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FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
FEBRUARY 9, 2020
I am the light of the world, says the Lord;
whoever follows me will have the light of life.
- John 8:12

WORLD MARRIAGE DAY—FERUARY 9
The idea of celebrating marriage began in Baton Rouge,
LA in 1981, when couples encouraged the mayor, the
governor and the Bishop to proclaim St. Valentines Day
as "We Believe in Marriage Day". The
event was so successful; the idea was presented to and adopted by Worldwide Marriage Encounter's national leadership.
By 1982, 43 Governors officially proclaimed the day and celebrations spread
to U.S. military bases in several foreign
countries. In 1983, the name was changed to "World Marriage Day", designated to be celebrated each year on the
second Sunday in February. WMD celebrations continue
to grow and spread to more countries and faith expressions every year.
World Marriage Day honors husband and wife as
head of the family, the basic unit of society. It salutes the
beauty of their faithfulness, sacrifice and joy in daily,
married life.
FRUIT OF A LOVING HEART
Around the same time that Isaiah was serving as a
priest and prophet in Jerusalem, his contemporary up in
northern Israel, the prophet Amos, was expressing his
fierce indignation about the plight of the poor and needy,
who were being denied justice in the courts (Amos 5:7,
10, 12, 15) and whose goods were confiscated (5:11).
Isaiah too, blames his people severely for their lack of
social justice. This is linked to his deep sense that Yahweh’s glory fills the whole earth (Isa 6:3). It is not just the
temple that is filled with Yahweh’s presence, but all of
creation. Yahweh means to establish justice on the earth.
Isaiah affirms this truth and warns of a coming judgment,
because of the inhumanity of the great and the powerful
towards the weak, poor and helpless.
His people, said the prophet, preferred formal religion
to honesty and justice. Now, just as Isaiah had been personally cleansed through the burning coal scorching his
lips, his people needs cleansing too. They need to change
their behavior to mirror their new orientation. Only if they
practice justice to the poor can their worship of God have
real value.. He promises that, “if you feed the hungry and
satisfy the needs of the afflicted, your light shall rise in
the darkness..” Some effort to promote justice is an absolute imperative, if we are to please our God.
When his hearers asked John the Baptist, “What
should we do?” it was in the spirit of Isaiah that he answered, “Whoever has two coats must share with whoever
has none; and whoever has food must do likewise.” Little
wonder that Jesus, when selecting a text to describe his
own ideals, chose to read from Isaiah a text about mercy
and compassion. He unrolled the scroll and found the
place where it was written: “The Spirit of the Lord is up-

on me, because he has anointed me to bring good news to
the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord’s favor.” (Luke 4: 17-19; Isaiah 61:1)
In the Gospel he says “let your light shine before others..” How to reconcile “letting our light shine” with the
fact that Jesus spent most of his own life quietly in Nazareth, as the son of the carpenter. What Jesus practised at
Nazareth was fidelity to the ordinary, the daily routine,
which requires its own kind of courage. What sets him
apart was anchoring his whole life in God, to let the Father be the guiding force in his life.
The quiet practice of virtue was the hallmark of the
saints, who never published their holiness, but just tried to
remain close to God, in a spirit of “loving attentive expectancy,” as St John of the Cross put it. This spirit marked
the life of saint Therese of Lisieux, who died at the age of
24, after living as an enclosed nun from her teenage years.
Some of the other nuns thought that Therese had achieved
nothing at all in her short life. Yet within a generation,
this young nun who had never left her convent was proclaimed Patroness of the Foreign Missions. Even from her
cloister she let her light shone out. Reflecting on the three
virtues that last, faith, hope and love, Therese saw prayerful love as her special mission in life. “In the heart of the
Church,” she said, “I shall be love.” And from that loving
spirit the grace of God was richly channeled out to the
- Internet
missionary world.
Today’s Readings: Is 58:7-10; Ps 112:4-5, 6-7, 8-9; 1
Cor 2:1-5; Mt 5:13-16
SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK
The chief Biblical text concerning anointing of the
sick is James 5:14–15: "Is any man sick among you? Let
him bring in the priests of the church and let them pray
over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
And the prayer of faith shall save the sick man. And the
Lord shall raise him up: and if he be in sins, they shall be
forgiven him." Matthew 10:8, Luke 10:8–9 and Mark
6:13 are also quoted in this regard.
In the Church's Sacrament of Anointing of the Sick,
through the ministry of the priest, it is Jesus who touches
the sick to heal them from sin – and sometimes even from
physical ailment. His cures were signs of the arrival of the
Kingdom of God. The core message of his healing tells us
of his plan to conquer sin and death by his dying and rising.
The Rite of Anointing tells us there is no need to wait
until a person is at the point of death to receive the Sacrament. A careful judgment about the serious nature of
the illness is sufficient.
When the Sacrament of Anointing of the Sick is given, the hoped-for effect is that, if it be God's will, the person be physically healed of illness. But even if there is no
physical healing, the primary effect of the Sacrament is a
spiritual healing by which the sick person receives the
Holy Spirit's gift of peace and courage to deal with the
difficulties that accompany serious illness or the frailty of
- Cathechism of the Roman Catholic Church
old age.
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 5 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Iz 58:7-10; Ps 112:4-5, 6-7, 8-9;
1 Kor 2:1-5; Mt 5:13-16
Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, co moglibyśmy uczynić, by - jak mówimy obrazowo - zabłysnąć i
zwrócić na siebie uwagę innych ludzi. Ileż wtedy pomysłów przychodzi do głowy, przesuwają się nam w wyobraźni jak na taśmie filmowej przeróżne projekty. Na ogół
jednak myślimy w takich chwilach o nadzwyczajnych wyczynach, przekraczających często nasze możliwości. Tymczasem życie składa się z bardzo konkretnych i tzw.
"szarych" sytuacji. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o
tym, że każdego dnia odbywamy swoją ziemską wędrówkę razem z innymi, którzy nieraz potrzebują od nas czegoś. Trzeba zatem bliźnich dostrzec i wyjść naprzeciw ich
różnego rodzaju bolączkom: "Dziel swój chleb z głodnym,
wprowadź w dom biednych...".
A więc, nie coś nadzwyczajnego, ale podjęcie w każdej chwili tego, co nam podpowiada szara codzienność
jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Gdy
to czynimy, stajemy się światłem, a więc jesteśmy zauważeni przez innych, a co najważniejsze - osiągamy sprawiedliwość, czyli doskonałość. Otrzymujemy też prawo do
tego, by Pan Bóg nas wysłuchał.
Dzisiejsze wyznanie Apostoła o jego metodzie nauczania może być rozpatrywane w różnych aspektach. Na
pewno przebija się z niego pokora św. Pawła, który był
wszechstronnie wykształcony, ale nie chciał się popisywać
swoją wiedzą, zwłaszcza po doświadczeniu, jakie zdobył
w Atenach, gdzie przemawiał wobec ludzi "mądrych" na
miarę tego świata. Skorzystał wtedy ze swojego wykształcenia, ale nie przyniosło to większych rezultatów. Być
może doszedł wtedy do wniosku, że "ludzką mądrością"
nie należy "zaciemniać" Ewangelii. Posiada ona bowiem
sama z siebie moc, która płynie z Chrystusowego krzyża i
nie potrzebuje, aby ją wspierać uczonymi wywodami.
W tym Pawłowym oświadczeniu muszą odczytać
wskazanie dla siebie także ci wszyscy, którzy jak on zostali powołani do głoszenia Ewangelii. Na wzór Apostoła
mają mieć przede wszystkim jedno pragnienie: poznać
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Kto bowiem zgłębi
Chrystusa i naprawdę Go umiłuje, zdobędzie tym samym
skuteczną metodę przepowiadania Ewangelii. Rzeczywiście, historia Kościoła niejednokrotnie potwierdziła tę zasadę. Wystarczy wskazać na przykład ubogiego i prostego
zarazem proboszcza z Ars, który potrafił przemawiać z
wielką siłą przekonywania, płynącą jednak nie z ludzkiej
mądrości, ale z mocy Bożej.
Muszą wreszcie znaleźć w tym pouczenie wszyscy
słuchacze Ewangelii. Na pewno św. Paweł miał i to na
względzie. Przecież rozłam, jaki powstał w Koryncie, posiadał swoje źródło i w tym, że tamtejsi wierni zbytnio
zwracali uwagę na przepowiadających Ewangelię, nie zaś
na jej treść. Stąd też skupiali się nie tyle wokół Chrystusa,
ile wokół tych, którzy im głosili dobrą nowinę. Nie wolno
przeto nikomu zapomnieć o tym, że każde prawdziwe głoszenie Ewangelii czerpie swoją moc nie ze słów, jakich
używa ten, który ją głosi, ale z mocy Bożej, jaka się w niej
kryje.

Pouczenia proroka Izajasza zachowują swoją aktualność również w Nowym Testamencie, o czym nas przekonuje dzisiejsza Ewangelia. Stanowi ona fragment tzw. kazania Chrystusa na górze. Następuje on bezpośrednio po
ośmiu błogosławieństwach. Wzywając swoich uczniów do
życia zgodnego z wygłoszonymi błogosławieństwami,
posługuje się Pan Jezus dwiema przenośniami. Mamy się
stać solą ziemi i światłem świata. Sól otrzymywano w tym
czasie przez odparowanie słonej wody morskiej, a więc z
niemałym trudem. Była to ponadto sól w nienajlepszym
gatunku, mogła nawet stracić swoje właściwości.
Otóż chrześcijanin podejmując pracę nad sobą, aby
swoje życie dostosować do wymagań Ewangelii, staje się
solą ziemi, czyli świata, a więc ludzi. Ale nie należy tego
pojmować w sensie jakiegoś tylko jednorazowego wysiłku, choćby trwającego przez pewien okres czasu. Solą
ziemi trzeba być zawsze i nie można zapomnieć o tym, że
zaniechanie wysiłku w pracy nad sobą może doprowadzić
do tego, że chrześcijanin, który był kiedyś "solą ziemi",
utraci te właściwości, a więc przestanie być "przyprawą"
dla świata.
Przenośnia światła jest jeszcze bliższa każdemu z nas i
bardziej bezpośrednio nawiązuje do proroctwa Izajasza.
Uczeń Chrystusa musi się stać światłem świata, ale nie w
sposób sztuczny, wybierając mianowicie wykonanie tylko
tych czynów, które jego zdaniem stanowią pełnienie woli
Bożej. Tak właśnie postępowali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Oni jakby dyktowali Panu Bogu, co jest dobre i podejmowali jedynie określone i wybrane przez siebie czyny; co więcej, działali z tym nastawieniem, by zwrócić na
siebie uwagę innych. Trzeba więc powiedzieć, że chcieli
być zauważeni przez drugich i chwaleni przez nich.
Wymagania Chrystusa stawiane Jego wyznawcom
zdają się na pierwszy rzut oka żądać czegoś - co pozornie
nawzajem się przeciwstawia. Raz bowiem nakazują unikać za wszelką cenę rozgłosu, kiedy indziej nawołują do
tego, by nasze czyny zabłysły na podobieństwo światła. A
więc mamy stać się solą ziemi i światłością świata. Chociaż to wezwanie odnosi się na pierwszym miejscu do
uczniów Chrystusa, specjalnie przez Niego wybranych i
posłanych, jednak musimy je odnieść także do wszystkich
wiernych. Nie można natomiast odczytać w tym zachęty
do tego, byśmy na podobieństwo faryzeuszów i uczonych
w Piśmie starali się zwrócić na siebie uwagę innych ludzi.
Takie postępowanie Chrystus mocno potępił. Z drugiej
strony chrześcijaninowi nie wolno zrezygnować z dobrego
postępowania na skutek źle pojętej pokory. Jasną jest rzeczą, że uczeń Chrystusa daleko odsuwa od siebie chęć
"zabłyśnięcia" przed ludźmi dobrymi nawet czynami, nigdy jednak nie rezygnuje z ich wykonywania. Owszem,
czyni wszystko, by jego życie było zgodne z Ewangelią, a
po prostu specjalnie nie myśli o tym, że zwróci w ten sposób na siebie uwagę innych. A więc to ostatnie nie stanowi
dla niego motywu działania.
I tak właśnie bez szukania poklasku, bez chęci wyróżniania się, chrześcijanin, zapatrzony w Chrystusa - który
szedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc - staje się
przez swoje życie, w pełni zgodne z Ewangelią, "solą ziemi" i "światłem świata".
- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych
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OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MAŁŻEŃSTWA
Który przypada 9 lutego jest Świętem które otrzymało apostolskie błogosławieństwo Jana Pawła II w 1993 r.
„Obchody Światowego Dnia Małżeństwa są coraz bardziej popularne w wielu krajach, stając się wyrazem naszej wiary” - napisał bp Rhodes.
Z kolei Narodowy Tydzień Małżeństwa obchodzony
będzie w USA pod hasłem „Razem Szęśliwi i Spełnieni”.
Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na korzyści wynikające z małżeństwa, na potrzebę zacieśnienia wzajemnych
więzi, pokazać nowe metody w zakresie edukacji małżeńskiej a także sposoby rozwiązywania kryzysów w związkach.
Organizatorzy obchodów NTM przypomnieli, że
„dzieci najlepiej się rozwijają, gdy są wychowywane zarówno przez matkę jak i ojca, i że jest czymś kluczowym
wzmocnienie więzi małżeńskich, które są najlepszym
wsparciem dla pełnego rozkwitu dzieci”
- Internet
ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ Z LOURDES
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Kościół w czasach apostolskich zna jednak specjalny
obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub:
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w
imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów Kościoła. W tradycji liturgicznej na Wschodzie i na Zachodzie
mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem.
W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz
częściej udzielane wyłącznie umierającym. Z tego powodu otrzymało ono nazwę „ostatniego namaszczenia”. Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy nie przestawał
prosić Pana, by chory odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby
jego zbawieniu. Celebracja namaszczenia chorych obejmuje przede wszystkim następujące elementy: „kapłani
Kościoła” (Jk 5,14) wkładają w milczeniu ręce na głowy
chorych i modlą się nad chorymi w wierze Kościoła; jest
to epikleza właściwa dla tego sakramentu; następnie namaszczają chorego świętym olejem, poświęconym, jeśli
to możliwe, przez biskupa. Czynności liturgiczne wskazują na łaski, jakich ten sakrament udziela chorym.
Kościół, który otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania
chorych, stara się je wypełniać zarówno przez opiekę,
jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą,
która im towarzyszy. Posiada on przede wszystkim jeden
specjalny Sakrament ustanowiony przez Chrystusa, przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą (..)
Stosowny czas na przyjęcie Sakramentu Chorych zachodzi w wypadku choroby, a zwłaszcza gdy choremu zagraW niedzielę 9 lutego, na zakończenie
Mszy Św. będzie możliwość otrzymania sakramentu namaszczenia chorych
z okazji „Światowego Dnia Chorych”.

Sr. M. Amadeo, RSM
Mieczysław Dudkowski
Zofia Adamowicz
Edmund F. Dzwigalski
Karen Arandońa
Krzysztof Fiedor
Kyle Ardandońa
Erica Furniss
Rachel Arandońa
Anita and Mike Gilkey
Andrzejek &Michael Ashline Grandson
Avalon Asgari
Thomas Guzzo
Anna Bagnowska
Brooklyn Hamsley
Wiesława Barr
Bea Halphide
Jamie Barrett
Todd Hill
Lois Barta
Tot Hoang
Pilar Bascope
Dick Hoffman
Barbara Berger
Patricia Hoffman
Ronald Brozchinsky
Stasia Horaczko
Maureen Broschinsky
Leonard Jakubas
Charlotte Frances
Alvyda Janulaitiene
Edward Cacho
Ania Karwan
Dora Carrillo
Lottie Koziel
Jean Carter
Ks. Czesław Kopeć
Lilia Cerkaska
Anent L.
Lila Ciecek
Mary Laning
Kazimiera Chilecka
Danuta Łabuś
Jan Chudy
Scotty Lynch
Bernadine Dateno
Amber Matrauga
Phil Davis
Anthony Martinez
Joe Doud
Antoinette Martinez
Danuta Drzymuchowski
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

ża śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam
wierny może przyjąć go
powtórnie, ilekroć jest potrzeba. Istotą celebracji tego
Sakramentu jest przede
wszystkim namaszczenie
czoła i rąk poświęconym
olejem, oraz modlitwa kapłana, który prosi o specjalną
łaskę tego Sakramentu.
Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie;
również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie
się choroby.
Sakrament Namaszczenia Chorych udziela specjalnej
łaski, która jednoczy wewnętrznie chorego z męką Chrystusa, dając mu pocieszenie, pokój, siłę, a także przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać,
Jeśli taka jest wola Boża, Sakrament ten prowadzi niekiedy także do ulgi w chorobie i uzdrowienia ciała. Sakramentu Namaszczenia Chorych mogą udzielać tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy).
- Katechizm i jego Kompendium.
SPIRITUAL EXERCISES OF ST. IGNATIUS OF
LOYOLA — LENTEN SESSION 2020
Begins Week of February 8th – February 13th
Either Saturdays 11:00 AM, Sundays 1:30 PM
Wednesdays 7:00 PM, or Thursdays 9:15 AM
These classes, offered at St. Peter Chanel in Hawaiian
Gardens, are given over a 10-Week period, will greatly
intensify your prayerful and spiritual life. This program
and all materials provided are free. Each meeting lasts 22.5 hours.
To register online, go to www.spcomv.com or contact
Mary Martorana at lovegodsavesouls@gmail.com or Veronica Ayson at (562) 924-7591. St. Peter Chanel Catholic Church 12001 214th St, Hawaiian Gardens
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Sat 2/8
Sun 2/9

4:00 pm +Marion DeVoe from Sandy Parelli
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
O Boże błogosławieństwo dla Włodzimierza Pietrzaka
z okazji urodzin od żony
+Halina Bujwit z okazji przypadającej rocznicy śmierci
od rodziny
Sat 2/15 4:00 pm For the intention of the Polish Center Community
Sun 2/16 9:00 am For God’s blessings for Adrianne Swinford
from the Starbuck family
10:30 am +Sebastian Szachniewicz z okazji urodzin od rodziców
+Ludwika Turek
+Jadwiga Wardach w 11 rocznicę śmierci
od córki z mężem
+Krzysztof Kowalewski w 9 rocznicę śmierci
+Tomasz Mielweczyka w 1 rocznicę śmierci
od rodziców, brata i śiostry
+Kazimerz Reda w 2 miesiąc śmierci od Polskiego Klubu

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
Saint Scholastica, virgin – Memorial
Tuesday:
Our Lady of Lourdes – Optional Memorial
Wednesday: St. Juventius of Pavia
Thursday:
St. Julian of Lyons
Friday:
Sts. Cyril, monk & Methodius, Bishop
Saturday:
Sts. Faustinus and Jovita
A VOCATION VIEW:
I resolved to know nothing except Jesus
Christ, and Him crucified. In the Cross is our
salvation, proclaim that salvation in all you
do!—DIVINE WORD MISSIONARIES—
SISTERS SERVANTS OF THE HOLY
SPIRIT 800-553-3321
Saturday February 8th and Sunday February 9th, after the Holy Mass there will
be an opportunity to receive the Sacrament of Anointing of the Sick on the
occasion of the „World Day of the
Sick”

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
02/01 & 02/02/2020
$5,365.00
$694.00

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.

2020 OFFERTORY ENVELOPES
We’ve had an update! Our individually
marked envelopes should be available
mid February 2020. The supplier is
providing us with generic envelopes
which can be used until the regular envelopes are received. These envelopes will be available 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 problemy z drukowaniem. Indywidualne koperty będą dostępne
dopiero w połowie lutego 2020 r. Tymczasowe koperty będą dostępne w kościele. Prosimy o korzystając z nich, załączając nazwisko, kwotę i numer koperty, jeśli jest dostępny.
Możemy też podać numer koperty Państwu w biurze. Dziękujemy za cierpliwość. Będziemy Państwa informować na
bieżąco.

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

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

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

