EASTER
2021
Christ Is Risen,
Indeed! Alleluia!

Happy Easter
Saint John Paul II
Polish Center

3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886
Tel/Fax: 714.996.8161. www.polishcenter.org

Lent, 2021
Dear Brothers and Sisters,

…At daybreak on the first day of the week they
took the spices they had prepared and went to
the tomb. They found the stone rolled away from
the tomb; but when they entered, they did not
find the body of the Lord Jesus. While they were
puzzling over this, behold, two men in dazzling
garments appeared to them. They were terrified
and bowed their faces to the ground. They said
to them, “Why do you seek the living one among
the dead? He is not here, but he has been
raised. Remember what he said to you while he
was still in Galilee, that the Son of Man must be
handed over to sinners and be crucified, and
rise on the third day.” And they remembered his
words. Then they returned from the tomb and
announced all these things to the eleven and to
all the others.
Luke 24:1-9

Once again we are living the time of Lent in
which, as always, we prepare for the Easter of
the Resurrection, the Celebration of our hope
and the meaning of life. This Lent may be a
different experience for many of us because of
our new reality that has brought us many
changes and challenges in our lives.
During this special time of grace, the Church
invites us, like always, to meet Christ, who is
the Source welling up with eternal life; Christ
who is the Light of the World; and Christ who is
the resurrection and the life.
Let us open ourselves to His power and
grace, so that we may find the source of our life
in Him. Let's ask for His light for the world and
for each of us. Let us ask for our faith in His
Resurrection so that it may help us overcome
our everyday challenges and let everyone
experience life and eternity through His mercy.
With the best wishes and blessing
Happy Easter!!!
Sincerely in the Risen Christ,
Fr. Zbigniew Fraszczak, SVD
Director

EASTER SCHEDULE
Fridays of Lent
7:00 pm - Stations of the Cross
Lenten Retreat
Saturday, March 13 – 4:00 pm (Eng)
Sunday, March 14 - 9:00 am (Eng)
Penance Services and Confessions
Tuesday, March 16 - 7:30 pm (Pol)
Wednesday, March 24 - 7:00 pm (Eng)
Holy Thursday, April 1
7:30 pm - Mass of the Lord’s Supper (Eng/Pol)
Good Friday, April 2
12:00 noon - Stations of the Cross in English
3:00 pm - Good Friday Liturgy in English
7:30 pm - Good Friday Liturgy in Polish
Holy Saturday, April 3
10:00 am - 2:00 pm - Blessing of Easter Baskets
7:30 pm - Easter Vigil Mass in English
Easter Sunday, April 4
7:00 am - Procession and Resurrection Mass in Polish
9:00 am - Easter Mass in English
10:30 am - Easter Mass in Polish
12:00 noon - Latin Tridentine
Easter Week
The Octave of Easter - Divine Mercy Chaplet
every day at 3:00 pm
Second Sunday of Easter, April 11
Feast of The Divine Mercy
7:00 am - Mass in Latin
9:00 am - Mass in English
10:30 am - Mass in Polish
3:00 pm - Divine Mercy Celebration (Eng/Pol)

"Jesus I Trust in You"

WIELKANOC
2021
Chrystus
Zmartwychwstał!
Alleluja!

Radosnych Świąt
Wielkanocnych!
Ośrodek Polonijny
im. Świętego Jana Pawła II
3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886
Tel/Fax 714.996.8161. www.polishcenter.org

Wielki Post, 2021

PROGRAM NA WIELKANOC

Drodzy Bracia i Siostry,

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do
grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień
od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie
znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego
były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch
mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone,
pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do
nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc
jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy
przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od
grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i
Łukasz 24:1-9
wszystkim pozostałym.

Po raz kolejny przeżywamy czas Wielkiego
Postu, w którym jak zawsze przygotowujemy
się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Świąt naszej nadziei i sensu życia. Ten Post
być może dla wielu z nas będzie innym
doświadczeniem z powodu nowej rzeczywistości, która przyniosła i przynosi wiele zmian i
zaburzeń w naszym życiu.
Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa
pozostaje jednak niezmieniona i Kościół jak
zawsze zaprasza nas do spotkania z Tym,
który zawsze jest Źródłem tryskającym ku
życiu wiecznemu; Chrystusem, który jest
Światłością
Świata;
i
który
jest
zmartwychwstaniem i życiem.
Otwórzmy się na jego moc i łaskę, abyśmy
w Nim odnajdywali źródło naszego życia.
Prośmy o Jego światło, potrzebne dla świata i
dla każdego z nas.
Z najlepszymi życzeniami i błogosławieństwem

Piątki Wielkiego Postu
19:00 - Droga Krzyżowa (ang)
Rekolekcje Wielkopostne
Niedziela, 14 marca - 10:30
Pon. 15 marca – Śr. 17 marca – 19:30 (pol)
Nabożeństwa Pokutne i Spowiedź
Wtorek, 16 marca – 19:30 (pol)
Środa, 24 marca – 19:00 (ang)
Wielki Czwartek, 1 kwietnia
19:30 - Msza Ostatniej Wieczerzy (ang/pol)
Wielki Piątek, 2 kwietnia
12:00 - Droga Krzyżowa (ang)
15:00 - Liturgia Wielkiego Piątku (ang)
19:30 - Liturgia Wielkiego Piątku (pol)
Wielka Sobota, 3 kwietnia
10:00-14:00 - Święcenie pokarmów wielkanocnych
19:30 - Liturgia Wielkiej Soboty (ang)
Wielkanoc, Niedziela, 4 kwietnia
7:00 - Proceja i Msza Św. Rezurekcyjna (pol)
9:00 - Msza Św. Wielkanocna (ang)
10:30 - Msza Św. Wielkanocna (pol)
12:00 - Msza Św. Wielkanocna (łać)
Oktawa Wielkanocna - Koronka do Miłosierdzia
Bożego każdego dnia o godz. 15:00
II Niedziela Wielkanocna, 11 kwietnia
Święto Miłosierdzia Bożego
7:00 – Msza Św. (łać)
9:00 – Msza Św. (ang)
10:30 – Msza Św. (pol)
15:00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (ang/pol)

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych!
Ks. Zbigniew Frąszczak, SVD
Dyrektor

"Jezu Ufam Tobie"

