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TWELFTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
JUNE 21, 2020

The Spirit of truth will testify to me, says
the Lord; and you also will testify.
– John 15:26b, 27a

“CHRISTIAN, BUT NOT OFFENSIVELY SO”
A genuine Christian cannot fully escape Christ’s call to
be different from the world. What he asks us is not to conform to the standards of this world, but rather to transform
those standards. St Paul thought of Sin entering this world
through one man, Adam, and through sin death, so that death
has spread throughout the whole human race, because sin is
so universal. The world’s greatest sin is unbelief, and the
task of the Church is to challenge this unbelief, relying on
the help of the Holy Spirit. The last words of Jesus, according to St Matthew, were, “Go and make disciples of people
everywhere; baptize them and teach them to observe all that
I taught you. And I am with you always, yes to the end of
time.”
While we live in this world, we are meant to remain
aware of the world to come, and live for God by pursuing
the standards Jesus set for us. When the Apostles worried
about the future, Christ encouraged them, “Don’t be afraid. I
am with you always.” The deepest truth about God that Jesus
taught is that he is a caring God, compassionate and forgiving, a God who is on our side. Our attitude to life can be that
of the psalmist who says, “In God I trust – I shall not
fear” (Ps 56:1. The only thing to fear is losing God, loss of
trust in God. This lack of trust begins when I look for security through my own efforts, in the works and wealth of my
own making. Jesus criticized the feverish efforts, the anxious
haste and worry of those worldly people, who refuse to grant
God any part in their lives. “In God I trust; I shall not fear.”
Jesus himself on the night of his last Passover, was
about to suffer more than anyone had ever suffered, or ever
will suffer in time to come. Yet, he remained affectionate
and caring towards his friends and shared the meal with
them, even the one who was plotting his betrayal. Later in
Gethsemane when the terror of what lay ahead caused his
sweat to fall like great drops of blood, his prayer was still,
“Not my will but yours be done.” No matter how awful the
future may seem, this should be our prayer and our spirit too.
A PROPHETIC PEOPLE
Jeremiah laments his hardship as a prophet (first reading), and Jesus asks his followers to be brave in promoting
their faith (Gospel). They imply that all members of the People of God are potentially prophetic and need to play their
part in handing on the truth about God. In a sense, we are all
successors to Jeremiah and to the apostles whose job it was
to share Christ’s message with the world.
Not all Christians have equal opportunities of being
spokespersons for God. Bishops and priests have the official
duty of encouraging and teaching the faithful. Their difficult
but worthwhile task is to faithfully hand on Christ’s teaching, and correct errors that threaten the integrity of the traditional Christian doctrine or ethical standards. Like Jeremiah
and other Old Testament prophets, they remind their people
of God’s revealed will and of the high moral standards God
asks of us. And, like the prophets, priests can often expect
criticism and opposition, just for doing their job.
Theologians too have an important work to fulfil in the

Church, to deeply study the revealed truth, and then blend
that traditional teaching with modern knowledge, so as to
honestly apply the Christian message to new problems. To
help them in this daunting work they have the light of the
same Holy Spirit who guided the prophets of old, provided
they do their research not as masters but as servants of the
word of God. But it is not only priests and theologians who
have the prophetic role towards God’s people. The Second
Vatican Council taught that every Christian should give a
living witness to. Christ, at least through living a life of faith
and charity and by joining in worship and prayer.
This is not such an easy matter. The spirit of today’s
society, the example of our contemporaries, and the irreligious mood of much of the media do not always foster Godfearing attitudes or encourage sound moral standards. In
most countries today, Christians are not persecuted for
showing faith in Christ and his Gospel, but when she or he
lives according to this teaching they will be swimming
against the tide of a materialistic culture and will not find the
going easy. Jesus warns that being a Christian will cost sacrifice and suffering. We are bound to face opposition from a
world that does not gladly submit to the word of God, that
makes so many demands on human nature. But there is real
satisfaction, too, in standing up for the truth of things. In the
centre of their souls, prophetic people have the happiness of
working with the Lord, who is the ultimate truth on whom
we all depend.

WHEREVER YOU GO, I SHALL GO
This promise of fidelity from the book of Ruth reminds
us that Christ will live and go with us, wherever we live and
wherever we go. But it also invites us to care for people because they are his people, too. Christ asks each disciple to be
his partner in the work that God the Father sent him to do in
this world. And he promises to be our partner, whatever our
work, whatever kind of life we live, wherever we go. We
follow him, trusting that he is with us, not just for a moment,
but for the whole of our lives. Wherever we go, however we
live, “the Lord is at my side.” His commitment to us is lifelong despite our own inability to think of him always, or
even despite our occasional thoughtless rejection of him.
The mystery of God’s call to us and of our response to him
is that he is always there for us. “I am at your side; you are
my friends,” said Jesus, even to disciples who sometimes
lose the way.
“Wherever you go, I shall go.” If we take those words to
heart we can accept the risk of going out to others in his
name. In saying “yes” to our life as Christian disciples, we
can, like Jeremiah, go forward in a zigzag fashion, going
somewhere, but not always directly or in a predictable manner. “Do not be afraid,” Christ said and still says. Christ is
not for the fearless but for those who must control their
fears. Neither is he for the perfect but for those who need his
word of forgiveness. If this ideal of going the journey of life
with Christ seems beyond our reach, remember how once
said to his friends, “With men it is impossible but not with
God; for all things are possible with God.” I follow Christ
best when I realize that the gospel ideal is beyond the reach
of my own strength. It is then that I can lean on him and
build on the strength of the Lord who is always at my side.
—Internet

Today's Readings: Jer 20:10-13; Ps 69:8-10, 14, 17, 3335; Rom 5:12-15; Mt 10:26-33
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, Dwunasta Niedziela Zwykła
Czytania: Jr 20:10-13; Ps 69:8-10, 14, 17, 33-35;
Rz 5:12-15; Mt 10:26-33
Nasza wiara i zaufanie Bogu muszą przejść przez różne
próby życiowe. Jedna z najbardziej trudnych pojawia się
wtedy, gdy ze strony drugich doznajemy niesprawiedliwego
prześladowania. Na pewno boli nas bardzo, jeśli wewnątrz
czujemy się niewinni wobec Boga, a na zewnątrz padają
liczne niesłuszne posądzenia czy wprost otwarte prześladowanie, zwłaszcza z powodu naszej postawy chrześcijańskiej;
ale też wtedy mamy specjalną okazję do ukazania wiary i
zaufania Bogu. Prorok Jeremiasz otoczony wrogami wołał z
niezachwianą nadzieją: "Pan Bóg jest przy mnie, jak mocarz
potężny".
Posłany był przez samego Boga, ale wypadło mu pełnić
misję w bardzo trudnych chwilach dla narodu wybranego zbliżały się dni kary Bożej za grzechy. Tymczasem Izraelici,
mając świadomość wybrania ich przez Boga, nie chcieli nawet dopuścić do głowy takiej ewentualności, że wszyscy
będą musieli opuścić ziemię obiecaną i dostać się do niewoli
pogan. Prorok Jeremiasz pouczony przez samego Boga
chciał przygotować swój naród na te trudne chwile. Nie
ustąpił nawet wtedy, gdy wzniecono przeciw niemu formalne prześladowanie. Wiedział, że cierpi za słuszną sprawę i
że Pan jest zawsze przy nim.
Trudno nam czasem przyjąć prawdę o grzechu pierworodnym, a więc o tym, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli.
Kiedy jednak obserwujemy ogrom zła w świecie i może nade wszystko, gdy dostrzegamy rozdźwięk nawet w naszym
wnętrzu - wtedy mimo woli narzuca się stwierdzenie, że z
tym wszystkim nie jest tak, jak być powinno. Owszem, jeśli
sięgamy w historię ludzkości, to zauważamy, że właściwie
od początku odczuwano ten brak wewnętrznej harmonii.
Skarżono się: "Widzę rzeczy dobre, pochwalam je, a idę za
złymi".
Grzech pierworodny i jego skutki stanowią smutną rzeczywistość. Jednakże nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że
pojawił się potem drugi Adam, przez którego spływa na
wszystkich łaska i dar Boży. W spuściźnie pierwszego Adama uczestniczą wszyscy na skutek faktu narodzenia naturalnego. Natomiast w zbawienie Jezusa Chrystusa włączamy
się przez narodzenie z wody i Ducha Świętego, które musi
znaleźć swoje przedłużenie w całym życiu, w pełni chrześcijańskim. Mimo Chrystusowego odkupienia nawet i po
chrzcie dostrzegamy w sobie pewne rozdarcie i skłonność do
zła. Możemy jednak łatwiej wszystko przezwyciężyć dzięki
łasce zbawienia, którą otrzymujemy w obfitości, jeśli tylko
zechcemy z nią współpracować.
Chrystus - nasz Mistrz, który sam tyle niesprawiedliwie
cierpiał, uprzedził nas o tym, że trzeba będzie nieraz cierpieć
prześladowanie ze strony ludzi. Przypomniał też przy okazji,
że ludzkie prześladowanie może dotknąć co najwyżej naszego ciała, nigdy zaś nie potrafi nas zniewolić, gdy idzie o nasze wnętrze: tu wszystko od nas zależy. I dlatego nie wolno
nam nigdy załamać się wewnętrznie, zrezygnować ze słusznej postawy. Musimy zawsze pamiętać o tym, że z nami jest
Chrystus, który zwyciężył świat i zasiadł po prawicy Ojca,
gdzie przygotowuje miejsce dla swoich wyznawców. Warunkiem jednak otrzymania tego miejsca jest ustawiczne
wyznawanie na ziemi Chrystusa swoim życiem. Mamy zaś
to czynić nie tylko wtedy, gdy wszystko nam sprzyja, ale

również - czy tym bardziej - w chwilach rozmaitych przeciwności ze strony ludzi: "Kto się przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się i Ja do niego przed Ojcem moim, który jest w niebie".
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

PROROK JEREMIASZ
twórca biblijnej księgi Jeremiasza, jest mu przypisywane również autorstwo biblijnych Lamentacji oraz Ksiąg. Zapowiadał spustoszenie Judy i Jerozolimy. Działał przez 40
lat. Spisywanie swej księgi, w której zawarł napomnienia i
groźby dla Izraelitów, zapowiedzi upadku państwa i niewoli
oraz proroctwa głoszące oswobodzenie z niewoli i ostateczne zbawienie, zakończył w 585 p.n.e. Był jednym z czterech proroków większych.
Pochodził z rodziny kapłańskiej ale jak się wydaje, Jeremiasz nie sprawował nigdy funkcji kapłańskich. Nie jest
znany rok jego urodzenia, ale z dużą dokładnością można
wskazać rok powołania go na proroka. Miało to miejsce w
trzynastym roku panowania króla judzkiego Jozjasza, tzn. w
r. 627/626 p.n.e. Pierwszy okres działalności Jeremiasza
przypada na czas od powołania do reformy religijnej Jozjasza. Jeremiasz, wówczas jeszcze mało znany, nie odegrał
większej roli w przeprowadzaniu tej reformy, która mimo iż
stanowiła ważny krok na drodze do ujednolicenia kultu, nie
spełniała oczekiwań proroka. Nie wykorzeniła synkretyzmu,
ani nie rozwiązała zasadniczych problemów religijnych w
królestwie. Drugi okres działalności to czas po śmierci Jozjasza pod Megiddo—czas panowania jego synów Joachaza i Jojakima. W tym okresie prorok starał się
walczyć z bałwochwalstwem i synkretyzmem, które odżyły
po śmierci Jozjasza. Na skutek bezkompromisowej postawy
popadł w konflikt z królem, został pozbawiony prawa wstępu na teren świątyni i musiał się ukrywać.
Następny okres działalności proroka przypada na lata
panowania Sedecjasza, którego po kolejnym królu Jojakinie
osadził na tronie władca babiloński Nabuchodonozor. Jeremiasz mógł teraz bez przeszkód spełniać swoją misję, zmierzającą do ratowania państwowości judzkiej i religii. Był
zwolennikiem zachowania spokoju i uległości wobec Babilończyków. Uważał, że tylko za taką cenę można uratować
Jerozolimę i świątynię. Takie poglądy były przyczyną oskarżenia go o defetyzm i zdradę, co doprowadziło do jego uwięzienia. Stronnictwo, które przejęło władzę w czasie oblężenia przez Babilończyków, wymogło na królu skazanie Jeremiasza na śmierć. Uratowała go wprawdzie interwencja
pewnego dworzanina, ale i tak do zdobycia miasta (w
587/586 r. p.n.e.) przebywał w więzieniu. Po upadku Jerozolimy Jeremiasz został najpierw włączony do grupy Judejczyków przeznaczonych do deportacji, a następnie ułaskawiony
na osobisty rozkaz Nabuchodonozora. Prorok miał do wyboru: albo udać się do Babilonu, albo pozostać w Judzie z nieliczną grupą ludności pozostawioną na miejscu. Wybrał opcję drugą. Udał się do Godoliasza, administratora kraju, aby
czuwać nad życiem religijnym mieszkańców. Wkrótce jednak Godoliasz został zamordowany, a niedobitki Judejczyków po krótkiej wojnie domowej w obawie przed zemstą
Babilończyków uciekły do Egiptu, zabierając przemocą Jeremiasza i jego sekretarza Barucha. Również w Egipcie prorok starał się zwalczać wśród uchodźców synkretyzm religijny i bałwochwalstwo, co spotykało się ze sprzeciwem. Według tradycji żydowskiej został przez swych rodaków uka— Internet
mienowany.
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Św. Mateusz w rozdziale dziesiątym podaje wskazówki misyjne Jezusa. Kardynał Carlo Maria Martini odczytuje ten rozdział jako autobiografię Jezusa. Jezus przekazuje uczniom prawdy, którymi sam żyje, które wciela
w czyn.
Jezus, wysyłając uczniów na misje, przestrzega ich
przed trudnościami. Misji nie zawsze towarzyszy sukces,
poklask, przyjęcie. Uczniowie mogą napotkać obojętność, odrzucenie, a nawet więcej: wrogość, prześladowanie, agresję, bunt. Reakcje te wiążą się z głoszonym słowem. Ewangelia nie zawsze uspokaja, jest miła, przyjemna, łatwa… Życie według Ewangelii nie jest beztroskie.
Przeciwnie, często wiąże się z trudem, krzyżem, wprowadza podziały, osądza serca, stawia przed koniecznością
radykalnego wyboru. Dlatego nie zawsze spotyka się z
przychylnym przyjęciem. Los uczniów Jezusa jest związany z losem Ewangelii a przede wszystkim z losem Jezusa: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu
mego imienia’ (Mt 10, 22); „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Jeśli pana domu przezwali
Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą” (Mt 10, 24-25).
Uczniowie nie powinni jednak obawiać się trudności
i prześladowań. Zaufanie Jezusowi i Bożej Opatrzności
jest siłą do przezwyciężania wszystkich obaw i lęków:
„Więc się ich nie bójcie!”. Boimy się szczególnie o nasze ciało, a więc o to, co jest przemijające. Lękamy się o
nasz spokój, naszą sytuację, rodzinę, prestiż, posadę…,
boimy się, by nie zostać odrzuconym, osamotnionym,
wyszydzonym czy źle zrozumianym… Jezus wskazuje na
„właściwą bojaźń”: „nie bójcie się tego, co może zaszkodzić waszemu ciału, bójcie się tego, co szkodzi waszemu
duchowi, waszemu człowieczeństwu” (por. Mt 10, 28).
W czasie rozmów z osobami, które odprawiają rekolekcje, często słyszę o lęku, który paraliżuje i przeszkadza, by być sobą i odważnie wyznawać Jezusa. Taki lęk
wypływa między innymi z braku zaufania i bojaźni Bożej. „Im bardziej zmniejsza się bojaźń Boża, tym silniej
rośnie lęk przed ludźmi” (R. Cantalamessa).
Zaufanie Jezusowi oczywiście nie uchroni od trudności, ciosów, porażek, odrzucenia. Jednak rany nie przenikną do głębi naszego serca. Nie staniemy się przez nie
zgorzkniali, cyniczni, ale pozostaniemy łagodni, kochający, umiejący przebaczać, świadomie kształtujący człowieczeństwo i świat. Nie jak kibice na stadionie, ale jako
prawdziwi zawodnicy.
Czy nie sądzę, że Ewangelia powinna być lekka i
dostosowana do oczekiwań ludzi współczesnych? Jakie
są moje lęki? Czego obawiam się najbardziej? Czy potrafię odróżnić lęki od bojaźni Bożej? Czy mam odwagę
—Stanisław Biel SJ
wyznawać Jezusa dziś?
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St, Thomas More, martyr
Tuesday:
St. Agrippina
Wednesday:
Birth of Saint John the Baptist-Solemnity
Thursday:
St. Maximus of Turin
Friday:
St. John & Paul
Saturday:
Saint Cyril of Alexandria Bishop&Doctor

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

Gloria Norton
Elżbieta Nowak
Ryszard Nowak
Jerry Nicassio
Jarrod Pavlak
Anthony Palermo
Iwona Pisarek
Elaine Quan
Benito Ramirez
Jerry Ramirez
Henryk Ruchel
Pat Rune
Tim Ryan
Al Schneider
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Jean Speakman
Matt Starbuck
Adrianne Swinford
Stanley Szymczyk
Teresa Turek
Lauren Vairo
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Patricia Yochum
Bogusia Zientek

CORONAWIRUS
Biskup Kevin Vann w Święto Bożego Ciała 13 i 14
czerwca wznawił Msze publiczne.
 Osoby powyżej 65. roku życia lub z osłabionym zdrowięm są zachęcane do pozostania w domu. Będziemy
kontynuować transmisję internetową Mszy na naszym
kanale YouTube.
 Odpust z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy
Św. pozostaje. Komunia Święta będzie rozdawana w
miarę potrzeb.
Dla uczestników Mszy Św,:
 Dystans społeczny będzie obserwowany wewnątrz i na

zewnątrz.

 Rodziny mogą siedzieć razem.
 Do wejścia będzie wymagana maska na twarzy. Nie ma

wyjątków od tego wymogu. Zachęcamy to noszenia
masek na dziedzińcu i parkingu.
 Komunia Święta zostanie rozdana po ostatecznym błogosławieństwie.
 Prosimy o nie zostawianie dłużej ani nie spotykaniu się
towarzysko po Mszy.
 Ławki będą dezynfekowane po każdej Mszy.
 Istnieją protokoły bezpieczeństwa dla toalet. Prosimy
używać tylko w nagłych przypadkach.
 Mszę będą skrócone.
Transmisje na żywo naszych Mszy w Ośrodku na
YouTube. Link jest dostępny na stronie głównej Ośrodka
pod adresem http://www.polishcenter.org/
Dziękujemy wszystkim z wsparcie Ośrodka w tym
trudnym czasie i cieszymy się że mamy okazję modlić
się w razem w naszym Ośrodku!

Page 5

www.polishcenter.org

UNIVERAL CHURCH COLLECTION
KOLEKTA NA KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
Sat 6/20 4:00 pm For the special intention of the Bonello family
+Joanne Jargensen from her husband
Sun 6/21 9:00 am +David Marec from Nancy Bald and family
10:30 am +Sebastian Sachniewicz w 3 rocznicę śmierci
od rodziców i dziadków
+Helena Kozakiewicz w 21 rocznicę śmierci
od syna Jerzego z rodziną
Sat 6/27 4:00 pm For the intention of the Polish Center Community
Sat 6/28 9:00 am For the intention of the Polish Center Community
10:30 am +Czesław Turek od żony z rodziną
+Alicja Chilecka od męża z rodziną

CORONA VIRUS NEWS
Bishop Kevin Vann has set the Feast of Corpus
Christi, June 13-14, for the resumption of public Masses.
Our Polish Center will celebrate Masses beginning that
weekend. For safety and simplicity, we will phase in our
full return. Here is a summary of our current plan. Comprehensive guidelines will be available soon.
 Those over 65 and/or with underlying health conditions
are strongly encouraged to remain at home. We will
continue to live stream Mass and post recordings to our
YouTube channel. The dispensation from the requirement to attend Sunday Mass remains in place.
 Holy Communion will be distributed as needed.
For those attending Mass:
 Social distancing will be observed inside and outside.
 Families and couple will be able to sit together.
 A face mask will be required to enter buildings. There
are no exceptions to this requirement. Face masks in the
courtyard are optional but highly encouraged.
 Holy Communion will be distributed after the final
blessing.
 Please do not linger or socialize after Mass.
 Chairs and other high touch surfaces will be sanitized
after each Mass.
 Safety protocols are in place for restrooms. Please use
for emergencies only.
 Masses will be shortened to decrease time together.
We are live-streaming our Center Masses and Services over YouTube. The link is available on the Center
homepage at http://www.polishcenter.org/
Thank you everyone for all the support the Center
received during this difficult time and look forward to
the opportunity to pray together!
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Deacon:
Fr. Jim Merle
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Thursday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 pm - 6:00 pm
Sunday - 9:00 am - 10:30 am
11:30 am - 1:30 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

This week, our second collection will combine the
annual Catholic Relief Services Collection and the Peter’s Pence Collection. Funds from the CRS collection
provide food to the hungry, support displaced refugees,
and bring Christ’s love and mercy to all people here and
abroad. The Peter’s Pence Collection, which provides
Pope Francis with the funds he needs to carry out his
charitable works around the world. The proceeds benefit
our brothers and sisters on the margins of society, including victims of war, oppression, and natural disasters.
W tym tygodniu nasza druga kolekta połączy coroczną kolektę Caritas i Świętopietrze. Fundusze dostarczają
żywności głodnym, wspierają przesiedlonych uchodźców
i przynoszą miłość i miłosierdzie Chrystusa wszystkim
ludziom tutaj i za granicą. Świętopietrze zapewnia papieżowi Franciszkowi fundusze, których potrzebuje, aby
wykonywać swoje dzieła charytatywne na całym świecie.
Dochody przynoszą korzyści naszym braciom i siostrom
na marginesie społeczeństwa, w tym ofiarom wojny, ucisku i klęsk żywiołowych.
Thank you for your generosity—Bóz zapłać!
HAPPY FATHER'S DAY!
To all the Fathers
best wishes for
a carefree,
joyful day, happiness
and God's abundant Blessings!
NA DZIEŃ OJCA !
Wszystkim Ojcom dużo szczęścia,
radości, miłości dzieci i pociechy z
nich, oraz obfitych łask, i
błogosławieństwa Bożego!

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
06/13 & 06/14/2020
$9,113.00
$438.00

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

