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OR IS IT? 

Too often we are more like 
Thomas than we might like to 
think. We are disturbed when 
we can’t directly see or experi-
ence the results of our faith. 
We want some evidence for all 
the years of faith and struggle 
when there seems so little to 
show for our faith. The mis-
take that Thomas made and 
that we make is thinking that if 

we could just see some evidence that our faith makes a 
difference, then it would be easier to have faith. But it is 
not the evidence that makes faith possible. Thomas does 
not gain his faith because he puts his hands in Jesus’ 
wounds. Thomas gains faith because Jesus comes back. 
Jesus comes back again and again and again. Jesus returns 
every time we ask for his presence in our life because Je-
sus never really leaves. Thomas had only to ask. We need 
only ask. 

Today’s Readings: Acts 5:12-16; Ps 118:2-4, 13-15, 
22-2; Rev 1:9-11A, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
TREASURES FROM OUR TRADITION 

The origins of the custom of burning a lamp before 
the tabernacle are in Jewish worship, where a lamp called 
ner tamid or “eternal flame” burns before the ark in every 
synagogue. The ark contains the sacred scrolls of the To-
rah. The flame represents the menorah in the Temple, and 
therefore is never extinguished. In fact, the word 
“tabernacle” itself is derived from Hebrew, as taber is the 
Hebrew word for “tent,” and hearkens back to the forty 
years of wandering in the desert. The pilgrim people were 
sustained in hope by an awareness that God was not only 
in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night, 
but had quite literally “pitched his tent with them” in the 
shelter for the Ark of the Covenant. Some artisans have 
used this theme of “ark” or “tent” to design a tabernacle 
for the Blessed Sacrament. 

In Christian practice, Anglicans and Catholics use a 
sanctuary lamp to point toward the presence of the re-
served sacrament, and Lutherans use it as a sign of God’s 
presence in the house of worship, but not necessarily as a 
clue that the Eucharist is reserved. Why, even in an age of 
electric light, is the sanctuary lamp an oil light or candle? 
Perhaps not only to point to Christ, the light of the world, 
but also to point to sacrifice. For the light to exist, there 
must be sacrifice. The oil or wax is transformed into light, 
just as those who pray here, or who will receive viaticum 
from here, are called to transformation in Christ. 

—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
Suffering is a great grace; through suffering the soul 

becomes like the Savior; in suffering love becomes crys-
tallized; the greater the suffering, the purer the love.”   
    - Sr. Faustyna Diary (57) 

Just as the disciples were unmoved by the hopeful 
enthusiasm of Mary Magdalene who had seen the Lord, 
so Thomas was unmoved by the witness of the disciples 
who told him they too had seen the Lord. Thomas, it 
seems, was an even harder nut to crack than the other dis-
ciples. He is one of those people who insist on certain 
conditions being met before he makes a move, “Unless I 
see, I can’t believe.” As he had done with the other disci-
ples, the Lord takes Thomas on his own terms. He accom-
modates himself to Thomas’ conditions and says, “Put 
your finger here.” The gospel today implies that the Lord 
meets us wherever we are. He takes us seriously in all our 
fears and doubts. The Lord is prepared to stand with us on 
our own ground, whatever that ground is, and from there 
he will speak to us a word suited to our personal state of 
mind and heart. We don’t have to get ourselves to some 
particular place in order for the Lord to engage with us. 
He takes himself to where we are, wherever it is a place 
of fear or of doubt. We might pray this Easter season for 
the openness to receive the Lord’s coming into the con-
crete circumstances of our own lives, so that we too might 
say with Thomas, “My Lord and my God.” We might also 
pray that, like the Lord, we would receive others where 
they are, rather than where we would like them to be.  

 
THE DIVINE MERCY NOVENA 

Jesus asked that the Feast of the Divine Mercy be pre-
ceded by a Novena to the Divine Mercy which would 
begin on Good Friday.   

He gave St. Faustina an intention to 
pray for on each day of the Novena, 
saving for the last day the most diffi-
cult intention of all, the lukewarm 
and indifferent of whom He said: 
"These souls cause Me more suf-
fering than any others; it was from 
such souls that My soul felt the 
most revulsion in the   Garden of 
Olives. It was on their account that 
I said: 'My Father, if it is possible, 
let this cup pass Me by.” The last 

hope of salvation for them is to flee to My Mercy." 
In her diary, St. Faustina wrote that Jesus told her: 

"On each day of the novena you will bring to My heart 
a different group of souls and you will immerse them 
in this ocean of My mercy ... On each day you will beg 
My Father, on the strength of My passion, for the 
graces for these souls. 
                                                                                    Internet   

 

“O incomprehensible and limitless Mercy Divine, 
To extol and adore You worthily, who can? 
Supreme attribute of Almighty God, You are the sweet 
hope for sinful man.”   - Sr. Faustyna Diary (951) 

SECOND SUNDAY OF EASTER 
(OR SUNDAY OF DIVINE MERCY) 

APRIL 24, 2022 
  “Blessed are those who have not  
   seen and have believed.”  

— John 20:29b 
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KOMENTARZ LITURGICZNY 

Cykl C, 2 Niedziela Wielkanocna 
Czytania: Dz 5:12-16; Ps 118:2-4, 13-15, 22-2;  

Ap 1:9-11A, 12-13, 17-19; J 20:19-31 
 

Boże Miłosierdzie  
Jezus przychodząc do uczniów wieczorem w dzień 

zmartwychwstania przynosi im dwa dary: pokój i moc 
odpuszczania grzechów. Nie wypomina im małej wiary, 
nie poucza, jak powinni się zachować w dniach Jego cier-
pienia. Jezus nie koncentruje swojego nauczania na przy-
kazaniach. Sednem Ewangelii jest głoszenie Bożego prze-
baczenia. Gdyż to nie przykazania są w życiu najważniej-
sze. One są konieczne, bo wskazują drogę, są błogosła-
wieństwem bo chronią przed pobłądzeniem. Ale przecież 
nie żyje się po to, aby wypełniać przykazania. Tak samo 
to nie one są ostatnim i najważniejszym słowem Boga. 
Człowiek żyje po to, aby kochać. Najważniejszym sło-
wem Boga do człowieka jest: Kocham cię i czekam na 
twoją miłość. Wszystko inne jest tylko komentarzem. A 
więc gdy Jezus przychodzi i mówi: Pokój wam, potwier-
dza, że miłość zwyciężyła śmierć. Potwierdza: Jestem z 
wami na nowo, inaczej niż dotychczas, ale już nieustan-
nie, już po przejściu przez ciemną bramę śmierci - po Pas-
sze. To jest Ewangelia, dobra nowina Jezusa - Pokój 
wam, jestem z wami. Dopiero tak umocnieni uczniowie 
stają się apostołami. Jezus posyła ich, aby głosili Boże 
przebaczenie.  

Trzeba głosić Boże przykazania, trzeba nieraz całym 
głosem, stanowczo i wbrew większości przypominać treść 
i wagę przykazań. Ale nie to jest pierwszym zadaniem 
Apostołów i ich następców. Oni mają przede wszystkim 
głosić Bożą miłość. A Boża miłość wobec człowieka to 
przede wszystkim miłość miłosierna, przebaczająca. Bo, 
choć zwykle mówimy o trudzie przyjmowania i wypełnia-
nia przykazań, to przecież człowiekowi trudniej jest uwie-
rzyć w Boże przebaczenie, niż w Boże przykazania. 
Oczywiście nie jest łatwo żyć według przykazań, ale to 
nie tyle trud, co zanik wiary w sens ich wypełniania, spra-
wia, że pojawia się zobojętnienie na Boże przykazania. 
Gdy człowiek przestaje wierzyć w Bożą miłość - zaczyna 
mu być wszystko jedno i obojętnieje na głos religijnych 
pouczeń. Wskazówek i reguł dla swojego życia zaczyna 
szukać gdzie indziej.  

To miłość Boża, właściwie wiara w Bożą miłość na-
daje sens przykazaniom. A więc zobojętnienie wobec 
przykazań jest widocznym skutkiem procesu, który trud-
niej dostrzec - zaniku wiary w Boże miłosierdzie, w Bożą 
miłość. Objawienia s. Faustyny, wskazane jako objawie-
nia dla współczesnego świata, a więc świata obojętnieją-
cego religijnie, nie są mową zaczynającą od przypomnie-
nia przykazań - są słowem o miłosierdziu Bożym.                 

  —Ks. Jan Słomka (Przedruk z Tygodnika Powszchnego) 

 
„O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, 
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, 
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, 
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego” 

                                                       —"Dzienniczek Św. Faustyny" (951)                                                                  

O JEZU MÓJ, PRZEMIEŃ MNIE W SIEBIE,  
BO TY WSZYSTKO MOŻESZ.  

„Pragnę się cała przemienić w miłosier-
dzie Twoje i być żywym odbiciem Cie-
bie, o Panie; niech ten największy przy-
miot Boga, to jest niezgłębione miłosier-
dzie Jego, przejdzie przez serce i duszę 
moją do bliźnich”.  
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo 
Ty wszystko możesz.  
„Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy 
moje były miłosierne, bym nigdy nie po-
dejrzewała i nie sądziła według zewnętrz-

nych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach 
bliźnich, i przychodziła im z pomocą”.  

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko 
możesz.  
„Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym 
skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie 
były obojętne na bóle i jęki bliźnich”.  
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko 
możesz.  
„Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla 
każdego miała słowo pociechy i przebaczenia”.  
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko 
możesz.  
„Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i 
pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić 
dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mo-
zolniejsze prace”.  
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko 
możesz. 

                        —Na podstawie modlitwy św. s. Faustyny (Dz. 163) 
 
                                                               
 

8 LAT OD KANONIZACJI JANA PAWŁA II  
CZTERECH PAPIEŻY  

Kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego 27 kwietnia 2014 roku prze-
szła do historii Kościoła jako wyjątko-
wa. Papież w obecności swego emery-
towanego poprzednika Bene-dykta 
XVI wyniósł na ołtarze dwóch bisku-
pów Rzymu. Dlatego był to dzień czte-
rech papieży - podkreślają watykań-
scy.  
W homilii Franciszek powiedział o 
Janie Pawle II i Janie XXIII: „Byli to 

dwaj ludzie mężni, pełni szczerości Ducha Świętego. Zło-
żyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego 
miłosierdzia. 

Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego 
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłocze-
ni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara 
w Jezusa Chrystusa”  

Papież Franciszek przedstawił nowych świętych jako 
ludzi „żywej nadziei”.                                        —Internet 
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„TAK " KOŚCIOŁOWI 

Święty Paweł mówi, że "Kościół jest 
Ciałem Chrystusa". Oznacza to, że 
został ukształtowany zgodnie z zamy-
słem Chrystusa jako wspólnota zba-
wienia. Kościół jest Jego dziełem, 
nieustannie go buduje, gdyż Chrystus 
dalej w nim żyje i działa.  Kościół 
należy do Niego i pozostanie Jego na 
wieki. Trzeba, abyśmy byli wiernymi 

dziećmi Kościoła, który tworzymy. 
Jeśli naszą wiarą i życiem mówimy "tak" Chrystuso-

wi, to trzeba również powiedzieć "tak" Kościołowi. 
Chrystus powiedział do apostołów i ich następców: "Kto 
was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; 
lecz kto Mną gardzi, gardzi tym, który Mnie posłał". Sta-
rajmy się zawsze wielkodusznie i w duchu ufności przyj-
mować to, co nam Kościół głosi, czego nas naucza. 

Droga, jaką wskazuje nam Chrystus żyjący w Ko-
ściele, prowadzi ku dobru, ku prawdzie, ku życiu wiecz-
nemu. Jest to przecież Chrystus przemawiający, Chrystus 
przebaczający, Chrystus uświęcający. 

                  Jan Paweł II, Homilia, Czestochowa 1997 (wyjątek) 

MIŁOSIERNY JEZUS W EWANGELII 
Miłosierdzie to nie tylko słowo wyjęte z Ewangelii, 

to także Osoba samego Jezusa Chrystusa; to miłość Bo-
ga, który stał się tak bardzo bliski człowiekowi, że przy-
brał ludzkie ciało, twarz i serce. 

Bóg ofiarował się nam, nędznym, by powiększyć 
nasze serca na wzór Jego serca; by uczynić nas zdolnymi 
do miłości takiej, jaką On nas kocha, miłości przepełnio-
nej miłosierdziem, całkowicie bezinteresownej Na kar-
tach Ewangelii stale spotykamy się z Miłosiernym Jezu-
sem, uzdrawiającym, przebaczającym, kochającym. 

„Ewangelia Milosierdzia”(wyjatek) 

 OWOCE ŻYWEJ WIARY 
Słuchając najpierw krótkiego opisu przedstawiające-

go życie pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, mieliśmy 
możność podziwiać owoce żywej wiary w Chrystusa. 
Jakże przedziwna jedność istniała w gminie jerozolim-
skiej, z jakąż mocą Apostołowie świadczyli o zmar-
twychwstaniu Pana! A św. Jan, nawiązując do tego sa-
mego tematu, przypomniał, że chrześcijańska wiara jest 
wiarą w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wreszcie 
Ewangelia, mówiąc o "niewiernym Tomaszu" przedsta-
wiła nam także zagadnienie wiary, przynosząc specjalną 
pochwałę Chrystusa dla tych, co wprawdzie Go nie wi-
dzieli, ale w Niego uwierzyli.  

W takiej sytuacji wypada nam dziś - zebranym na 
sprawowanie Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa - podjąć ten 
sam temat i rozważyć najpierw, co to znaczy wierzyć w 
Chrystusa, aby następnie wniknąć w tajniki własnego 
sumienia i zapytać siebie: jak to jest z wiarą w naszym 
chrześcijańskim życiu.  My wierzymy Chrystusowi, po-
nieważ mamy do Niego najgłębsze zaufanie. On nas umi-
łował i wydał samego siebie za wszystkich, aby mieli 
życie i to w obfitości. Stąd wierzymy Chrystusowi i na-
sza wiara zwycięża świat. 

- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych 

 

OBCHODY 3 MAJA 
Polska Szkoła serdecznie zaprasza w Niedzielę 
1 maja na akademie z okazji rocznicy Konstytu-
cji 3 majowej.  Przy akademii będzie też można 
spożyć smaczny obiad i wziąć udział w corocz-
nej loterii.  

 
Our Polish School cordially invites you on Sunday, 

May 1 after 10:30 am mass, to celebrate the anniversary 
of the May 3rd Polish Constitution. There will be a per-
formance by the students, there will also be a delicious 
lunch and you will be able to take part in the annual 
school lottery. 

CATHOLIC CHARITIES AUXILIARY 
PRESENTS THE ANNUAL BENEFIT LUNCHEON 
HONORING CATHOLIC WOMEN/VOLUNTEER 

OF‐THE‐YEAR  
The Mission of Catholic Chari es Auxiliary is to 
assist Catholic Chari es of Orange County 

with their focus of serving the Families and children of 
Orange County through financial aid, volunteer work, and 
public awareness of the various services. 

 
Benefit Luncheon – Friday, April 29, 2022 
Silent Auc on and Social: 10:00 a.m. 
Luncheon: 11:30 a.m. Dona on:  $70.00 
Make checks payable to Catholic Chari es Auxiliary 

Mail to   Informa on 
Carol Palmer  Josie Ninofranco 
20132 Fernglen Drive 714‐761‐6375 
Yorba Linda, CA 92886 714‐883‐9348 Cell  
 
NEW  Loca on:  Christ Cathedral Arboretum  
13280 Chapman Ave  
Garden Grove, CA 92840 
 

29TH ANNIVERSARY OF  
FR. ZBIGNIEW’S ORDINATION 

 
This Sunday our Polish Center Communi-
ty commemorates the 29th anniversary of 
our Director Father Zbigniew Frąszczak’s 
Ordination.  We are all blessed to have 
Father Zbigniew with us, leading our 
flock and extend to him our warmest 
wishes, our deepest thanks for all his hard 

work, and our sincere prayers for him on this significant 
occasion. 

 
29 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH  

KS. ZBIGNIEWA 
 
W tę niedzielę dziękujemy Panu Bogu za 29 lat Ka-

płaństwa Dyrektora naszego Ośrodka Ks. Zbigniewa Frą-
szczaka.  Dziękujemy Wielebnemu Ks. Zbigniewowi za 
dotychczasową ofiarną służbę na rzecz naszej Wspólnoty 
i życzymy wielu Łask Zmartwychwstałego Chrystusa w 
dalszej pracy duszpasterskiej. 



THE VERY DEPTHS OF TENDERNESS 
The Feast of Mercy emerged from My 
very depths of tenderness. It is My desire 
that it be solemnly celebrated on the first 
Sunday after Easter. Mankind will not 
have peace until it turns to the Fount of 
My Mercy (Diary, 699).  

 *Diary passages with bolded words are Jesus speaking 

Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul   

ŚWIĘTY WOJCIECH, BISKUP I MĘCZENNIK 
GŁÓWNY PATRON POLSKI—23 KWIETNIA 

Św. Wojciech, biskup i mę-
czennik, którego Kościół w 
Polsce uznaje za jednego ze 
swoich głównych patronów, 
pochodził z książęcego rodu 
czeskich Sławnikowiców, 
spokrewnionego przez Dą-
brówkę z dynastią Piastów. 
Jego krew leży u fundamen-

tów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako 
apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży 
Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć mę-
czeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz 
Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to 
przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wów-
czas św. Wojciech - wychowanek szkoły w Magdeburgu, 
biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, 
wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w 
Gnieźnie – urastał do rangi symbolu duchowej jedności 
tworzącej się wówczas Europy. 

Wzorem swoich wielkich poprzedników św. Cyryla i 
św. Metodego łączył duchowe tradycje różnych kultur. Po 
latach dzieciństwa spędzonego na dworze rodziców w 
czeskich Libicach, zdobył wykształcenie w Magdeburgu, 
gdzie przez 10 lat pobierał nauki w jednej z lepszych 
szkół owych czasów. Tam też otrzymał bierzmowanie, a 
na cześć ówczesnego arcybiskupa Magdeburga przyjął 
drugie imię Adalbert. W 981 roku powrócił do Czech, 
gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później, po 
śmierci biskupa praskiego Dytmara, objął tamtejsze bi-
skupstwo. 

Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budo-
wę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeń-
stwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami mu-
zułmańskimi i intrygom czeskich możnowładców, co w 
efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesła-
wem II. Św. Wojciech wraz z bratem Radzimem opuścił 
Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. 
Tam zrezygnował z godności biskupiej i prowadził życie 
mnicha, które koncentrowało się na ascezie, modlitwie, 
czytaniu i pracy fizycznej. Po kilku latach, ulegając nale-
ganiom papieża i poselstwom rodaków, powrócił do Pra-
gi, którą jednak musiał opuścić na zawsze, gdy zamordo-
wano jego czterech braci, a także nastawano na jego ży-
cie. 

Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał 
ochrzcić przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze 
cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiedni-
kiem, powiernikiem i doradcą. W czasie długich pobytów 
za granicą dał się poznać elitom ówczesnego chrześcijań-
stwa zachodniego jako człowiek wyjątkowej świętości. 
Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla 
niego najwyższe uznanie. "Jako człowiek Kościoła św. 
Wojciech zawsze zachowywał niezależność w niestrudzo-
nej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu ży-
cia społecznego. Z duchową głębią doświadczenia mona-
stycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przy-
mioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on 

natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowa-
niem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kultu-
rowych i religijnych" – stwierdził papież Jan Paweł II 
przemawiając w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej 
śmierci patrona Polski. 

Św. Wojciech nie mając możliwości powrotu do 
Czech, gdzie wymordowano jego rodzinę, znalazł oparcie 
na dworze Bolesława Chrobrego. Stamtąd w 997 roku 
wyruszył w swą ostatnią podróż misyjną do pogańskich 
Prus. Jednak już pierwsze spotkanie z Prusami okazało się 
niepomyślne, a misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu. 
Kilka dni później, 23 kwietnia 997 roku we wsi Święty 
Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka, zostali zaatakowani. 
Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską. 

Bolesław Chrobry 
wykupił od Prusów 
ciało świętego. Miał 
ponoć zapłacić za 
nie tyle złota, ile 
ważyło. Doczesne 
szczątki św. Woj-
ciecha spoczęły w 
katedrze gnieźnień-
skiej, która od tego 

momentu stała się miejscem szybko rozprzestrzeniającego 
się na całą Europę kultu męczennika. Jego śmierć wywar-
ła wielkie wrażenie w zachodnim chrześcijaństwie, dlate-
go już w 999 roku papież Sylwester II ogłosił Wojciecha 
świętym. 

Przy jego relikwiach spotkali się w 1000 roku w 
Gnieźnie cesarz Otton III i Bolesław Chrobry - w obecno-
ści legata papieskiego. Zjazd Gnieźnieński miał zarówno 
znaczenie polityczne, gdyż zaowocował uznaniem pań-
stwa polskiego przez cesarstwo, jak i znaczenie kościelne, 
gdyż przy grobie św. Wojciecha została proklamowana 
pierwsza polska metropolia: Gniezno, w skład której we-
szły biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
Arcybiskupem gnieźnieńskim został brat św. Wojciecha – 
Radzim. 

Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu skierowa-
nym do prezydentów krajów Europy środkowo-
wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 
1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powie-
dział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego 
świadczy "umiejętność harmonijnego łączenia różnych 
kultur". Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie 
środkowej, gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propago-
wał ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu 
po dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, 
gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.   —Anna Wojtas 
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PSA UPDATE 
As of this week 39 families and 
organizations have joined our Di-
ocesan PSA program for 2022 and 
have pledged $11,975 

Sr. M. Amadeo, RSM 
Zofia Adamowicz 
Adi 
Karen Arandońa 
Rachel Arandońa 
Kyle Ardando 
Sarah Arrizon 
Andrzejek&Michael Ashline 
Avalon Asgari  
Anna Bagnowska 
Wiesława Barr 
Jamie Barrett 
Lois Barta 
Pilar Bascope 
Ronald Brozchinsky 
Susan Brunasso 
Paul Budai 
Charlotte Frances   
Edward Cacho 
Dora Carrillo 
Peter Camacho Family 
Jean Carter 
Lacie Cooper 
Gina Cruz 
Krystyna Czaplińska 
Bernadine Dateno 
Sylvia Derby 
Adam Dolewski 
Joe Doud 
Mieczysław Dutkowski 
Edmund F. Dzwigalski 

Erica Furniss 
Anita and Mike Gilkey 
Zofia Grochulski 
Brooklyn Hamsley 
Bea Halphide 
Todd Hill 
Tot Hoang 
Dick Hoffman 
Patricia Hoffman 
Jackie Hoyt  
Andrzej Hulisz 
Jadwiga Inglis 
Leonard Jakubas 
Zofia Janczur  
Ania Karwan 
Julie & Larry Klementowski  
Josephie Kudlo 
Anent L. 
Mary Laning  
Danuta Łabuś 
Dr. James Larson 
Tom Lynch 
Amber Matrauga  
Anthony Martinez 
Antoinette Martinez 
Gail Morganti 
Jarosław Musiał 
Irene Nielsen 
Monica Nava 
Gloria Norton 
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 May 14th 
and 15th 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.  
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SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Monday:  St. Mark the Evangelist – Feast  
Tuesday: St. Lucidius of Verona  
Wednesday: St. John of Constantinople  
Thursday: St. Peter Chanel, priest and martyr  
Friday: St. Catherine of Siena 
 virgin and doctor of the Church  
Saturday: St. Pius V, pope 

 
 

SZCZODROŚĆ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO 
Pierwszym Jego darem jest niezwłoczne powiadomie-

nie uczniów i uczennic o swoim zmartwychwstaniu. 
Uczynił to już o świcie, u progu owego pamiętnego dnia, 
za pośrednictwem wiarygodnych posłańców, sług Boga, 
aniołów. Z wielkim trudem, pośród wahań i z niedowie-
rzaniem adresaci przyjmują ową wiekopomną wiado-
mość. 

Drugim darem zmartwychwstałego Chrystusa jest 
ukazanie się kobietom: Marii Magdalenie i innym. Zasłu-
giwały na to wyróżnienie. Ale nie tylko. Maria dawała 
gwarancję, że znakomicie wywiąże się z zadania, które jej 
zleci: „Udaj się do moich braci i powiedz im (...)” (J 
20,18). Podobnie i pozostałe. Znał je doskonale i był ich 
pewien. Towarzyszyły Mu na apostolskim szlaku. Darzy-
ły Go szlachetną miłością. Wspierały Jego nauczycielską 
działalność pracą i pieniędzmi. Wytrwały pod krzyżem, 
choć ryzykowały nie tylko dobrym imieniem, ale i ży-
ciem. Nie jest wykluczone, że z wdzięczności i w nagrodę 
zostały wybrane do godności posłów Zmartwychwstałe-
go. Od tej chwili mogły razem z Marią Magdaleną odpo-
wiedzialnie mówić: „Widziałam Pana i to mi powie-
dział” (J 20,18), czyli On rzeczywiście zmartwychwstał!  

Dzięki spotkaniu ze Zmartwychwstałym zniknął z ich 
serc lęk, który w każdych okolicznościach skutecznie za-
myka ludziom usta. Wypełniła je natomiast odwaga 
umożliwiająca dzielenie się radosną nowiną o zwycię-
stwie Pana i o Jego powrocie ze śmierci do życia.                    

 

 

LIBERATE UKRAINE—A CLASSICAL CONCERT 
Featuring Music by Vivaldi, Puccini, 

Chopin, Mozart, Bellini and more 
Ticket Sales Benefit 

Catholic Charities Ukraine  
Postponed to Sunday April 24th 5 pm 

at the Polish Center 
 

Reception at Intermission 
Tickets—$25 

Children 12 and under—free 
Tickets at https://tinyurl.com/bdza4vn4 

 
 

KONCERT KLASYCZNY ZA UKRAINĘ 
Z muzyką Vivaldiego, Pucciniego, 

Chopina, Mozarta, Belliniego i innych 
Dochód ze sprzedaży biletów będzie 
przeznaczony na „Caritas—Ukraina” 

  
Przełożony na Niedzielę 24 kwietnia 17:00 

w Polskim Centrum 
 

Kolacja dostępna na przerwie 
Bilety—$25 

Dzieci do 12 lat—gratis 
Bilety przez https://tinyurl.com/bdza4vn4 

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY 
       First              Second  
04/09 & 04/10/2022  $ 6,132.00   $ 925.00 
04/16 & 04/17/2022  $ 11,655.00   $ 1,214.00 
Online  

God bless for your generosity! 
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After the 10:30 am Mass there will be an opportunity 
to enjoy a lunch from the kitchen of Pani Teresa Turek   

SOLEMNITY OF OUR LADY, QUEEN 
OF POLAND AND MAY CROWNING  

Sunday, May 1, 2022 after 10:30 am Mass 
Exposition of the Most Holy Sacrament, 
Marian prayers and songs, Benediction, 
Procession with the candles, Crowning of 
our Blessed Mother, in Polish 

ALL ARE CORDIALLY INVITED!. 
 

 

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
I NABOŻEŃSTWO MAJOWE   

niedziela 1 maja po Mszy Św. o 10:30 
Msza Święta, Błogosławieństwo Najświętszym Sakra-

mentem, Koronowanie NMP 
ZAPRASZAMY! 

 

THE CELEBRATION OF THE FEAST OF 
THE DIVINE MERCY 

Pope John Paul II Polish Center in YL 
Sunday April 24th, (in English & Polish) 

12:00 - 3:00pm Exposition of 
the Blessed Sacrament, 

Individual and group Adoration; 
3:00 pm: Chaplet to the Divine Mercy, 

Benediction; 
Procession with flowers; 

Veneration of the Relics of St. Faustina 
 

NOVENA TO THE DIVINE MERCY 
3:00pm: Good Friday until the Divine Mercy Sunday 

JESUS I TRUST IN YOU!  
 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Niedziela 24 kwietnia 2022 

10:30 rano Msza św. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 12:00 - 15:00 - Adoracja indywidualna i grupowa  
15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego; 

Benedykcja; Procesja z kwiatami 
Oddanie czci Relikwiom św. Faustyny 

 JEZU, UFAM TOBIE! 

   DIVINE MERCY SUNDAY 
Sat 04/23  4:00 pm Intention of Polish Center Community 
Sun 04/24  9:00 am +Marian Niculas for eternal peace from the Niculae family 
  10:30 am +Ks. Julian Kwiatkowski od siostry Teresy Wyszomirskiej 
   +Czesław Turek od żony z rodziną 
   +Tadeusz Mańskowski w 9 rocznicę śmierci 
   od córki Magdaleny Gleaves z rodziną 
   +Zbigniew Karwowski 8 miesięcy po odejściu 
   do Pana Boga od żony I dzieci 
   +Marianna i +Józef Lenart oraz 
   +Ewa i +Stanisław Mroczek 
   od dzieci Krystyny i Czesława 
   +Jan Heryk Lis w 1 rocznicę śmierci 
   od syna Mateusza z żoną 
   O Boże błogosłąwieństwo dla Wiktori Markowskiej 
   w 18 rocznicę urodzin od rodziny 
   +Halina i +Leon Król w rocznicę śmierci 
   od córki Danuty z rodziną 
   +Gregory Dire w dzień jego urodzin 
   od babci Barbary Nowińskiej 
   O Boże błogosławieństwo i opiekę  
   Najswiętszej Maryji Panny dla wszystkich z rodzin 
   Matulka, Zacharek i Prykiel od Katarzyny 
  3:00 pm DIVINE MERCY CELEBRATION 
Sat 4/30 4:00 pm Intention of Polish Center Community 
Sun 5/1 9:00 am +Barbara and +Jack Hanley from their children 
   +Rose Rejkowicz who passed away 5 months ago 
   from Mary and David 
  10:30 am +Stanisław Dolewski od syna z rodziną 
   +Zofia Migdalska w rocznicę urodzin 
   od Marioli Sean Wells i Janusza Wołowiec 
   +Marek i +Mariusz Migdalscy w 1 rocznicę śmierci 
   od Marioli Sean Wells i Janusza Wołowiec 
   +Felicja Matuszewska w rocznicę śmierci od rodziny 
   +Maria i +Pavel Fecko od synów 
   +Adam Drożdzo od znajomej Agnieszki Jacumis-Nowak 

 

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 

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. 

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 

Last year, the Katyń Chaplain Me-
morial Association in Poland de-
cided to make and send plaques 
commemorating the Military 
Chaplains murdered in Katyń and 
to place these plaques in St. 
Jacek's Basilica in Chicago and in 
Yorba Linda. 
 

The plaque unveiling ceremony at the Polish Center of St. 
John Paul II in Yorba Linda will be held on Sunday, May 8, 
after the 10:30 am Mass. We would like to express our great 
gratitude to the Katyń Chaplain Memorial Association for all 
the effort and dedication in the implementation of this project 
and donating one of them to our Center for the Polish Diaspora. 
We invite everyone to participate in this special event on Sun-
day May 8th.  


