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THIRD SUNDAY OF LENT
MARCH 20, 2022
Repent, says the Lord; the kingdom
— Mathew 4:17
of heaven is at hand.
INVITING US TO THINK
Some unnamed people spread the news about the
slaughter of some Galileans in the holy precincts of the
Temple. The perpetrator has been acting on the orders of
Pontius Pilate. They add the horrifying detail that the victims’ blood has been mixed with the blood of animals that
were being offered in sacrifice. We don’t know why they
brought the news to Jesus. Did they want him to express
solidarity with the victims? Or did they want him to explain what sin those victims could have committed to
merit such a shameful death? Or why God allowed them
to be murdered in the sacred area of the temple?
Instead of a direct answer, Jesus recalled another tragedy that happened in Jerusalem: the death of eighteen
people crushed by a falling tower near the pool of Siloam.
Then he made two comments about both events. First,
that victims were no more sinners than anyone else. And
second, that any such tragedy can serve as a warning
about the shortness of life. “Unless you repent you will all
perish as they did”. This roundabout answer should make
us stop and think. Jesus rejects the popular myth that all
misfortunes are divine punishments.. We are not to imagine a stern, punitive God who metes out sickness, accidents, misfortunes, as a response to people’s sins. Then he
changes the topic and invites them to examine their own
lives. They must listen to God’s call to conversion and to
a change of lifestyle.
On our mass-media we often learn of tragic earthquakes, hurricanes and floods. How can we reconcile
such tragedies with our belief in divine providence? Jesus
suggests that rather than asking how God could let them
happen, we should wonder what positive lesson we can
learn from then. Rather than ask, “why does God allow
this misfortune”, let’s ask, “how can we leave so many
human beings to live in misery, so defenseless and illprovided for?” We won’t find salvation by protesting at
God or denying his existence, but by doing our bit to mitigate suffering in our world. Then, maybe, our heightened
awareness of the fragility of life will bring us closer to
God.
Today’s Readings: Ex 3:1-8A, 13-15; Ps 103: 1-2, 34, 6-7, 8, 11.; 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9
WANDERS IN THE DESERT
The Exodus account is closely connected with the
story of Christ in the Gospels. Just as the Israelites journeyed to Egypt so also did the Holy Family. They wandered in the desert as did Christ. They were tempted as
was He. They received manna from heaven. Christ was
the true bread of heaven. They drank water from the side
of a rock. Water poured forth from His side on the cross.
And so, when we approach the story of the burning
bush—the encounter with God from which the entire exo-

dus account really takes off—we
should instinctively be on the watch
for ways in which it might foreshadow Christ. This is unquestionably a
manifestation of God’s presence.
God calls out to Moses from the
bush. The ground on which Moses
stands is declared sacred. And Moses
fears to behold God. But is Christ
here?
For the Fathers, there would have
been little doubt. For it is the Word
of God that always reveals God. Certainly the fullness of
God’s manifestation to man came in the Incarnation, but
moments like this, the Fathers would say, are the work of
the pre-Incarnate Christ. Their approach is certainly a biblical one: St. Paul himself declared, for example, that the
rock from which the Israelites drank water in the desert
was none other than Christ.
In fact, from the very beginning itself, in Genesis,
Fathers like St. Basil of Caesarea associated God’s speaking with the second person of the Trinity, the Word.
Again, their intuitions are confirmed by Scripture itself.
As John 1 informs us, it was Christ who fashioned creation.
God speaks throughout the rest of Genesis. Moses
meets God in personal way on Mt. Horeb. God does not
thunder from the heavens. Nor is He perceived as some
sort of disembodied voice invisible yet audible. The episode of the burning bush rather has the character of a personal meeting. So it is most fitting that near the end, God
gives Moses his name: ‘I am who I am’ (in verse 14).
The Church has long seen this simple utterance as
being a statement of enormous significance. When translated in the Greek, the language in which the earlier
Church read the Old Testament, the verbs here are those
of being. God was declaring not that he was a being
among others. He was stating that He was Being.
And it is Christ, we have seen, who always reveals
God to man. Ask yourself, for a moment, who else identifies themselves as ‘I am’ in Scripture?
In the Gospel of John it is none other than Christ
Himself. At least seven times, Jesus makes an ‘I am’
statement. Some examples include: ‘I am the bread of
life,’ ‘I am the light of the world,’ ‘I am the way, the
truth, and the life,’ and ‘I am the resurrection and the life’
—Stephen Beale

SACRAMENT OF RECONCILIATION
We will be having our Lenten Sacrament of
Reconciliation in the Polish Center on
Wednesday March 30th in English and Tuesday April 5th in Polish.
The following local parishes will also be having special sessions for the Sacrament of
Reconciliation over the next few weeks:
St Joseph Placentia:

April 4 at 9:00 am
April 5 at 9:00 am
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 3 Niedziela Postu
Czytania: Wj 3:1-8A, 13-15; Ps 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8, 11.;
1 Kor 10:1-6, 10-12; Łk 13:1-9
Można obrazowo powiedzieć, że Pan
Bóg ustawicznie szuka człowieka, pragnie nawiązać z nim łączność, czego wyraźnym dowodem są te liczne przymierza, jakie zawierał z ludźmi, opisane na
kartach Pisma świętego. Z tego jednak
wcale nie wynika, że człowiek jest zawsze godny tego poszukiwania. Bardzo
często sprzeniewierza się Bogu i wybiera
własną drogę. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko droga pokuty i
nawrócenia.
Powołanie Mojżesza stanowiło jakby
bezpośrednie przystąpienie do realizacji
tych obietnic, jakie dał Bóg kiedyś Abrahamowi. Izrael zamieszkiwał w tym czasie Egipt, gdzie znalazł się na skutek
sprzedania Józefa przez braci. Rozrósł się
już w potężny naród, ale był prześladowany przez Egipcjan, którzy widzieli w Izraelitach poważnego wroga.
Prześladowani Izraelici wołali do Boga, aby ich wybawił
z niewoli, w której się znaleźli. W ten sposób nadeszła
odpowiednia chwila, aby wypełnić obietnicę daną Abrahamowi odnośnie ziemi obiecanej.
Potrzebny był jednak Izraelowi przywódca, który by
go wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Osobą upatrzoną na to stanowisko stał się Mojżesz. Wychował się w
Egipcie, na dworze faraona, ale musiał stamtąd uciekać
po zabójstwie Egipcjanina, który znęcał się nad jednym z
Izraelitów. Przebywając w krainie Madianitów, Mojżesz
zajmował się pasterstwem. Tego dnia popędził owce w
głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Otrzymała
ona nazwę "Bożej góry" ze względu na związane z nią
objawienia. Kilka wieków później do tej samej góry będzie podróżował wielki prorok Eliasz, aby tu rozmawiać z
Bogiem, w czasie gdy Izrael odstąpił od zawartego z Panem przymierza (1 Krl 19, 8n). Góra Horeb obejmuje
prawdopodobnie całe pasmo górskie, w którym Synaj
stanowi jeden ze szczytów. Tak więc uzasadniona jest
nazwa "Góra Boża".
Uwagę Mojżesza zwróciło niezwykłe zjawisko: płonący krzak, który jednak się nie spala. Gdy zbliżał się do
krzaka, usłyszał ostrzeżenie, aby tego nie czynił, bo miejsce, na którym stoi, jest ziemią świętą. W dialogu, jaki
następnie rozpoczął się między Bogiem i Mojżeszem,
spotykamy kilka ważnych stwierdzeń. Otóż Mojżesz ma
wyprowadzić naród z niewoli, następnie Bóg objawia po
raz pierwszy swoje imię: brzmi ono w języku hebrajskim
"Jahwe - Ten, który jest". W ten sposób nawiązał Bóg do
poprzednich obietnic, jakie dawał Abrahamowi, Izaakowi
oraz Jakubowi, jak również podkreślał, że jest Bogiem
żywych. Co więcej, w tym słowie słusznie dopatrujemy
się najtrafniejszego określenia Boga z punktu widzenia
filozoficznego: Ten, który jest, a więc Ten, do którego
istoty należy istnienie. Dzięki temu Pan Bóg różni się od

wszystkich innych tzw. przygodnych bytów, które od
Niego pochodzą, ale nie muszą istnieć.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie wydarzenia opisane w Piśmie świętym mają na pierwszym miejscu sens religijny i dlatego stanowią historię świętą, z której wszyscy mogą i powinni czerpać pouczenie. Wyjście Żydów z Egiptu, który
został słusznie nazwany "domem niewoli", było figurą wyzwolenia, jakiego Bóg
miał kiedyś dokonać posyłając na świat
swego Syna, dla wyzwolenia ludzkości z
niewoli grzechu. Z tej też racji dzieje
Izraela po wyjściu z Egiptu, zwłaszcza
jego podróż po pustyni, stanowią pouczenie dla tych, do których przyszedł
Chrystus, aby ich wyzwolić z niewoli.
Mojżesz występuje tutaj jako typ Chrystusa.
Wszyscy Izraelici zostali wyprowadzeni
z Egiptu, wszyscy znaleźli się na pustyni
i mogli wejść do ziemi obiecanej, ale nie
wszyscy okazali się tego godni.
Owszem, nawet większość z nich została odrzucona przez
Boga: wzgardzili bowiem Bożym wezwaniem. Ciągle się
buntowali, szemrali przeciw Bogu i Mojżeszowi, stąd
spotkała ich zasłużona kara. Mówimy nieraz, że "historia
się powtarza". Ma to zastosowanie również do historii
świętej, jak nas o tym poucza dziś św. Paweł.
Nawet człowiek odkupiony skłonny jest ciągle do zła,
którego zarzewie tkwi w nim i jakby czeka na sposobną
chwilę, ażeby rozpalić się płomieniem niegodziwości.
Stąd na każdym człowieku dobrej woli ciąży obowiązek
nawracania się, czyli ciągłej odmiany wewnętrznej, polegającej na tym, że uśmiercamy w sobie to, co jest złe, a
pozwalamy zatryumfować dobru. Musi to być czynność
permanentna, stała, ponieważ dopóki żyjemy narażeni
jesteśmy na zło, nieustannie dokonuje się w nas jakby
walka dobra ze złem; ciągle dobro musi odnosić zwycięstwo. Nawracanie, o którym tu mowa, dokonuje się przez
pokutę, do której jesteśmy wzywani w sposób szczególny
w obecnym czasie.
-ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W niedzielę Palmową Mszą 10 kwietnia św. o godz.
10:30 rano rozpoczynamy w naszym Centrum Rekolekcje
Wielkopostne które poprowadzi ks. Fr. Jarosław Mikuczewski S.J. Nauki rekolekcyjne
będą trwały codziennie od poniedziałku 11
kwietnia do środy 13 kwietnia o godz.
19:30.
Okazja do spowiedzi wielkopostnej będzie
we wtorek 5 kwietnia również o godź. 19:30
Zapraszamy wszystkich do skorzystania ze spotkań z ks.
Mikuczewskim, aby w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu lepiej przygotować nas do Wielkanocy.
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OBOWIĄZEK POKUTY
Ojciec św. Paweł VI (w konstytucji Pænitemini) przypomniał wszystkim, że pokuta jest Bożym nakazem. Kościół domaga się najpierw, ażeby wszyscy praktykowali
cnotę pokuty przez wytrwałe wypełnianie swoich obowiązków, związanych z własnym stanem i przez cierpliwe znoszenie trudów towarzyszących codziennemu życiu
i jego niepewności, która wzbudza lęk. Ci, którzy są przygnieceni chorobą czy innymi dolegliwościami, mają
szczególną okazję do tego, by łączyć je cierpliwie z krzyżem Chrystusa, co stanowi również niezwykle ważny rodzaj pokuty. Do tego muszą dojść akty pokuty nakazanej
przez Kościół (u nas post i wstrzemięźliwość), które podejmujemy wspólnie z innymi, aby podkreślić, że wszyscy chcemy pokutować.
Wreszcie powinny się do tego dołączyć dobrowolne
umartwienia, do których jesteśmy obecnie bardzo zachęcani, kiedy to ogranicza się akty pokuty nakazanej przez
przykazania kościelne. Do tych właśnie niejako odnowionych form pokuty dostosowano w obecnym okresie także
odpusty.
Wszystko ma zmierzać ku temu, byśmy owocowali w
swym życiu dobrymi czynami. Tego Bóg od nas oczekuje
i to stanowi naszą prawdziwą odpowiedź na Bożą dobroć,
której najwyższym wyrazem stał się krzyż Chrystusa. Jeśli zaś nie przyniesiemy spodziewanego owocu, musimy
się liczyć z tym, że zostaniemy wycięci na podobieństwo
tego drzewa figowego, o którym mowa w dzisiejszej
Ewangelii.
Każde uczestnictwo we Mszy św. ma nam przypominać o obowiązku pokuty i owocowania chrześcijańskimi
czynami. Wszak tutaj przeżywamy na nowo ofiarę krzyża, która stanowi dla nas przynaglenie, abyśmy na nieskończoną miłość Bożą odpowiadali miłością z naszej
strony. Ofiara Mszy św. przypomina nam również, że
zostaliśmy odkupieni cierpieniem Syna Bożego, który
sam - choć był bez grzechu - podjął pokutę. Otrzymujemy
wreszcie szczególne wzmocnienie, które pozwała nam
ożywić dobrą wolę i pójść do codziennych spraw, by tutaj
ukazać w pełni chrześcijańską postawę.
-ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

DROGA DO WIELKANOCY
Wielki Post jest drogą wiodącą do Wielkanocy. Aby na
niej postąpić - to znaczy w życiu - a nie tylko przewrócić
kilka kartek kalendarza, trzeba oczyścic tą drogę z rumowiska. Trzeba odnaleźć siebie w zawierusze dnia codziennego, wyrwać się z matni "przymusów, terminów i konieczności", które ograniczają nasze życie i wolność.
Marzec jest miesiącem nowego początku w naturze, powrotu do życia i nowego wzrostu. Nie bez powodu przeto
właśnie marzec stał się czasem Wielkiego Postu. Czasem
duchowego wzrostu, odnowienia ducha, nawrócenia,
zmiany życia by stać się lepszym dla siebie i innych.
— ks. P.Ogórek "Przy Stole Słowa Bożego".

KIEDY BÓG MÓWI, NIE GARDŹ JEGO SŁOWEM
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego
z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

ANNUNCIATION OF THE LORD—MARCH 25
In the renewed liturgy, the celebration that we celebrate
today, nine months before Christmas, is called the Annunciation of
the Lord, which emphasized
strongly that it is the Lord's mystery concerning the eternal Word
made flesh in Mary's womb. However, the person of the Holy Mother, who plays an important role in
this mystery, is not ignored in this
way.
So we worship the Annunciation
of the Lord: the Word became
flesh. Jesus Christ, who as the Son
of God always existed, without beginning, became a man in
a certain time, and therefore one of us, took on a human
nature, conforming to us in everything except sin. However,
realizing the mystery of the Incarnation of the Son of God,
at the same time we must recognize that all this concerns us.
The eternal Word therefore became flesh because the people
created by God, descended from Adam and Eve, sinned, lost
God's friendship. All this so weakened the entire human
race that humans, descended from the earthly Adam, became unable to reconnect with God.
Admittedly, one nation was later called of all, who worshiped the true God and even offered many atoning sacrifices, but they could not transform man from within and bring
about a connection with the Creator. They could not have
the strength to justify man, neither did they take away sins,
nor were they able to remove the greatest enemy of humani—Internet
ty, which was death after original sin.
THE

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE—25 MARCA
W odnowionej liturgii uroczystość, którą dziś obchodzimy na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, nazywa się Zwiastowaniem Pańskim, przez co mocno podkreślono, że chodzi o tajemnicę Pańską, dotyczącą Słowa odwiecznego, które w łonie Maryi stało się ciałem. Nie zostaje
jednak w ten sposób pominięta osoba Matki Najświętszej,
która w tej tajemnicy odgrywa istotną rolę.
A więc czcimy Zwiastowanie Pańskie: Słowo stało się
ciałem. Jezus Chrystus, który jako Syn Boży istniał zawsze,
bez początku, stał się w określonym czasie człowiekiem, a
więc jednym z nas, przyjął ludzką naturę, upodabniając się
do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Uświadamiając sobie
jednak tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, równocześnie
musimy zauważyć, że to wszystko nas dotyczy. Słowo odwieczne dlatego stało się ciałem, ponieważ ludzie stworzeni
przez Boga, wywodzący się od Adama i Ewy, zgrzeszyli,
utracili przyjaźń Bożą. To wszystko zaś tak osłabiło cały
rodzaj ludzki, że ludzie, wywodzący się od ziemskiego Adama, stali się niezdolni nawiązać na powrót łączność z Bogiem.
Wprawdzie został powołany później spośród wszystkich jeden naród, który czcił prawdziwego Boga i nawet
składał liczne ofiary przebłagalne, ale nie mogły one przemienić człowieka od wewnątrz i doprowadzić do nawiązania łączności ze Stwórcą. Nie mogły mieć tej siły, by człowieka usprawiedliwić, nie gładziły też grzechów, ani nie
potrafiły usunąć największego wroga ludzkości, jakim po
—Internet
grzechu pierworodnym stała się śmierć.
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WIECZNY ODPOCZYNEK
RACZ MU DAĆ PANIE...
W dniu Imienin (19 marca) śp. Ks. JÓZEFA KARPA zanieśmy modlitwy do Boga,
by dał mu wieczne spoczywanie w Domu
Ojca. Św. Józefa jego Patrona prosimy o
wstawiennictwo do Nieba.
ŚWIĘTY JÓZEFIE,
Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny.
Opiekunie Pana Jezusa, patronie rodzin,
ubogich - módl się za nim i za nami
w dniu Twego święta i zawsze. Amen
IN MEMORIAM
The Community of the John Paul II Polish Center prayerfully remembers
FATHER JOSEPH KARP on his Feast Day
May he rest in peace!
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
HAPPY NAME DAY
FATHER ZBIGNIEW!
On March 17th and always
Best wishes and God’s Blessings!
STO LAT! STO LAT!
Wielebnemu Księdzu Zbyszkowi na Dzień Jego
Imienin - 17 marca, składamy serdeczne życzenia:
wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości oraz
obfitych Łask Bożych!
In Poland, Name Days (Imieniny) are widely celebrated
and have traditionally been given a greater importance
than birthday celebrations, particularly as one gets on in
years. Printed in every local calendar, these name days
represent the feast days of Catholic Saints.
POPE TO CONSECRATE RUSSIA AND UKRAINE TO
THE IMMACULATE HEART OF MARY
The consecration of Russia and Ukraine to
the Immaculate Heart of Mary by Pope
Francis will take place during the Celebration
of Penance on 25 March in St Peter's
Basilica, the day of the Feast of the
Annunciation of the Lord.
ŚW. JÓZEF—19 MARCA
był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów
Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do
Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież
Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu,
obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy.
Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju
człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonu-

jącymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od
niezgody, gwałtu i nienawiści.
Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i
wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają
go mianem tektōn (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace związane z
budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie. Józef wykonywał je na zamówienie i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się równocześnie
dla niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem nie przez
kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Spełniał
ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się
trudził, dla nich był gotów do najwyższych ofiar. Taki powinien być styl pracy każdego chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma być źródłem gromadzenia
zasług dla nieba, podobnie jak to było w życiu św. Józefa.
—Internet

ST. JOSEPH—MARCH 19
was the husband of Mary. We
know his figure from the Gospels. We worship him twice a
year: on March 19 - as the
Bridegroom of the Mother of
God, and today - as an example
and patron of working people.
On May 1, 1955, addressing the
Italian Catholic Association of
Italian Workers, Pope Pius XII
proclaimed this day the feast of
the craftsman Joseph, thus conferring a religious significance
on the secular labor day celebrated all over the world since
1892. From that day on, the Church also emphasized the
special dignity and importance of work. This memory is an
expression of understanding and respect for its role in the
spiritual development of man, as well as an opportunity to
pay tribute to its values that allow the relations between
people who make it to be based on the principles of social
peace, far from discord, rape and hatred.
Throughout his life, St. Józef spent a hard-earned work
as a craftsman and laborer. The Gospels refer to him as
tektōn (Latin faber), which was understood as a laborer - a
craftsman for the repair of agricultural tools, wooden objects, etc. So these were works related to construction, with
work in wood and iron. Joseph made them to order and thus
kept the Holy Family. It was this work that also became a
source of sanctification for him. He was a mystic not by
contemplation, penitential works or works of mercy, but
precisely through his daily work. The work sanctified him,
because he performed it diligently, he fulfilled it quietly and
humbly as the mission on earth entrusted to him by God. It
was fulfilled by his fixation on Jesus and Mary. For them he
lived, for them he toiled, for them he was ready to make the
highest sacrifices. This should be the work style of every
Christian worker. Work is to sanctify him, it is to be a
source of accumulating merits for heaven, just as it was in
—Internet
the life of St. Joseph.
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SPRING AWAKENING—A CLASSICAL CONCERT
Featuring Music by Vivaldi, Puccini,
Chopin, Mozart, Bellini and more
Ticket Sales Benefit Catholic Charities
Postponed to Sunday April 24th 7 pm
at the Polish Center
Reception at Intermission
Tickets—$25
Children 12 and under—free
Ticket information forthcoming
WIOSENNY KONCERT KLASYCZNY
Z muzyką Vivaldiego, Pucciniego,
Chopina, Mozarta, Belliniego i innych
Dochód ze sprzedaży biletów będzie
przeznaczony na „Caritas”
Przełożony na Niedzielę 24 kwietnia 19:00
w Polskim Centrum
Kolacja dostępna na przerwie
Bilety—$25
Dzieci do 12 lat—gratis
Informacje o nabyciu biletów
będą w krótce podane
CLERGY NIGHT DINNER
AND SOCIAL
Honoring our Clergy
Saturday, March 19th, 2022
Social Hour 5:30 PM
Dinner and Program 6:00 PM
Menu is undecided at this time
But will be a full dinner
Hosted Open Bar
$20 per person
RSVP by March 11, 2022
No tickets sold at the door
For reservations or tickets contact
Hugh Wood @ 714-76-3545
Jerry Labuda@ 714-995-7097
Tony Krawczak 657-444-2596
ST. JOSEPH’S TABLE / STÓŁ ŚW. JÓZEFA
On Sunday March 20th after the 10:30 am
Mass we will have Lunch prepared by Teresa Turek. She will donate complete proceeds to Center's Charitable Fund. Ladies
are asked to bring home-baked goods for
sale. No "White Elephant" sale. We ask for
your support.
Stół Św. Józefa będzie miał miejsce w niedzielę 20 marca
po Mszy św. o godź. 10:30 r. Pani Teresa Turek przygotowuje obiad z którego dochód ofiaruje na Fundusz Charytatywny naszego Ośrodka. Prosimy Panie o zaopatrzenie Stołu w domowe wypieki na sprzedaż. Bóg Zapłać!
Zapraszamy!

Sr. M. Amadeo, RSM
Erica Furniss
Zofia Adamowicz
Anita and Mike Gilkey
Adi
Zofia Grochulski
Karen Arandońa
Brooklyn Hamsley
Rachel Arandońa
Bea Halphide
Kyle Ardando
Todd Hill
Sarah Arrizon
Tot Hoang
Andrzejek&Michael Ashline Dick Hoffman
Avalon Asgari
Patricia Hoffman
Anna Bagnowska
Jackie Hoyt
Wiesława Barr
Andrzej Hulisz
Jamie Barrett
Jadwiga Inglis
Lois Barta
Leonard Jakubas
Pilar Bascope
Zofia Janczur
Ronald Brozchinsky
Ania Karwan
Susan Brunasso
Julie & Larry Klementowski
Paul Budai
Josephie Kudlo
Charlotte Frances
Anent L.
Edward Cacho
Mary Laning
Dora Carrillo
Danuta Łabuś
Peter Camacho Family
Dr. James Larson
Jean Carter
Tom Lynch
Lacie Cooper
Amber Matrauga
Gina Cruz
Anthony Martinez
Krystyna Czaplińska
Antoinette Martinez
Bernadine Dateno
Gail Morganti
Sylvia Derby
Jarosław Musiał
Adam Dolewski
Irene Nielsen
Joe Doud
Monica Nava
Mieczysław Dutkowski
Gloria Norton
Edmund F. Dzwigalski
Jerry Nicassio

Andrzej Niedojadło
Jarrod Pavlak
Mirosława Pawelczak
Anthony Palermo
Elżbieta Piątek
Elaine Quan
Benito Ramirez
Jerry Ramirez
Robert Rosecrans
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Jean & Mike Speakman
Matt Starbuck
Mary Strazdas
Adrianne Swinford
Halina Szmit
Teresa Turek
Unborn Children
Lauren Vairo
Charlene Web
Bernadette Westphal
Alicja Wilczyńska
Patricia Yochum
Janina&Henryk Żelażewscy
Bogusia Zientek

RECYCLING PROGRAM
The Knights of Columbus Council 9599 will
have their next recycling drive on April 2nd
and 3rd before and after all the Masses. The
Knights will accept only aluminum beverage
cans and plastic water and beverage bottles,
please no glass. A recycling station will be
set up in the south-west corner of the main
parking lot. A Knight will be there to direct
and help with your load.
GOLF TOURNAMENT
Save the date—April 18, 2022
Kolbe Charities and the Knights of Columbus Council 9599 are looking for Golfers
for the 9th Annual Charities Golf Tournament at the Western Hills Country Club in
Chino Hills, CA
Greens Fees $150 per Golfer including Lunch—
Interested as a Golfer or Donor—please contact Joe
Kozak j.j.kozy1@att.net 951-277-0626 or Tony Krawczak tbkrawczak@aol.com 714-815-0141
www.kolbecharities.org
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Agnes, virgin and martyr
Tuesday:
St. Vincent Pallotti
Wednesday: St. Turibius of Mogrovejo, bishop
Thursday: St. Romulus and Secundus
Friday:
Annunciation of the Lord – Solemnity
Saturday: St. Basil the Younger
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Sat 3/19 8:30 am Solemnity of Saint Joseph
4:00 pm +Joe Tokar from Rick and Patty Kobzi
+Maria Nicassio on the 6th anniversary of her passing
from her family
Sun 3/20 9:00 am For the intention of the Polish Center community
10:30 am +Zbigniew Karwowski 7 miesięcy po odejściu do Pana
Boga od żony i dzieci
O Boże błogosławieństwo dla Adama Karwowskiego
Z okazji 18 urodzin od mamy z siostrami i szwagrami
+Marek Jasiński od żony z dziećmi
O uzdrowienie Bożeny Taylor od siostry Anny Grendy
+Henryk Błądek od rodziny Guz i Zofii
+Czesława Witkowska w 2 rocznicę śmierci
od syna Mariusza i synowej Joanny
O Boże błogosławieństwo dla Piotra Witkowskiego
w 1 rocznicę urodzin od babci Joanny i dziadka Mariusza
+Andzej Grochulski w 6 rocznicę śmierci od żony Zofii
i córek z rodzinami
+Jadwiga Landowska w 100 rocznicę urodzin
i +Leon Landowski w 111 rocznicę urodzin
od syna Piotra z rodziną
+Walter Brenkus 1 miesiąc po śmierci od rodziny Bofia
Sat 3/26 4:00 pm For the intention of the Polish Center community
Sun 3/27 9:00 am +Barbara Handley from her children
10:30 am +Czesław Turek od żony z rodziną
O Boże błogosławieństwo dla Adama Karwowskiego
w rocznicę urodziń od rodziny
+Marian Sałamach od siostry Anny z rodziną
+Władysław Pudełek w 1 rocznicę śmierci od syna
Grzegorza z rodziną
O uzdrowienie ciężko chorej Bożeny Taylor
od siostry Anny Grendy
+Irena Stępień w 1 rocznicę śmierci od siostry
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli Rakowskiej
w rocznicę urodziń od siostry Kingi z rodziną
+Bogusław Sobczak w 1 rocznicę śmierci
od córki Dobrosławy z rodziną

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second

03/05 & 03/06/2022 $ 7,257.00
$ 8,382.00
Our second collection last week was dedicated to aid
Ukrainian war refugees
03/05 & 03/06/2022 $ 5,191.00
$ 971.00
Additional Ukraine Donations
$ 3,703.00
Online
$385.00
Over the last two weeks our Center has received over
$12,000 to aide Ukrainian war refugees.
God bless for your generosity!
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Deacon:
Dn. Jim Merle
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Wednesday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 am - 6:00 pm
Sunday - 9:30 am - 2:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

REMINDER - STATIONS OF THE CROSS
Each Friday evening during Lent at the
Polish Center we have Stations of the Cross
beginning at 7:00 pm. The object of the Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. This year we will pause our
traditional soup meal due to refurbishment activity.
COLLECTION FOR THE CHURCH IN AFRICA /
LATIN AMERICA / EASTERN EUROPE
Last week, we will took up the Collection for the
Church in Africa/Latin America/Eastern Europe. Catholics in Latin America, the Caribbean and Eastern Europe
face many challenges, including violence and a lack of
both clergy and lay leadership to witness to the gospel
message. Your support shares the faith with those in
need.
God Bless!
W zeszłym tygodniu druga zbiórka była przeznaczona na Kościół w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie
Wschodniej. Katolicy w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach iw Europie Wschodniej stoją przed wieloma wyzwaniami, w tym przemocą i brakiem zarówno duchownych, jak i świeckich przywódców, którzy mogliby
świadczyć o przesłaniu ewangelii. Państwa wsparcie
dzieli się wiarą z potrzebującymi.
Bóg zapłać!
CENTER COUNCIL NEWS
Our Center Council holds regular meetings. If anyone has questions or items for the Council to address
please feel free to submit questions to the Office or Mrs.
Judy McBride at jdmcb1@gmail.com
Rada Ośrodka spotyka się regularnie. Prosimy o skierowanie pytań albo kwestii do Rady przez biuro albo
przez Panią Judy Mcbride jdmcb1@gmail.com
EASTER FOOD DRIVE
The Knights of Columbus Council 9599 is sponsoring the annual
Easter Food Drive for the needy
on April 2, 3 and 9 and 10, 2022.

Please help the underprivileged of Orange County have a great
Easter and bring your non-perishable food items to the donation
carts outside the Church door.

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:
4:00 pm - English
Sunday Masses:
7:15 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

