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time. The custom of showing the consecrated host to the 
people, encased in a vessel called a monstrance, developed 
in a period of history when even very pious people re-
ceived Communion only rarely. The opportunity to see the 
host raised high above the head of the priest at Mass, or to 
see the host exposed outside of Mass, was thought by many 
to be a form of spiritual Communion. Without question, 
our Catholic practice of reserving the consecrated host both 
for adoration and Communion of the sick and dying is a 
cherished tradition. 

Over the next few weeks, we’ll look at how these tra-
ditions developed and how the Church envisions reserva-
tion and adoration today. We do this by the light of the 
liturgical reforms that have restored a heightened appreci-
ation for how receiving the Body and Blood of Christ is 
central to our worship. “Perpetual Adoration,” 
“Reservation,” “Benediction,” and “Reposition” are all 
part of the Catholic vocabulary. Often the terms are mis-
used, and a tangled history - as well as widely varying 
practices in our parishes - adds to the confusion.  

Many Catholics today have never participated in Ben-
ediction, or even spent time in adoration on Holy Thurs-
day night. There’s plenty of interesting history, much of it 
surprising and challenging, and we will do our best to 
inform you along the way. —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

FEAST OF THE CHAIR OF ST. PETER 
22 FEBRUARY 

The Chair of Saint Peter is a relic conserved in St. 
Peter's Basilica in Vatican City. The relic is a wood-
en throne that tradition states the Apostle Saint Peter the 
first Pope, used as Bishop of Rome. The relic is enclosed 
in a sculpted gilt bronze casing designed by Gian Lorenzo 
Bernini and executed between 1647 and 1653. In 2012, 
Pope Benedict XVI described the chair as "a symbol of 
the special mission of Peter and his Successors to tend 
Christ’s flock, keeping it united in faith and in charity." 

 

Katedra św. Piotra to relikwia przechowywana w Ba-
zylice św. Piotra w Watykanie. Relikwia jest drewnianym 
tronem, który tradycja głosi Apostoł Święty Piotr pierw-
szy Papież, używał jako biskup Rzymu. Relikwia jest ob-
jęta w rzeźbionej pozłacanej obudowie z brązu, zaprojek-
towanej przez Gian Lorenzo Berniniego i wykonanej w 
latach 1647-1653. W 2012 r. Papież Benedykt XVI okre-
ślił ten tron jako "symbol specjalnej misji Piotra i jego 
następców do troski o trzodę Chrystusa, zjednoczył się w 
wierze i miłości".     —Wikipedia 

THE CHOICES WE MAKE 
As Sirach says, each person must choose between life 

and death… and whichever one chooses will be given. The 
choices we make every day have a life or death quality. 
Every day we are choosing in one direction or the other. 

We all have reasons for the choices we make. Some-
times we are seeking approval and acceptance, wanting to 
fit in and be liked. We choose based upon the costs, bene-
fits and risks involved. Sometimes we may just give up and 
refuse to choose. Sometimes we choose power, control, or 
security. Often our choices are about self-protection or 
making ourselves feel happier. Or we might choose to 
make another feel bad, and attempt to get back at him or 
her; or more positively, we may choose to make amends 
and make up. 

Our experience of making choices brings us back to 
our reading from Sirach. There is one fundamental choice 
to be made — the choice between life and death. Where 
will I spend eternity? The choice that really matters in the 
end is between life and death. This ultimate criterion 
should affect all other choices. What good does it profit a 
person to gain the whole world, and lose ones soul? (cf 
Mark 8:36) 

Bringing this to an everyday level: could our daily life-
style be described as life-giving? Do we choose to help 
sustain and nurture life for ourselves and others? Or do we 
choose to diminish or ignore the good of others? Do we try 
to make our world a better place? While Jesus sets us a 
very high standard, Sirach claims that we can keep the 
commandments if we really want to. Both readings call us 
to evaluate our habitual ways of choosing. 

The Sermon on the Mount offers high moral ideals, not 
a set of firm commandments. Jesus forbids not merely mur-
der but also lesser forms of injuring others. The importance 
of forgiveness is so great that it comes before strictly reli-
gious duties. He tells us “leave your gift there before the 
altar and go; first be reconciled to your neighbour.” We 
must respect not simply people’s right to life but also their 
right to dignity and self-respect. 

The prohibition of oaths is not taken literally in Chris-
tian countries, where oaths are taken in a courts of law. But 
in a perfect society characterised by trust and truth-telling, 
oaths should not be needed to reinforce our words. Jesus 
promoted an atmosphere of openness and trust. What he 
offers as a supplement to the Law of Moses is a morality of 
values held from the heart.         —Internet 

Today’s Readings: Sir 15:15-20; Ps 119:1-2, 4-5, 17-
18, 33-34; 1 Cor 2:6-10; Mt 5:17-37 

 
TREASURES FROM OUR TRADITION 

In recent years, there has been a resurgence of interest 
in various forms of adoration of the Blessed Sacrament. 
Some people suggest that this recovers an ancient tradition 
in the church, when in fact the practice belongs to a later 

SIXTH SUNDAY 
IN ORDINARY TIME 
FEBRUARY 16, 2020 

Blessed are you, Father, Lord of heaven 
and earth; you have revealed to little ones 
the mysteries of the kingdom.          

— Mathew 11:25
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KOMENTARZ LITURGICZNY 

Cykl A, 6 Niedziela Roku, Zwykła  
Czytania: Syr 15:15-20; Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-

34; 1 Kor 2:6-10; Mt 5:17-37 
 
Ludzie na ogół są dumni z tego, że otrzymali od Boga 

dar wolności i zwłaszcza w naszych czasach czynią 
wszystko, by zagwarantować sobie wolność na różnych 
odcinkach życia i móc z niej korzystać. Wolność posiada 
bardzo szeroki zakres i stąd nawet prawo do wolności 
obejmuje szereg spraw, dziedzin życia, w związku z czym 
mówimy o wolności słowa, informacji, przekonań, wyboru 
stanu itd. Z zagadnieniem wolności spotykamy się również 
w zakresie życia moralnego człowieka, a więc postępowa-
nia człowieka. 

Jeżeli wolność ogólnie nie może być pojmowana jako 
nieograniczona niczym swoboda działania, tym bardziej 
należy to odnieść do życia moralnego. Jak każde prawo, 
tak również prawo do wolności jest zawsze tylko jedną 
stroną medalu, której musi odpowiadać zawsze druga stro-
na rozumiana jako obowiązek. Gdy bowiem np. ja mam 
prawo do wolności słowa, to muszę uznać prawo drugiego 
człowieka na tym samym odcinku. W przeciwnym razie 
moje prawo staje się fikcją. 

Pierwsze czytanie słowa Bożego ukazuje nam wolność 
w dziedzinie moralnej jako zobowiązanie stawiające czło-
wiekowi wielkie wymagania. Najczęściej wolelibyśmy 
sobie tego nie uświadamiać i dlatego zbyt łatwo usprawie-
dliwiamy swoje złe postępowanie. Posuwamy się nawet do 
takiego stwierdzenia: jakim stworzyłeś mnie, Panie Boże 
(tzn. słabym, skłonnym do zła), takim jestem. Zapomina-
my wtedy o tym, że wolność jest darem Bożym, który mu-
si być przyjęty przez człowieka i właściwie wykorzystany. 

W życiu moralnym sprawy wyglądają w ten sposób, że 
człowiek powinien świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć 
na Boże wezwanie. Pan Bóg okazuje swoją pomoc naj-
pierw przez to, że daje człowiekowi możność poznania 
drogi życia. Już przy pomocy naturalnego światła rozumu 
poznajemy od pierwszych chwil świadomości dobro, od-
różniając je równocześnie od zła; co więcej, dobro jakby 
się nam narzuca, bo zostaje przez nas poznane jako to, co 
powinniśmy wybrać. Pan Bóg jeszcze bardziej ułatwił 
człowiekowi rozeznanie w tej dziedzinie. Objawił człowie-
kowi swoją wolę w przykazaniach, co stanowi wielki akt 
Bożej dobroci. Wiemy przecież z własnego doświadczenia, 
jak trudno byłoby dokonać oceny tego, co zamierzamy 
czynić, gdyby nie przykazania Boże. W takiej sytuacji wła-
ściwe skorzystanie z daru wolności polega na tym, że czło-
wiek decyduje się na zachowanie przykazań Bożych. Nie 
jest jednak do tego zmuszany, lecz powinien to wybrać. 
Jeśli zaś wybiera to, co słuszne, wtedy właściwie korzysta 
z daru wolności i zasługuje na nagrodę; gdy zaś decyduje 
się na zło moralne, źle korzysta z daru wolności i zasługuje 
na karę. Stąd autor natchniony mówi obrazowo: przed tobą 
ogień i woda; przed ludźmi życie i śmierć. Wybór należy 
do człowieka. 

Człowiek od samego początku istnienia na ziemi miał 
wielkie ambicje i chciał poznać zwłaszcza otaczający go 
świat. Czyni to zresztą do dziś i ciągle jeszcze stoi wobec 
przeróżnych tajemnic. Już np. wydawało się ludziom, że 
wiedzą wszystko przynajmniej o najbliższym ciele niebie-

skim, jakim jest w stosunku do nas Księżyc. Tymczasem 
podróże kosmiczne dość dobitnie wykazały, że dużo jesz-
cze nie wiemy. Stąd pilnie badamy próbki przywiezione z 
Księżyca, czekamy na zdjęcia przesyłane z Marsa czy z 
innych planet, aby w ten sposób wzbogacać swoją wiedzę 
o świecie. 

Szukał też człowiek zawsze odpowiedzi na pytanie 
dotyczące jego samego, ale tutaj osiągnięcie wiedzy przy-
chodzi jeszcze trudniej, rozbieżności w odpowiedziach są 
znacznie większe. Jak w pewnym sensie podróże kosmicz-
ne otworzyły nową kartę do poznania świata otaczającego 
nasz glob ziemski, tak przyjście na ziemię Chrystusa i gło-
szenie przez Niego Ewangelii otworzyło ludzkości zupeł-
nie nową kartę dla poznania własnego losu i przeznacze-
nia. Tylko Ten, który z nieba przyszedł na ziemię, mógł 
nam powiedzieć, Kim jest Bóg i co wyznaczył człowieko-
wi. 

To właśnie stanowi tę najważniejszą mądrość, której 
każdy powinien pragnąć i którą powinien starać się zdo-
być. Nie wyklucza ona tajemnic, bo nasz rozum nie jest 
jeszcze przygotowany do uchwycenia tego wszystkiego, co 
leży w zamiarach Bożych: "ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują". 

Nic przeto dziwnego, że ta mądrość wymaga również 
zgłębiania. Duch Boży, którego otrzymujemy na chrzcie 
świętym, stając się Jego świątynią, pozwala nam coraz 
głębiej wnikać w tajemnicę naszego powołania. Szczegól-
ną okazją staje się każda Msza św., w której pilnie słucha-
my Słowa Bożego i z mocną wiarą przeżywamy tajemnicę 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Pan Jezus nie przekreślił przykazań ogłoszonych w 
Starym Testamencie, stąd człowiekowi nie wolno własną 
powagą niczego zmieniać w prawie Bożym. Co więcej, 
chrześcijanin musi pamiętać o tym, że jego sprawiedli-
wość, czyli doskonałość życia, ma przewyższać sprawie-
dliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Chrystus bo-
wiem udoskonalił dotychczas obowiązujące przykazania. 
Przykładowo zostały dziś wskazane niektóre tylko przyka-
zania. Mając na uwadze piąte przykazanie, trzeba powie-
dzieć, że jeżeli w Starym Przymierzu chodziło tylko o uni-
kanie czynów czysto zewnętrznych, a więc o wykluczenie 
zabójstwa czy zranienia kogoś, to chrześcijanie muszą usu-
nąć ze swego wnętrza nawet gniew i wykluczyć ze słowni-
ka wszelkie obraźliwe słowa. I dlatego nie wolno im skła-
dać ofiary na ołtarzu, gdy sobie przypomną, że są nie w 
porządku ze swoimi bliźnimi. Podobnie wygląda sprawa, 
gdy idzie o szóste przykazanie, a więc mamy obowiązek 
nie tylko wykluczyć formalne cudzołóstwo, lecz nawet 
myśli cudzołożne. 

Możemy więc powiedzieć, że zwiększają się wymaga-
nia stawiane człowiekowi. Podobnie zaś jak to czynił Mę-
drzec starotestamentowy, tak samo Chrystus stwierdza, że 
w sposób wolny mamy to wszystko podjąć. Bylibyśmy 
jednak w błędzie, gdybyśmy twierdzili, że te niejako 
zwiększone obowiązki pogarszają naszą sytuację. Na spra-
wę wolności trzeba patrzeć w ten sposób, że im więcej do-
bra człowiek świadomie wybiera, tym bardziej staje się 
prawdziwie wolny. Należy się przeto wdzięczność Chry-
stusowi za to, że przez swoje nauczanie ukazał nam dosko-
nalszą drogę życia. 

- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych 
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NOWE PRZYMIERZE 
Jezus jest Nowym Mojżeszem ogłaszającym na górze 

Nowe Prawo. Jego Prawo jest bardziej angażujące i wy-
magające. Nie polega tylko na zewnętrznej poprawności. 
Domaga się zaangażowania całego człowieka, a przede 
wszystkim wnętrza, serca. 

Jezus nie neguje Prawa ani faryzeuszy, którzy należe-
li do bardziej szanowanych stronnictw religijnych. Stawia 
jednak wobec swoich uczniów (i nas) większe wymaga-
nia. Nowa sprawiedliwość i doskonałość, którą głosi, mu-
si przewyższać doskonałość faryzeuszy. Doskonałość fa-
ryzejska polegała przede wszystkim na nienagannym za-
chowaniu Prawa i nadmiernym koncentrowaniu się na 
formach zewnętrznych. Często gubiono przy tym wnę-
trze, serce, miłość… Jezus jako wzór doskonałości ukazu-
je nam Ojca: Bądźcie więc wy do-s-ko-nali, jako dosko-
nały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Świętość, do-
skonałość, sprawiedliwość ucznia w Królestwie Niebie-
skim zależy od jego wnętrza. Jeśli moje wnętrze będzie 
napełnione miłością do Ojca; jeśli będę naśladował Boga 
Ojca, wtedy moje czyny zewnętrzne będą płynąć z serca. 

Odnosząc się do Dekalogu Jezus podaje jego własną 
interpretację; posługuje się „antytezami”. Nakaz nie zabi-
jaj! poszerza o błogosławieństwo dotyczące cichości, po-
koju i miłosierdzia: nie należy się również gniewać ani 
znieważać bliźnich; pojednanie z Bogiem zakłada przeba-
czenie bliźniemu. Zarówno zabójstwo jak i zniewaga pod-
lega sądowi. Aramejskie słowo „raka” oznacza: „pusta 
głowo”, czyli „głupcze”. Według Jezusa gniew wyrażają-
cy się w wyzwiskach prowadzi do podobnych konse-
kwencji jak zabójstwo. Dlatego najpierw należy oczyścić 
serce z gniewu i złości. 

Jezus mówi również o pojednaniu z przeciwnikiem. 
Dar ma wartość o tyle, o ile wypływa z czystego serca, 
pojednanego z innymi. „Wróg” może mieć podwójne zna-
czenie. Może oznaczać ludzi, z którymi żyjemy w niezgo-
dzie, nienawiści, zazdrości; którym odmawiamy przeba-
czenia… Z drugiej strony może mieć wymiar wewnętrz-
ny. Oznacza wówczas naszych „wewnętrznych sę-
dziów” (superego, chore poczucie winy), których oskar-
żenia prowadzą do lęków, natręctw, skrupułów, zamknię-
cia w sobie… 

Szóste przykazanie Dekalogu nie cudzołóż! Jezus 
poszerza o błogosławieństwo czystego serca: nie patrz 
pożądliwie! Nie chodzi więc tylko o czyny, ale również o 
czystość oczu i serc. Spojrzenie, które zmierza do pożąda-
nia (mężczyzny lub kobiety), gdy ma charakter świadomy 
i dobrowolny nazwane zostaje cudzołóstwem. W sensie 
moralnym ma podobną jakość co czyn. Zostaje popełnio-
ne w sercu człowieka. Drugi człowiek bywa wówczas 
traktowany przedmiotowo; zamiast relacji miłości czystej 
staje się obiektem pożądania. 

Troska o czystość wewnętrzną wymaga radykalnych 
postaw. Jezus używa hiperboli (umyślnej przesady) i mó-
wi nawet o pozbyciu się ręki, nogi, oka. Oczywiście nie 
chodzi tu o samookaleczenie ani destrukcję, ale o zastoso-
wanie radykalnych środków, o czuwanie i nieustanną 
walkę z pokusami. 

Szóste przykazanie dotyczy również rozwodów. W 
czasach Jezusa Prawo Mojżesza dopuszczało rozwód w 

pewnych sytuacjach. Jednak mógł to uczynić jedynie 
mężczyzna. Kobieta pozbawiona była wszelkich praw. 
Rabini interpretowali możliwość rozwodów w różny spo-
sób. Kierunki bardziej rygorystyczne domagały się waż-
nych powodów, np. cudzołóstwa żony. Natomiast laksy-
styczne błahych. Wystarczyła np. niechęć do żony czy 
niesmaczna potrawa ugotowana przez nią. 

Jezus podkreśla, że rozwód jest zaprzeczeniem Boże-
go zamysłu małżeństwa. Nierozerwalność małżeńska w 
czasach Jezusa była obroną kobiety i dzieci. Rozwody są 
skutkiem egoizmu, braku zdolności do ofiary i przebacze-
nia, konsekwencją nieumiejętności akceptacji i miłości 
oraz uznania ograniczeń i praw drugiego i własnych. 
Skutki rozwodów dotykają najbardziej bezbronnych i nie-
winnych – dzieci. A zadane rany są niemożliwe do 
„naprawienia w przyszłości”. 

Stare Przymierze zakazywało fałszywej przysięgi, 
gdy ktoś z całą premedytacją kłamał, powołując się na 
Boga. Żydzi nie mogli wymawiać imienia Bożego, więc 
przysięgali na niebo, ziemię, Jerozolimę, własną głowę… 
Jezus wzywa do rezygnacji z każdej przysięgi. Zamiast 
słowa, które utraciło wartość, zachęca do prostoty, szcze-
rości, przejrzystości, prawdomówności: Niech wasza mo-
wa będzie: Tak, tak, nie, nie. Jest to postawa ubóstwa du-
chowego, wolności a także czystości serca, życia w praw-
dzie, bez zbędnych zawiłości. Ukrywanie prawdy w poto-
ku słów jest zakamuflowanym kłamstwem. 

Czy znam przykazania i żyję nimi? Wobec kogo ży-
wię urazy gniewu, złości, nienawiści? Z kim jest mi naj-
trudniej się pojednać? Dlaczego? O co oskarżam siebie? 
W jaki sposób patrzę na drugiego człowieka (mężczyznę, 
kobietę)? Czy nie traktuję innych w sposób przedmioto-
wy? Czy szanuję prawa i wolność bliźnich? Jak wygląda 
moje życie małżeńskie, rodzinne? Czy żyję w prawdzie 
czy raczej w obłudzie i zakłamaniu? 

 —Stanisław Biel SJ 
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A VOCATION VIEW: 
 “You have heard that it was said”. Jesus 

challenges His disciples to a deeper embrace 
of His teachings. Embrace His teachings with 

your whole heart, mind and soul.  
DIVINE WORD MISSIONARIES- SISTERS 

SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT 
800-553-3321 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Monday:        Seven Holy Founders of the Servite Order 
Tuesday:  St. Flavian of Constantinople  
Wednesday: St. Boniface of Lausanne  
Thursday:  Martyrs of Tyre  
Friday:  St. Peter Damian, Bishop and Doctor 
Saturday:      Feast of the Chair of St. Peter 
  Martyrs of Arabia  

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 

 

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  
02/08 & 02/09/2020 $5,269.00  $652.00  

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 
Sat 2/22 4:00 pm For God’s blessings for Fr. Zibi in Thanksgiving 
Sun 2/23 9:00 am For the intention of the Polish Center Community 
  10:30 am O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra Macieja 
   Toporowicza z okazji rocznicy Chrztu Świętego od mamy 
   +Richard Zeleski który zmarł 3 miesiące temu 
   od cioci Kasi Akrami z rodziną 
   +Mary Ann Grzelewski w 3 rocznicę śmierci 
   od siostry Kasi Akrami z rodziną 
   +Czesław Turek od żony z rodziną 
   +Jerzy Kaźmierkowski w 1 rocznicę śmierci 
   od żony z rodziną 
   +Jadwiga Stępniak w 5 rocznicę śmierci 
   od syna Marka z rodziną 
   ASH WEDNSDAY 
Wed 2/26 8:30 am For the intention of the Polish Center Community 
  7:30 pm Za wszyskich parafian Polskiego Ośrodka 
Fri 2/27 7:00 pm  STATIONS OF THE CROSS 
Sat 2/28 4:00 pm +Corrine Labuda from the Labuda family 
Sun 3/1 9:00 am For the intention of the Polish Center Community 
  10:30 am Za zmarłych z rodzin Kubryńskich i Wardach 
   od Basi i Adama 
   +Kazimierz Reda w rocznicę urodzin 
   od przyjaciół z Koła Różańcowego 
   FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
Fri 3/6 8:30 am  +Nick Wilson and +Kevin Starbuck from the family 
  7:30 pm Za wszyskich parafian Polskiego Ośrodka 

 2020 OFFERTORY ENVELOPES 
The new 2020 Sunday and Holy Day  
Offering Envelopes have finally arrived! 
They are available either before or after 
Mass.  Please stop by the office and pick 
your envelopes.   

We encourage you to use this method for your offering so 
we can help you in reporting your charitable donations.                     

God Bless and Thank you for you patience and generosity! 
 

Zestaw kopert na ofiarę na 2020 rok tzw. Offering Envelopes 
są do odebrania w biurze parafialnym. Zachęcamy do ich 
używania.                      

Bóg Zapłać za hojność! 

Save the date—April 20, 2020 
Kolbe Charities and the Knights of Colum-
bus Council 9599 are looking for Golfers 
for the 9th Annual Charities Golf Tourna-
ment at the Western Hills Country Club in 

Chino Hills, CA 
 
Greens Fees $125 per Golfer include Lunch and Din-

ner—Interested as a Golfer or Donor—please contact Joe 
Kozak j.j.kozy1@att.net 951-277-0626 or Tony Kraw-
czaki tbkrawczak@aol.com 714-815-0141 

www.kolbecharities.org 

DIVINE MERCY LENTEN RETREAT 
„Divine Mercy and the Family in This Challanging Time” 

 
A Lenten Retreat on Divine Mercy sponsored by Divine 

Mercy Ministry of Holy Name of Mary at the Sacred Heart 
of Mary Catholic Church in Covina, CA 

Saturday March 14 from 9:30 am to 4 pm 
 

Pre-registration $25, on-site $35 
Please contact Estrella Mijares: (562) 972-5675 or 

Ruby Gonzales (626) 482-1284 for more information 


