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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
III Niedziela Wielkanocy, 6 kwiecień 

I znów słyszymy dziś w Ewangelii  o objawieniu 
się Jezusa swoim uczniom po zmartwychwtaniu. 
Uczniowie i tym razem nie rozpoznają od razu 
Jezusa. My również często nie rozpoznajemy Jezusa 
w naszym życiu od razu. 

Przypowieść rozpoczyna scena w której św. 
Piotr, w typowy dla siebie, niekonwecjonalny 
sposób okazuje swoje uczucia wskakując z 
entuzjazmem do wody na widok swojego Pana.  

Kiedy siedzieli już razem przy ognisku Jezus 
zapytał Piotra trzy razy:”Czy kochasz mnie?” Piotr z 
początku radośnie odpowiedział: „Tak Panie”, ale 
słysząc powtarzające się pytanie Jezusa zasmucił 
się. Niektórzy znawcy Ewangelii wskazują na 
powiązanie tego trzykrotnego zapytania z 
trzykrotnym wyparciem się Jezusa przez Piotra. I 
właśnie tak jak Piotr jesteśmy ciągle pytani o naszą 
wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa. 

Kiedy Piotr trzy razy wyznaje miłość swoje 
Panu, Jezus powierza mu ważne zadanie mówiąc: 
„Paś baranki moje”, „Paś owce moje”, Paś owce 
moje”.  Tak i my, apostołowie Jezusa naszych 
czasów, jesteśmy wezwani do naśladowania Piotra, 
do wyciągania naszych pomocnych dłoni do tych 
którzy w swoim życiu nie rozpoznali jeszcze Jezusa. 

Bądźcie świadkami miłości Jezusa, Jego łaski i 
miłosierdzia dla tych wszystkich których 
spoatykacie na codzień w swoim życiu. 

Niech wam Bóg błogosławi i Maryja Panna ma 
w opiece, 

 
 
 

 
Ks. George P. Blais 
Dyrektor  

MESSAGE FROM THE DIRECTOR 
Third Sunday of Easter April 5 - 6 

Once again, today we hear in the Gospel, an ac-
count of Jesus appearing to His disciples after His 
resurrection.  In this account, like the other appear-
ances, they are unable to immediately recognize that 
it is Jesus speaking to them from the shore.  Like 
these disciples, we do not always recognize Jesus in 
our midst. 

The story unfolds with Peter jumping into the 
water in his enthusiasm and excitement at realizing 
that it was the LORD.  This was a typical response 
from Peter because he did not always act in a con-
ventional manner.   

When they were gathered around the fire, Jesus 
asked Peter three times if he loved Him.  Peter was 
first enthusiastic in his response but then grew frus-
trated and angry at Jesus’ repetitiveness.  Some 
scripture scholars have stated that this three-time 
profession of faith and love was to counteract Pe-
ter’s denying Jesus three times.  Like Peter, we are 
constantly asked to reaffirm our belief and love for 
the Lord Jesus. 

With each profession of faith, Jesus instructs Pe-
ter to do something; “Feed my Lambs”, “Tend my 
sheep,” and “Feed my sheep.”  As Jesus’ modern 
day apostles, we are called to the same actions as 
Peter was.  We are called to reach out to the needs 
of those who come to us, so that they may come to 
know and recognize the Lord Jesus in and through 
our lives. 

May you be effective witnesses of God’s love, 
grace, and mercy to all those who you encounter 
each and every day of your life. 

May God Bless you and Mary keep you. 
 
 
 

 
Fr. George P. Blais 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Acts 6:8-15; Jn 6:22-29 
Tuesday: Acts 7:51 — 8:1a; Jn 6:30-35 
Wednesday: Acts 8:1b-8; Jn 6:35-40 
Thursday: Acts 8:26-40; Jn 6:44-51 
Friday: Acts 9:1-20; Jn 6:52-59 
Saturday: Acts 9:31-42; Jn 6:60-69  
Sunday: Acts 2:14a, 36-41; Ps 23; 1 Pt 2:20b-25; 
 Jn 10:1-10 



 

 

KOMENTARZ LITURGICZNY 
Cykl A, 3 Niedziela Wielkanocna  

Czytania: Dz. 2:14, 22-28;  1P. 1:17-21;  Łk. 24:13-35 
         Zostań z nami, gdyż  ma się ku 

wieczorowi... 
Może łatwo by zastosować radę św. Piotra, z 

dzisiejszego czytania, w naszym życiu: W bojażni 
spędzajcie czas swego pobytu na obczyźnie. Niebo jest 
naszym prawdziwym domem, a obczyzną jest życie na 
ziemi. Rozczarowanie i strach - to dwa podstawowe 
uczucia, które opanowały uczniów zmierzających do 
Emaus. Doszła już do nich wieść o zmartwychwstaniu 
Jezusa, znajome kobiety znalazły pusty grób i spotkały się 
z aniołem, który zapewniał, że Jezus żyje. Ta wieść nie 
tylko ich nie ucieszyła, ale przestraszyła. Spodziewali się 
teraz polowania na Jego uczniów. Oni z "góry" wiedzieli, 
że to nie możliwe, żeby Jezus na prawdę zmartwychwstał, 
że są to tylko pogłoski, dlatego postanowili wrócić do 
Emaus. 

Drugie uczucie, które nimi zawładnęło to wielkie 
rozczarowanie. A myśmy się spodziewali, że właśnie On 
miał wyzwolić Izraela. Zaledwie tydzień temu, w Niedzielę 
P a l m o w ą ,  p r z e ż y w a l i  e u f o r i ę .  W r a z  z 
rozantuzjazmowanym tłumem spodziewali się, że wreszcie 
nastąpi koniec rzymskiej okupacji i odbudowane zostanie 
królestwo Dawida. 

Ale ta ich nadzieja trwała zaledwie kilka dni. W 
Wielki  Piątek ich nadzieje mesjańskie pękły jak bańka 
mydlana. 

I my, jak uczniowie idący do Emaus czujemy się 
niejednokrotnie zawiedzeni, smutek i lęk stał się naszy, 
chlebem codziennym. Jesteśmy zawiedzeni na ludziach i 
często na Bogu samym. Idąc rozmawiamy, co nas spotyka 
i co nas dotyka, niejednokrotnie nie rozumiejąc logiki tego 
wszystkiego. Potrzeba nam jakiegoś wsparcia, kogoś, kto 
by nas podbudował. 

Nieoczekiwanie dałącza do nas sam Chrystus, jak 
niegdyś w drodze do Emaus. Często nie rozpoznany, brany 
za kogoś innego, nawet nie zauważany, a jednak 
prawdziwie obecny. Wielu z nas też nie wie kiedy Go 
rozpoznamy. W huku grzmotów, czy przy łamaniu chleba. 
Kiedy i my zoriętujemy się, że On był z nami cały czas, 
podczas całej drogi. 

Tak przybliżyli się do wsi... Uczniowie proszą: Zostań z 
nami. Wszedł więc aby zostać z nimi. W odpowiedzi na ich 
gest ludzkiej gościnności wziął chleb odmówił 
błogosławieństwo, połamał i dawał im. Natychmiast Go 
poznali - ale On zniknął im sprzed oczu. Zniknął ale 
pozostał. 

Początek poznania Boga dokonuje się w spotkaniu i 
poznaniu Jezusa zmartwychwstałego. Bo tylko przez 
pryzmat zmatwychwstania można poznać właściwe 
znaczenie Pisma Świętego i czynów Chrystusa oraz całą 
historię zbawienia. Osobiste życie katolika, jego głęboki 
sens również może być rozpoznane tylko przez 
zmartwychwstanie Jezusa. To jest nowa Wielkanoc w 
naszym życiu. 

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ORAZ LASKI 
BOZE ZA POSREDNICTWEM JANA PAWLA II, 

ORAZ O JEGO BEATYFIKACJE  
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, 

że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym 
zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża 
Chrystusa i piękno Ducha miłości. 

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i 
matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy 
obraz  Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która 
jest miarą życia  chrześcijańskiego, jako drogę dla 
osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, 
tej łaski (.......)  o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa 
Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet 
Twoich świętych. Amen 
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UKAŻ NAM, PANIE, TWOJĄ ŚCIEŻKĘ ŻYCIA 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie 
mówię do Pana:"Tyś jest Panem moim". 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

                         Psalm 16 z Liturgii niedzielnej 

POKÓJ WAM 
Pokój był pierwszym darem Zmartwychwstałego 

Chrysus dla swoich uczniów i pierwszym Jego 
pozdrowieniem były słowa "Pokó Wam". Jest to pokój, 
którego świat dać nie może. Pokój Chrystusowy jest 
owocem wielkiej tajemnicy paschalnej, Jego Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania. Ratując życie i przywracając pokój  
ludziom Chrystus poświęcił własne życie. Ten pokój 
musimy zapisać głęboko w naszych sercach. 

             O. Paweł Ogórek:"Przy stole Słowa Bożego". 

W TRZECIĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II 
W środę 2 kwietnia jako naważniejszy punkt 

obchodów trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II, Ojciec 
Święty Benedykt XVI  odprawił Mszę św. w porze 
tradycyjnej środowej audiencji generalnej na Placu św. 
Piotra w Rzymie. 

Tego samego dnia w Watykanie rozpoczął się 
pierwszy światowy Kongres Miłosierdzia, dedykowany 
pamięci polskiego Papieża. 

Postulator procesu beatyfikacyjnego Papieża, ks. prał. 
Sławomir Oder poinformował na spotkaniu promocyjnym 
w Warszawie, że są już na ukończeniu prace związane z 
redagowaniem "Pozycji" czyli dokumentu stanowiącego 
niejako syntezę całego procesu udokumentowania 
świętości Jana Pawła II. Jeszcze przed trzecią rocznicą 
jego śmierci zostaną przekazane do Kongresu Spraw 
Kanonizacyjnych w Rzymie     

"Niedziela" marzec 2008 



 

 

25cio lecie OŚRODKA POLONIJNEGO 
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, w Yorba Linda 

Niedziela 27go kwietnia 
Uroczysta Msza Św. 10:30 rano 

Obiad Jubileuszowy i Program 1:00 pp 
Cena biletów $40 od osoby 

Rezerwacje: Maria Romańska (714)998-7597 
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TREASURES FROM OUR TRADITION 
The church slowly developed customs of reserving 

some portion of the eucharistic sacrifice for the sake of the 
dying. Today’s custom of placing this portion in a taberna-
cle for prayer and adoration by the faithful cannot be traced 
back much beyond the year 1,000, much to almost every-
one’s surprise. There is simply no historical evidence of 
the Blessed Sacrament being present in a church for the 
purpose of having the faithful visit it or pray before it ear-
lier in the church’s history. People did visit, of course, but 
the center of their attention was the altar, symbol of 
Christ’s sacrifice and the touchpoint between heaven and 
earth. Shrines and devotional altars abounded in medieval 
churches, but anything we might describe as a Blessed Sac-
rament chapel would be hard to find. 

Amazingly, the Eucharist was first kept in private 
houses for the purpose of Holy Communion at home. As 
for church, the custom gradually developed of suspending 
a vessel shaped like a dove somewhere in the church, often 
over the altar. In the hovering bird, a few hosts, enough to 
satisfy the pastoral needs of the dying, would be secreted. 
The priest would lower the dove on a pulley as needed, but 
it wasn’t a focus of devotion by visitors to the church. It 
was simply a way of reassuring bishops who were nervous 
about safeguarding the Eucharist. The dove solution caught 
on in England and France after Crusaders came in contact 
with the custom in their travels in the Orthodox East. 

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

25th ANNIVERSARY 
 OF THE POPE JOHN PAUL II POLISH CENTER  

YORBA LINDA, CA 
Sunday, April 27th 

Solemn Bilingual Mass 10:30 am 
Bishop Todd Brown presiding 

Jubilee Dinner Reception & Program 1:00 pm 
Tickets $40 per person 

Reservations: Marie Romański (714)998-7597 

BUDGET COMMITTEE UPDATE 
The following are the results of our first 6 months 

Budget Comparison Report for period ending December 
31, 2007 for the fiscal year 2007/2008. 

Revenue (Income)  Budget   
$282,961   $270,150 
Expenses 
$241,158   $244,388 
Net increase in funds of $41,803 
Our Sunday collections were up verses budget by 

+$5,409.  Dozynki income was up $11,591.  Second col-
lections were up +$6,445 due to the special collection for 
Laski in Poland. Our PSA rebates were down -$8,790.  
Expenses were kept under control especially Office ex-
pense and Rectory living expense. Overall we had pro-
jected an increase of $25,762 and we came in at $41, 803 
or a +$16,041. If you have any questions, please speak to 
any of the Finance Committee members or Fr. George. 

 

Rick Kobzi-Chairman, Danuta Pilip, Grzegorz 
Chilecki, Tony Krawczak, Fred Piterak 

PRAYER FOR DIVINE GRACES THRU INTERCESSION 
OF JOHN PAUL II AND FOR HIS BEATIFICATION. 

O Blessed Trinity, we thank You for having graced the 
Church with Pope John Paul II and for allowing the tender-
ness of your Fatherly care, the glory of the cross of Christ, 
and the splendor of the Holy Spirit, to shine through him. 

Trusting fully in Your infinite mercy and in the mater-
nal intercession of Mary, he has given us a living image of 
Jesus the Good Shepherd, and has shown us that holiness is 
the necessary measure of ordinary  

Christian life and is the way of achieving eternal com-
munion with you. 

Grant us, by his intercession and according to Your 
will, the graces we implore (…….) hoping that he will 
soon be numbered among your saints.  Amen. 

ENTRY 
How else but through a broken heart may the Lord 

Christ enter in? 
—Oscar Wilde 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Peter proclaimed to the crowds: God has 
raised the crucified Jesus, who now pours forth the Holy 
Spirit upon us (Acts 2:14, 22-33). 
Psalm — Lord, you will show us the path of life  
(Psalm 16). 
Second Reading — Our faith and hope are not in the pass-
ing allure of silver or gold, but in God who raised Jesus 
from the dead (1 Peter 1:17-21). 
Gospel — On the evening of the first day of the week, 
through his words and in the breaking of the bread, the 
risen Christ made himself known to two disciples on their 
way to Emmaus (Luke 24:13-35). 
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CENTER CALENDAR 
BINGO THURSDAY EVENINGS 

DOORS OPEN AT 5:30 P.M. 
The next meeting for the Ladies Guild is Tuesday, May 6th 

at 6:30 p.m. It will be a short meeting before the May crowning. 

Johnny Alfonso, Lucy Al-
fonso, Rick Anderson, Hen-
ryk Antonienko, Leon Blais, 
Aubrey Bucholtz, Teresa 
Bugak, Patti Cappa, Joe  & 
Julia Carlson, Michael 

Ciecek, Robert Copeland, Beth Cusick, Dirk Davis, Jenifer 
Dewsnap, Larry & Pat DiPinto, Michael Dutkowski, Jeff & 
Becki Friends, Jake Greidanus, Joseph Gronckik, Manny 
Herrera, Alice Herzog, Lynne Hughes, Stella Kompinski, 
Nancy Krawczak, Elizabeth Lamberth , Loly Loveless, 
Mary Martinez, Brian McDuffi, Everett McMinn, Wladys-
law Michalski, Roman Moran, Julian Mossakowski, 
Ryszard Nowak, Witold Plonski, Grace O’Regan, Wladys-
law Rejkowicz, Barbara Reott, Ann Rex,  John Richardson, 
Shirley Richardson, Thomas Riley, Diane Rowland, Chris-
tine Sanchez, Kazimiera (Kay) Sowizral, Nancy Stahovich, 
Frank Stanek, Stan Stingyn, Malgorzata Sulik, Elena 
Szymanski and Harold Vahle.  

THIRD SUNDAY OF EASTER 
APRIL 6, 2008 

You have made known to me the 
paths of life;  you will fill me with 
joy in your presence.  

— Acts 2:28 

ONE BREAD 
As this broken bread was scattered upon the mountains 

and was gathered together and became one, so let thy 
Church be gathered together from the ends of the earth into 
thy kingdom 

—The Didache, second century A.D. 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Third Sunday of Easter 
Monday: St. John Baptist de la Salle 
Friday: St. Stanislaus 

~~FIRST SATURDAY OF THE MONTH~~ 
 04/05 8:30am 
  4:00pm + Stanley Kmieciak 
Sun 04/06 9:00am + Wilma Bianco from Taylor Bianco & family 
  10:30am Msza dziękczynna w 53 rocznicę ślubu Toniego i 
   Jozi Szynalski od dzieci 
Tue 04/08 8:30am Monika Hughes from Maria Hilbert for 
   successful surgery 
Wed 04/09 8:30am + Paul Black from the Marchands 
Thu 04/10 8:30am + Lenore Sanford from family 
Fri 04/11 8:30am + Paul Black from Marcel Marchand 
Sat 04/12 4:00pm + Stanley Kmieciak from Leo & Colleen Belanger 
Sun 04/13 9:00am + Joseph A. Karp from Polish Center Community 
   on 25th Anniversary of the Center 
  10:30am + ks. Józef A. Karp od wspólnoty Ośrodka  
   Polonijnego w 25 rocznicę Ośrodka 

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY 
 First  Second 
03/29/08 4:00 p.m. $1,387 $217 
03/30/08 7:00 a.m. $   383 
03/30/08 9:00 a.m. $1,190 $122 
03/30/08 10:30 a.m. $    855 $148 
Funeral: $250; Easter Mailings: $385; Mass Stipends: $90; Rent: $55; La-
dies Guild: $657.92; Ladies Guild-Lenten Soup: $582; 
*The Lenten Soup Collection is for the poor.  We need to average $4,460 in 
our first collections in order to reach our budget goals for the 2007/2008 
fiscal year. 

ON THE ROAD 
One central metaphor employed to describe the Chris-

tian life is a journey. In today’s second reading, Peter ad-
dresses the early Christian community: “Conduct your-
selves with reverence during the time of your sojourn-
ing” (1 Peter 1:17). When we think of a journey, we nor-
mally think of some kind of movement from point A to 
point B. The Christian journey, begun in the waters of bap-
tism (point A) has as its ultimate destination eternal life 
with God in heaven (point B). Unfortunately we find our-
selves on all kinds of detours along the way. Because of 
sin, we make foolish turns and sometimes seem unable to 
detect the presence of the Lord. Today’s story of the two 
disciples on their way to Emmaus illustrates for us the fact 
that, even when we are dejected or on one of our many de-
tours, the Lord is there, walking right beside us. 

© Copyright, J. S. Paluch Co. 




