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FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

JULY 5, 2009 
 
My grace is sufficient for you,  
for power is made perfect in 
weakness.  

2 Corinthians 12:9 

 
 
 
Fri 7/3 8:30am +Roberta Brost from PNA Lodge 3193 
  7:30pm +Jozef, +Helena, +Czeslaw I +Emilia  
   Belka od Rodziny 
Sat 7/4 8:30am +Peggy Charlotte from the Sewing Circle Girls 
  4:00pm +Carl Kobzi on anniversary of death from Kobzi  
   Family  
Sun 7/5 9:00am +Mary Patricia Tighe Rasmus from  
   California Tighe 
  10:30am +Marian Ptaszynski I +Stefan Barr od Krystiana 
Sat 7/11 4:00pm +Ester Hoffman from Elmyra Griene 
Sun 7/12 9:00am +Mrs. Helen Baczynski & +Josephine Basista  
   from Edward and Rose Baczynski 
  10:30am +Stanislaw Nikliborc, 5-ta rocznica smierci  
   od Mamy  
Sat 7/18 4:00pm +Mary Patricia Tighe Rasmus from  
    California Tighe 
Sun 7/19 9:00am +Ed Malinski from wife Mary 
  10:30am W intencji Aleksandra Nachurskiego od Rodziny 
Sat 7/25 4:00pm +Rudolph Zatoka on Anniversary of death  
   from Family 
Sun 7/26 9:00am +Jerry Nolan from Polly Liggett 
  10:30am Msza Dziekczynna za wszelkie laski otrzymane  
    od Rodziny Bitnerow 
Sat 8/1 4:00pm +Roberta Brost from Patty & Rick Kobzi 
Sun 8/2 9:00am +Jerry Nolan from Polly Liggett 
  10:30am  
Fri 8/7 8:30am +Frank Liggett from Polly Liggett 
  7:30pm Za +Edwarda Wawer w 3-cia rocznice smierci  
    od Corek z Rodzinami 
Sat 8/8 8:30am +Emmett Wells from Steven & Janet Brunette 
  4:00pm +Maron Abritis from Alex 
Sun 8/9 9:00am +Peter Baczynski and +Martin Basista from  
    Edward & Rose Baczynski 
  10:30am +Kazimierz Jelonek I +Agata Wojkowska od  
   Przyjaciol 
Sat 8/15 4:00pm +Florian Wozniak from Barbara & 
   Tony Krawczak and Family 

OBSTACLES 
The prophet Ezekiel, Saint Paul, and the Lord Jesus 

share something in common in today’s scripture readings. 
They all experience obstacles to their ministry. Ezekiel is 
summoned to prophesy to the Israelites, who are “[h]ard 
of face and obstinate of heart” (Ezekiel 2:4). Saint Paul 
recounts how he has been given a “thorn in the flesh” (2 
Corinthians 12:7). The Lord Jesus is unable to perform 
many signs in his native place. The Gospel tells us that 
“[he] was amazed at their lack of faith” (Mark 6:6). We, 
too, sometimes encounter obstacles as we travel along the 
journey of faith. So often we experience weakness on this 
journey. Let the words of the Lord to Saint Paul encour-
age us today: “My grace is sufficient for you, for power 
is made perfect in weakness” (2 Corinthians 12:9). 

© Copyright, J. S. Paluch Co. 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Gn 28:10-22a; Mt 9:18-26 
Tuesday: Gn 32:23-33; Mt 9:32-38 
Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a; Mt 10:1-7 
Thursday: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5; Mt 10:7-15 
Friday: Gn 46:1-7, 28-30; Mt 10:16-23 
Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a; Mt 10:24-33 
Sunday: Am 7:12-15; Ps 85; Eph 1:3-14 [1:3-10];  
 Mk 6:7-13 

TODAY’S READINGS 
First Reading — They shall know that a prophet has 
been among them (Ezekiel 2:2-5). 
Psalm — Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his 
mercy (Psalm 123). 
Second Reading — I am content with weaknesses and 
hardships for the sake of Christ (2 Corinthians 12:7-10). 
Gospel — The people said: “Where did this man get all 
this? Is he not the carpenter, the son of Mary?”  

(Mark 6:1-6). 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Maria Goretti 
Thursday: St. Augustine Zhao Rong and his  
 companions 
Saturday: St. Benedict 
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"PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY 
UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE"... 
Lato w całej pełni! Długie,słoneczne dni i ciepłe 

wieczory.Czas na wakacje, urlopy, wycieczki, kampingi, 
podróże. Czas na zwolnienie tempa naszego życia, i czas 
na wypoczynek!. "Mistrzem życia jest ten, kto lato tak 
przeżywa, że grzeje go jeszcze zimą" (Alfred Polgar) 

Ileż to ciężarów kładziemy sobie na ramiona: 
niekończące się obowiązki,terminy,oczekiwania. 

Niekiedy ledwie łapiemy oddech i bezwiednie 
snujemy nić życia. Jak orzeźwiająco brzmi zaproszenie 
Jezusa:"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście" Jak zachęcający Jego dar: 
"Znajdziecie odpoczynek i ukojenie dla dusz waszych". 

Niekiedy jednak tak skrupulatnie planujemy życie, 
tak precyzyjnie ukadamy terminarz zajęć, że nie 
znajdujemy już czasu na wypoczynek ciała i duszy. Obca 
nam jest mądrość Jezusa i bez odpoczynku stajemy się 
automatami.Obyśmy więc każdego dnia znaleźli czas na 
wypoczynek dla strudzonego ciała i na chwilę 
wytchnienia duszy - znaleźli czas na przyjęcie 
zaproszenia Jezusa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni jesteście"... 

                                        "Image" 

"POLSKA KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA,  
etos religijny i narodowy są cennym rezerwuarem  

energii, których Europa dziś potrzebuje, aby zapewnić 
 w swych granicach integralny rozwój osoby ludzkiej". 

                                     Jan Paweł II, Watykan 1998  

PRACA I WYPOCZYNEK 
Czas urlopu i podróży po szerokim świecie to nie 

tylko szansa na wypoczynek duszy i ciała, ale jest to 
także szczególna próba i szansa dawania świadectwa 
swej wiary w Chrystusa i poczucia wspólnoty z całym 
Kościołem. 

Wszyscy pracujący winni mieć możność rozwijania 
swych zdolności i osobowości właśnie przez samo 
wykonywanie pracy. Jak z jednej strony winni z 
należytym poczuciem odpowiedzialności wkładać swój 
czas i siły w wykonywanie pracy, tak z drugiej strony 
powinni też wszyscy dysponować wystarczającym 
odpoczynkiem i czasem wolnym, tak by mogli poświęcać 
się życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i 
religijnemu.                  

                        Z dokumentu Soboru Watykańskiego 

MODLITWA NA PODRÓŻ 
„Jezu Chryste, który z nami jesteś do skończenia świata, 
czuwaj nad nami, prowadź i zachowaj od wszelkiego zła. 

Boże Ojcze, któremu zawdzięczamy ten świat 
bądź z nami, błogosław nam w każdej chwili, 

i szczęśliwie powrócić pozwól. Amen” 
                    "Image" 

KOMENTARZ LITURGICZNY 
Cykl B,  !4 Niedziela Roku, Zwykła 

Czytania: Ez. 2:2-5;  2Kor. 12:7-10.  Mk. 6: 1-6 
I powątpiewali o Nim… 

Jednym z najboleśniejszych doświadczeń, jakie 
spotykamy w życiu jest odrzucenie. Jedni odrzucają nas 
lub my odrzucamy ich z najrozmaitszych powodów i 
uprzedzeń. Odrzucenie ma swe źródło w zazdrości lub 
zawiści. Odrzucenie może wyniknąć, gdy ktoś czuje się 
zagrożony w jakikolwiek sposób przez innego. 
Odrzucenie może też być wynikiem działania 
niezgodnego z naszymi oczekiwaniami. Często ci, którzy 
krytykują nas i namawiają do lepszego, pełniejszego 
życia, są odrzucani. Również ludzie, którzy są 
wyjątkowo dobrzy, lub wyjątkowo źli. 
Wyjątek z dzisiejszej Ewangelii jest opisem odrzucenia. Gdy 
Jezus rozpoczął swą publiczną misję na ziemi, zdziałał wiele 
cudów i zainteresował wielu głębią swego nauczania. 
Mieszkańcy Nazaretu słyszeli już wiele o Nim. Dochodziły do 
nich wieści o Jego nauce i cudach. Byli świadkami Jego 
wcześniejszego życia, a jednak powątpiewali o Nim. 

Gdy nauczał w synagodze w Nazarecie, Jego krewni 
i inni mieszkańcy tego miasta pytało się ze zdziwieniem: 
„Skąd On to ma? I co za mądrość, która jest Mu dana? I 
jakie cuda dzieją się przez Jego ręce.” I odrzucili Go, 
ponieważ byli przekonani, że był On tylko cieślą, którego 
ojca, matkę i braci znają. Chrystus dobrze znał swoich 
rodaków. Wiedział, że spotka się z opozycją, ale 
oczekiwał od mieszkańców Nazaretu dobrej woli i wiary. 
Nie znalazł tego. Ich umysły były tak zamknięte, że 
sprowokowały Jezusa do oświadczenia: Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
prorok być tak lekceważony. Rozczarowany Chrystus nie 
wrócił  już więcej do nich. 

Widocznie jest coś w ludzkiej naturze przekornego, 
że imponuje nam tylko to, co jest zgodne z naszą własną 
wizją, co się mieści w jej ciasnych ramach, co idzie po 
linii upodobań, zmysłów i wyobraźni. A gdy się z tym 
nie zgadza, nie mają znaczenia żadne inne argumenty, 
choćby pochodziły od samego Boga. Spotykamy się 
często, wśród wierzących katolików, z zarzutami, z 
wątpliwościami i buntami wobec Boga, Kościoła, 
zarówno w sprawach dogmatycznych jak i moralnych, 
którzy w rzeczywistości, nie znają do głębi prawdziwej 
nauki Chrystusa. 

SŁAWIĘ CIĘ PANIE BO MNIE WYBAWIŁEŚ! 
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 

i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 

a Jego łaska przez całe życie. 
Chwalę Cię Panie bo mnie wybawiłeś 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 
 Psalm 36  
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NA ROK KAPŁAŃSTWA  2009 – 2010. 
SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ 

Co to jest sakrament święceń? 
Jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone 
przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w 
Kościele aż do końca czasów. 
Dlaczego nazywa się sakramentem święceń?  
Nazwa "święceń" pochodzi od łacińskiego ordo, 
oznaczającego określony stan w Kościele, do którego 
wchodzi się za pomocą specjalnego obrzędu konsekracji, 
nazywanego ordinatio, który udziela daru Ducha 
Świętego, pozwalającego wykonywać "świętą  
władzę" (sacra postestas) w imię i z mocy Chrystusa w 
służbie ludowi Bożemu 

                  Kompendium Katechizmu Kościoła Katol. 322 

4 LIPCA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH. HAPPY BIRTHDAY USA! 
W tym tygodniu obchodzimy 233 rocznicę "urodzin" 

Stanów Zjednoczonych. Wspominamy 4 lipca 1776 
r.kiedy to przewodniczący Kontynentalnego Kongresu, 
John Hancock i Sekretarz tegoż Kongresu podpisali 
Deklarację Niepodległości. 

Łączymy się więc dzisiaj z wszystkimi 
Amerykanami, i Boga prosimy o błogosławieństwo dla 
tego Kraju i jego mieszkańców. O światło i mądrość dla 
jego przywódców, by wiedli nas po drodze prawdy, 
pokoju i sprawiedliwości - jak przewiduje lipcowa 
Deklaracja Niepodległości. I my, żyjący w tym kraju, 
byśmy mogli w tej atmosferze owocnie wypełniać nasze 
indywidualne, przez Boga dane przeznaczenie. 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
Last week’s Treasure mentioned the “Nuns of the 

Battlefield,” religious sisters from several communities 
who served as nurses in the Civil War. Florence Nightin-
gale had only instituted female nurses a decade before in 
the Crimean War, so the idea of women tending to 
wounded soldiers was extraordinary. The medical and 
sanitary conditions on the battlefields were appalling, and 
the sisters were nearly all teachers. Few had any medical 
training beyond what they had learned as youngsters in 
the family. Anti-Catholic prejudice was so deeply en-
trenched in America that sisters could not wear their hab-
its in public. These sisters were the first, and people on 
both the Union and Confederate sides soon began to mar-
vel at their bravery, efficiency, and respect for Protestant 
soldiers. More than six hundred sisters from twenty-one 
communities went to war, serving in wretched condi-
tions. They were tough and single-minded, efficient and 
fearless.  

After the war, sisters could appear in public every-
where in the reunited nation, and often received the 
praise and gratitude of grateful soldiers and family mem-
bers on behalf of their sister nurses. An outdoor monu-
ment to the “Nuns of the Battlefield” stands in Washing-
ton at M Street and Rhode Island Avenue. The inscription 
reads: “They comforted the dying, nursed the wounded, 
carried hope to the imprisoned, gave in His name a drink 
of water to the thirsty.”  

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

UŚMIECHNIJ SIĘ 
Pyta mała Zosia:"Mamo, czy to prawda, że w niektórych 

krajach żony poznają swoich mężów dopiero przy 
ślubie?" - "Tak jest wszędzie, kochanie". 

* 
Znowu dostałem anonim" - skarży się proboszcz 
sekretarce. A ona go pociesza:"Niech się ksiądz 

proboszcz nie przejmuje, i po prostu nie odpisuje".                                  
                                                                        "Image" 

DOROCZNE OGNISKO NA PLAŻY-
ZAPRASZAMY!! 

sobota 25 lipca w Huntington Beach.  
Prosimy o przyniesienie własnego  prowiantu i 

dobrych humorów!  Gitary mile widziane, a wręcz 
konieczne! Organizatorzy: Grupa "Piast". Informacji 
udzielają:  Marlena  tel:(714)557-1930 i Gregorz tel: 
(714)744-2775 
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Michael  Ciecek, 
Robert Copeland, 
Joey Cortez, Karen 
Delaney, Bertha Gon-
zales, Dorothy Jena, 
Kim Kudlo, Mateusz 
Kupsik, Jo Jorgensen,  

John Lindner,  Beth Miller, Jacqueline Oberle, Virginia 
Palus,  Diana Rodriguez, Helen Stanek, Ludwika Turek, 
Lani Turnebull, Jesse Ureno, Leo Vaskes, Joann Walls, 
Jane Wisniewski and Stefania Zawistowska . 

NOTE: Please call the church office at 714 996-8161 
to request prayers for the sick. If no one answers please 
leave a message with the name of the sick person and 
your phone number. The names will remain for six weeks 
and then be removed. 

CENTER CALENDAR 
BINGO THURSDAY EVENINGS 

DOORS OPEN AT 5:30 P.M. 
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD 

WILL BE TUESDAY, JULY 28TH, 6:30 P.M. 

FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN: 
Please call the Center office at (714) 996-8161 for Mass 
Intentions, Pray For The Sick, etc. Bulletin Co-Editors: 
Gloria Shkoler—(English) (714) 996-0128; Mike and 
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.  

NEW POLISH CENTER COUNCIL MEMBERS! 
Congratulations to the following 

new members of the Polish Center Council: 
Miroslaw Dobrowolski 
Grzegorz Jablonowski-continuing for a 
 new 2 year term 
Rafal Jedrzejczak 
Anthony Krawczak 
Special thanks to the following members who have 

fulfilled their term on the Council and served an addi-
tional year because of the changes in leadership at the 
Polish Center: 

Lila Ciecek 
Helena Matysik 
Jerzy Gutowski 
The Center Council looks forward to assisting Fr. 

Henry and to serve all the members of the Center as your 
voice for the social, liturgical, cultural, patriotic and pas-
toral life at the Polish Center. 

THINGS TO DO WITH THE FAMILY 
Old Fort MacArthur Days, July 11 and 12 
Fort MacArthur Museum, San Pedro, CA 
Suligowski’s Regiment of Polish Winged Hussars 

and 74 other living history groups will at the Old Fort 
MacArthur Days Celebration. Hours are 10:00 a.m. to 
4:00 p.m. both days. Tickets are $10 per person and 
benefit the restoration, preservation, and education pro-
grams of the Fort MacArthur Museum. Tickets can be 
purchased at the front gate at 10:00 a.m. on both days. 
Parking is free. Food and drinks will be available. 

THE SHAPE OF THINGS 
We cannot help conforming ourselves to what we 

love. 
—St. Francis de Sales 

IDLENESS 
Idleness is the enemy of the soul. 

—St. Benedict 

 
 
 
 

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY 
  First  Second 
06/27/09 4:00 p.m. $1,788 $331 
06/28/09 7:00 a.m. $   631  
06/28/09 9:00 a.m. $   960 $300 
06/12809 10:30 a.m. $   916 $326 
*The 2nd Collection this week was for the Universal Church. Mass Offer-
ings: $45; Rents: $205   We need to average $4,460 in our first collec-
tions in order to reach our budget goals for the 2008/09 fiscal year.  


