie ma ona pole-
gać na wiernym wy-
pełnianiu woli Bożej. 

Maryja i Józef to wspaniałe przykłady osób, które 
zawsze stawiały się na wezwanie Stwórcy i przez całe 
życie wypełniały Jego wolę. Przybywają – jak słyszeli-
śmy – do świątyni, bo Bóg tak wyraźnie zarządził, a oni 
w woli Bożej są zakochani i w niej pokładają całą nadzie-
ję. Święty Łukasz podkreśla aż cztery razy, że wszystko 
wypełnili według Prawa Pańskiego, a więc postąpili tak, 
jak Bóg polecił. Podobną postawę zaprezentowali także 
starzec Symeon i prorokini Anna. 

Człowieka winno cechować pragnienie zachowania 
Prawa Pańskiego każdego dnia, w każdej sekundzie. Zna-
ne jest powiedzenie: „Jak człowiek żyje, tak się modli”. I 
odwrotnie: „Jak się modli, tak żyje”. Czy więc moja reli-
gijna postawa jest wielbieniem czy znieważaniem Boga? 
Czy chcę wypełniać Jego wolę całym sercem i rzeczywi-
ście się w to angażuję, czy może podchodzę do niej wy-
biórczo, tak jak mi się w danej chwili podoba? Odpo-
wiedź na te pytania każdy z nas musi dać sam, kiedy pa-
trzy retrospektywnie na swoje życie, jak i przez pryzmat 
uczestnictwa we Mszy św. 

Prorok Malachiasz mówi o wejściu Boga do świątyni. 
Używa słów bardzo znamiennych: „nagle przybędzie do 
swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przy-
mierza, którego pragniecie” (Ml 3,1). Zaś św. Łukasz, 
mówiąc o Symeonie, przedstawia go słowami: „A żył w 
Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a 
Duch Święty spoczywał na nim” (Łk 2,25). Zatem dopie-
ro pełnienie woli Bożej – we wszystkim i do końca – ro-
dzi właściwe pragnienia człowieka. Bo jeżeli naprawdę 
wypełniam wolę Ojca Niebieskiego, to między mną a 
Nim rodzi się więź i bezkresna przestrzeń pragnienia i 
oczekiwania. Czy więc naprawdę jestem człowiekiem 
religijnym? Jakie są moje pragnienia i oczekiwania? Cze-
go się od Boga spodziewam? Czy w ogóle się czegoś spo-
dziewam? 

Takie pragnienia miał Symeon. Nie dziwi więc jego 
obecność w świątyni w chwili, gdy Józef i Maryja wcho-
dzą do niej z Jezusem. Wykonuje on istotny i najbardziej 
sensowny gest: bierze Jezusa w swoje ramiona. Człowiek 
prawdziwie religijny przyjmuje Jezusa do serca zarówno 
w czasie Eucharystii, jak i podczas modlitwy. Czyni to po 
to, aby wraz z Nim iść przez życie. Autor Listu do He-
brajczyków pisze wspaniałe słowa: „[Bóg] nie aniołów 
przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamo-
we” (Hbr 2,16). Wiemy, że Abraham jest ojcem wierzą-
cych, a więc Bóg przygarnia każdego, kto wierzy. A na-

wet gdy ktoś nie wierzy i jest daleko od Niego, to On 
wciąż go szuka i pragnie przygarnąć do siebie. To jest też 
bardzo ważny element religijnej postawy. Czy dziś po 
przebudzeniu pierwsza moja myśl była skierowana ku 
Bogu? Czy już wówczas zapragnąłem pójść na Mszę św., 
a więc na spotkanie ze Stwórcą, który stale się o mnie 
troszczy? 

Zrozumiałem, że dzięki miłości Boga jestem otoczo-
ny Jego opieką, dlatego nie mogę nie przygarnąć Go do 
serca. Wszak jestem spragniony Boga i przygotowany na 
Jego przyjęcie przez zachowywanie przykazań, rad i 
wskazań oraz przez wielkość pragnienia, oczekiwania i 
spodziewania się. Tym żyłem, idąc do świątyni, tym żyję, 
będąc w niej. Moja radość dojdzie do szczytu, kiedy Jezus 
wezwie: Chodź! Bierz i jedz – to jest moje Ciało (por. Mt 
26,26). Chcę, abyś Mnie wziął, tak jak wziął Mnie wtedy 
Symeon, i żebyś ze Mną poszedł, tak jak on chodził ze 
Mną pełen Ducha Świętego. Dlatego wiedział, kiedy i 
gdzie ma przyjść oraz co ma zrobić. Ja chcę wyjść z Tobą 
poza drzwi świątyni i iść dalej! Mam moc, by wspierać 
cię we wszystkim i poprowadzić cię zmiennymi drogami 
twojego życia – tymi pełnymi radości, ale i boleści, tymi 
pewnymi i niepewnymi, zarówno kiedy Mi ufasz, jak i 
wtedy, gdy budzą się w tobie wątpliwości. Mam moc 
wszędzie cię poprowadzić! Ale czy zechcesz zabrać Mnie 
ze sobą? Czy zechcesz Mi zaufać, czy raczej będziesz 
dalej ufał sobie, swojej sile, inteligencji, przemyślności i 
układaniu wszystkiego według siebie? Jeśli pójdziesz 
sam, to zawsze będziesz błądził! Jeśli zaś pójdziemy ra-
zem, dojdziesz do celu. 

Oto niesamowite zaproszenie, które Bóg kieruje do 
każdego z nas. Tu nie chodzi o zamierzchłą historię, która 
opowiada, że Bóg przygarnia potomstwo Abrahamowe, 
ale o oczywistą prawdę, że On dziś mnie poszukuje, pra-
gnie, przygarnia i miłuje zazdrosną miłością. Jaka jest 
zatem moja odpowiedź? Czy wezmę Jezusa tak, jak wziął 
Go Symeon? Czy będę o Nim mówił wszystkim jak pro-
rokini Anna? Czy wezmę Go do swojego serca z takim 
pragnieniem, oczekiwaniem, fascynacją i szczęściem jak 
Symeon i Anna i – co najważniejsze – czy przeżyję z Je-
zusem nie tylko ten tydzień, ale całe życie? Czy pozwolę 
Mu, aby mnie wciąż prowadził, abym przychodził na każ-
dą Eucharystię bogatszy o to wszystko, co wspólnie prze-
żyliśmy? Jeżeli na to pozwolę, to umocni się moja wier-
ność i pragnienie Boga będzie o wiele większe. 

Oto cały sens tego święta, które dzisiaj przeżywamy. 
Bóg, wprowadzając swojego Syna do świątyni, wzbudza 
w Maryi i Józefie oraz w Symeonie i Annie wielkie zdzi-
wienie, ale też napełnia ich radością i ogromnym entuzja-
zmem. Oni nie pozostają obojętni wobec tego, co się do-
konuje, co zobaczyli i usłyszeli. 

Pamiętajmy, że Bóg względem każdego z nas ma 
moc czynienia cudów! Czy jednak znajdzie On wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie…   — ks. Kazimierz Skwierawski 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
7 LUTEGO 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
do północy 

Msza Św. o godz. 19:30 wieczorem 
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CHWAŁA TOBIE, O, CHRYSTE, 

Światło prawdy i słońce sprawiedliwości. Tyś przy-
szedł przebywać w swoim Kościele, a on dzięki temu zo-
stał oświecony; przyszedłeś do swego stworzenia, a ono 
cale się rozjaśniło. Grzesznicy zbliżyli się do Ciebie 
i zostali oczyszczeni. Zagubieni i rozproszeni odnaleźli 
się. Niewidomi przejrzeli i oczy ich się otwarły; nawet 
dusze pogrążone w ciemnościach zbliżyły się do światła. 
Umarli usłyszeli Twój głos i powstali; więźniowie 
i niewolnicy zostali uwolnieni; narody rozproszone zjed-
noczyły się. Ty jesteś światłością, która nie zna zmierz-
chu; jesteś jasnym porankiem, który nie zazna wieczoru. 
Niech otworzą się oczy naszych serc na Twoje światło, 
a nadejście Twego poranku niech będzie dla nas bodźcem 
do czynienia wszelkiego dobra. Twoja miłość niech zwią-
że nasze dusze; a ponieważ uczyniłeś nas godnymi, dzięki 
swojemu miłosierdziu, wyjść z ciemności nocy i zbliżyć 
się do świtu, spraw, abyśmy przez Twoje słowo, żywe 
i wszechmocne, rozproszyli jak dymną zasłonę wszystkie 
utrapienia, jakie nas dręczą, a dzięki mądrości nam udzie-
lonej zatriumfowali nad wszelkimi podstępami Złego, 
naszego nieprzyjaciela, który usiłuje nam się ukazać jak 
anioł światłości. Opiekuj się nami, o Panie; spraw, aby-
śmy nie byli kuszeni do popełniania uczynków ciemności 
i śmierci. Niechaj nasze oczy nie oderwą się nigdy od 
Twego jaśniejącego światła, a przykazania Twoje niechaj 
kierują zawsze naszym postępowaniem (Liturgia wschod-
nia).             - O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. II, str. 108 

 
2 LUTY - OFIAROWANIE PAŃSKIE 

 ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ  
Ze Świętem Ofiarowania Pańskiego, w Polsce zna-

nym jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej wiąże się 
od X wieku zwyczaj poświęcania świec używanych w 
liturgii i poza nią. W symbolice liturgicznej płonąca świe-
ca oznacza Chrystusa, który powiedział o sobie: "Ja je-
stem światłością świata". Światło w rękach wiernych 
oznacza płomień ich wiary. Gromnica, to świeca        
znajdująca się w każdym chrześcijańskim domu, jako 
ochrona na różne trudne chwile w życiu człowieka. Świę-
to 2 lutego było w Polsce dniem, w którym święcono 
gromnice.  

W tradycji polskiego ludu jest wiele podań i legend 
związanych z gromnicą. Miała ona "rozpalać" domowe 
ognisko zwiastujące zgodę i miłość w rodzinie. Miała 
dom chronić przed wszelkimi burzami, gromami i złymi 
mocami. Na wsiach wierzono, że światło gromnicy będzie 
też bronić przed dzikimi zwierzętami, zwłaszcza zimową 
porą przed wilkami. Powszechna była w Polsce tradycja, 
ze umierający człowiek w chwili, gdy kończy się jego 
ziemska wędrówka otrzymuje do rąk zapaloną gromnicę 
dla oświecenia mu drogi do wieczności.  

To Matka Boska Gromniczna, Matka Światłości prze-
prowadza nas przez bramy śmierci do właściwego elu - 
do nieba. "Święta Maryjo, Matko Boża Gromniczna, 
módl się za nami grzesznymi i bądź z nami teraz i w go-
dzinę śmierci naszej.  Amen"...  

Zgodnie prawem Mojżesza, każda matka po urodze-
niu chłopca pozostawała nieczysta. Przez ten okres nie 
wolno jej było wchodzić do świątyni. Po tym okresie mia-
ła obowiązek udać się do świątyni w Jerozolimie, aby 

ofiarować Bogu swego pierworodnego i złożyć Bogu w 
podziękowaniu jednorocznego baranka. Miała też obo-
wiązek poddać się obrzędowi oczyszczenia. 

Maryja, posłuszna Prawu, w czterdziestym dniu po 
narodzeniu Jezusa poszła, więc z Józefem do świątyni, 
ofiarować swoje dziecię.  

 
 

ŚWIĘCENIE GROMNIC 
W naszym kościele będzie okazja poświę-
cić gromnice w tą niedziele po mszy o 
10:30. Gromnice można nabyć w sklepiku 
Ośrodka.  

 

OUR CHILDREN’S DANCE GROUP 
PNA „POLANIE”  

Cordially invites you to their 
„Carnival Ball” 

February 22 2020 @ 7 pm Tickets $75 
Dinner & other dishes—Beata Burg 
Hot and cold appetizers—Polanie 

Music by DJ CalBass 
INFORMATION AND TICKETS 

PLEASE CALL: Ania 714-624-4538 
Tickets non-refundable within 14 days of the event 

 

NASZA DZIECĘCA GRUPA TANECZNA 
PNA „POLANIE”  

Zaprasza serdecznie na  
„Karnawałowy Bal Maskowy” 

22 lutego 2020 19:00 Cena Biletu $75 
Przystawki, obiad i deser—Pani Beata Burg 

Ciepłe i zimne zakąski—Zespół Polanie 
Do tańca gra—DJ CalBass  

INFORMACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW:  
Ania 714-624-4538 

organizator nie zwraca kosztów biletów 14 dni od zabawy 

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 
Lilia Cerkaska 
Lila Ciecek  
Kazimiera Chilecka 
Jan Chudy 
Bernadine Dateno 
Phil Davis 
Joe Doud 
Danuta Drzymuchowski 

Mieczysław Dudkowski 
Edmund F. Dzwigalski 
Krzysztof Fiedor 
Erica Furniss 
Anita and Mike Gilkey 
Grandson 
Thomas Guzzo 
Brooklyn Hamsley 
Bea Halphide 
Todd Hill 
Tot Hoang 
Dick Hoffman 
Patricia Hoffman 
Stasia Horaczko  
Leonard Jakubas 
Alvyda Janulaitiene 
Ania Karwan 
Lottie Koziel 
Ks. Czesław Kopeć  
Anent L. 
Mary Laning  
Danuta Łabuś 
Scotty Lynch 
Amber Matrauga  
Anthony Martinez 
Antoinette Martinez 
Gail Morganti 

Mariola i Jarosław Musiał 
Monica Nava 
Ryszard Nowak  
Jerry Nicassio  
Jarrod Pavlak 
Iwona Pisarek 
Elaine Quan 
Benito Ramirez 
Henryk Ruchel  
Pat Rune 
Tim Ryan 
Al Schneider 
Veronica Sequi 
Debra Shewman 
Maria Sowa 
Matt Starbuck 
Stanley Szymczyk. 
Cathy Thayer 
Chrys Trau  
Teresa Turek 
Lauren Vairo 
Charlene Web 
Carol Weinmann 
Bernadette Westphal 
Bogusia Zientek 
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SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Monday:        Saint Blaise, Bishop and martyr  
Tuesday:  St. Nicholas Studites  
Wednesday: Saint Agatha, virgin and martyr 
Thursday:  Saints Paul Miki and companions, martyrs  
Friday:  St. Luke the Younger  
Saturday:       St. Jerome Emiliani; St. Josephine Bakhita 

Director:      Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD 
Secretary:   Iwona Zajkowska-Kubat 
Office Hours: 
Wednesday - 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 

 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. 

 WORLD DAY OF THE SICK MASS   
Celebration in honor of our Lady of Lourdes  

Saturday, February 8,  2020 at 10:00 AM   
 Christ Cathedral Campus, 

13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 
Most Rev. Kevin Vann, Principal Celebrant.  

Mass and ceremonies for anointing the sick, laying on of 
hands, blessing of caregivers and with Lourdes water. 

In our Center the Sacrament of Anointing of the 
Sick will be offered on Sunday Feb 9 after 10:30 am 

 

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 

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY 
       First              Second  
01/25 & 01/26/2020 $4,659.00 $547.00  

Sat 2/1 8:30 am First Saturday’s Devotion Mass  
  4:00 pm +Joann Doud for the repose of her soul 
   from Al and Mary Strazdas 
   +Józefa Orzechowska on 7th anniversary of passing 
   fom her children 
Sun 2/2 9:00 am +Leslie Carter from his wife Jean Carter 
  10:30 am +Anna Kreczek zmarła 3 tygodnie temu w Polsce 
   od Rodziny Kosteckich 
   +Czesław Kasperczyk, +Józef Bujwit i  
   +Zdzisław Jackiewicz od rodziny 
Fri 2/7  First Friday of the Month 
  8:30 am +Marianna and +Franciszek Wawer on the 34th anniver-
sary of their passing from their family. 
  7:30 pm +Marianna i +Franciszek Wawer 
   w 34 rocznicę śmierci od rodziny 
   +Bożena i +Jan Jarczok od członków 
   Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej 
   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
   dla Wiktorii Zachareli z okazji 18 urodzin 
   O Boźe błogosławieństwo dla młodzierzy która w tym roku 
   przstępuje do Sakramentu Bierzmowania 
Sat 2/8 4:00 pm +Marion DeVoe from Sandy Parelli 
Sun 2/9 9:00 am +Kevin Starbuck from the Starbuck family 
  10:30 am +Czesław Turek od żony z rodziną 
   +Józef Janiszewski w 19 rocznicę śmierci 
   od żony z dziećmi 
   +Małgorzata Jasińska w 6 rocznicę śmierci 
   od siostry z rodziną 

 SPECIAL THANKS 
SR. GLORIANNA BENARDSKI MISSION  

Last week we received a letter from Sr. 
Glorianna Benardski of the Sisters of 
Mercy of the Americas. She thanked 
St. John Paul II Polish Center com-
munity for a donation in the amount 

of $7,500 to support her Mission in the rural mountains 
of Honduras.  As many of you know we adopted this 
community in Honduras from our first Director of the 
Polish Center Fr. Joseph Karp and a portion of our se-
cond collection is designated to supporting this worthy 
cause.  Thank You / Dziekujemy The Polish Center would like to extend sin-

cere appreciation to Mrs. Halina Reda for her 
generous donation. 
Polski Ośrodek wyraża serdeczne dzięki Pani 
Halinie Redzie za jej choiny dar. 

NAMASZCZENIE CHORYCH 
W  niedzielę 9 lutego, na zakończenie 
mszy św. będzie możliwość otrzymania 
sakramentu namaszczenia chorych z 
okazji „Światowego Dnia Chorych”. 


