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SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
FEBRUARY 19, 2017
Be holy, for I, the
Lord, your God, am holy.
— Leviticus 19:2b

DIVINE WISDOM
The Lord’s message, through Moses, was to “take
no revenge and cherish no grudge . . . love your neighbor
as yourself” (Leviticus 19:18). We might think, “Great in
theory, but not always realistic!”
Then Jesus in today’s Gospel goes even further.
Take a slap in the face and then turn the other cheek?
Treat enemies the same as friends? Again, we’re tempted
to think that those are nice ideals, but not very practical in
the “real world.”
Paul echoes Jesus when he tells the Corinthians
that what passes for human wisdom is absurdity to God.
Divine wisdom casts sunshine on the good and the bad,
showers rain on the honest and the dishonest - without
distinction. We must examine our wisdom and common
sense to see how they compare to the wisdom of God, and
make adjustments accordingly.
Copyright © J. S. Paluch Co

TREASURES FROM OUR TRADITION
In brushing up for
“Catholic Jeopardy,” it might
help to know that there is only
one feast on the calendar for a
thing, rather than a person or
mystery. It’s for a chair: Saint
Peter’s chair in fact
After the Resurrection,
there can be no doubt that the
disciples reserved a special
place for Simon Peter in the upper room. Later, Peter
became the bishop of Antioch in today’s Syria, the place
where we were first called “Christians.” From there, he
went to Rome, the center of the Empire, where it is said
that Peter sat in a chair in the house of Priscilla and
Aquila to instruct his flock. Jesus, in entrusting the keys
of the Kingdom to Peter and his successors, entrusted his
compassion and mercy to them, and charged them with
pointing to the Kingdom of God. Compassion and mercy
are to resonate through their teaching.
Since the ancient sign of a teacher is the chair
(“disciple” literally means one who sits at the feet of a
teacher), Peter’s chair has long been treasured. Today
there is a symbolic shrine of Peter’s chair above the main
altar of St. Peter’s Basilica in Rome. This monument is
the last work of Bernini, a huge bronze throne supported
by four doctors of the Church: Augustine and Ambrose
from the Western Church, and Chrysostom and
Athanasius from the East. High above it is the alabaster
window of the descent of the Holy Spirit.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

NOT ASKING THE IMPOSSIBLE
The final line in today’s Gospel can seem
confusing: “be perfect, just as your heavenly Father is
perfect.” “Perfect” is sometimes imagined as “flawless,”
as in a flawless diamond. But the Greek word used here,
as used elsewhere in the New Testament, means
something different: to become mature, whole, or healthy.
Jesus is not asking us to be flawless, nor does he
want us to say, “Well, that’s impossible, why bother
then?” He is inviting us to grow into full Christian
maturity. For most of us, Jesus’ words in today’s Gospel
are very challenging. We need to resist the temptation to
dodge his challenge by calling it impossible.

RESISTING EVIL

Jesus’ teaching
in the first verses of
today’s Gospel has also
been puzzling to many.
Some interpret Jesus to
say that we should not
resist evil, but instead
be completely passive.
However, the Law of
Moses called Israel to
vigorously resist evil.
Within this section of
the Sermon on the
Mount, we can see how
Jesus interpreted the Law, “not to abolish but to
fulfill” (Matthew 5:17).
Jesus taught that violent resistance to the oppressor
tends to sustain and expand the pattern of hatred and evil.
Violence spawns new violence. But those who turn the
cheek, hand over the cloak, and go the second mile, resist
evil by exposing it within the evildoer’s heart. Jesus was
not naïve about evil and violence. In fact, he experienced
these fully in his death. On the cross, Jesus radically
resisted evil and exposed its powerlessness. On the cross,
he loved his enemies and prayed for those who persecuted
him. As Jesus forgave his enemies, he witnessed to the
Good News he preached, that God loves and forgives all
of us. When we forgive and love our enemies, we are
liberated from hatred in our own hearts. Then evil’s
power diminishes, and a path opens toward ending its
patterns of violence and oppression.
Today’s Readings: Lev 19:1–2, 17–18; Ps 103:1–4, 8,
10, 12–13; 1 Cor 3:16–23; Mt 5:38–48
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

POPE FRANCIS TWEET:
“It is good to know the Lord
takes on the burden of our fragilities
and patiently gets us back on our feet
with the strength to start over .”
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 7 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: 1Sm.26:2. 7-9, 12-13, 22-23: 1Kor.15:45-49;
Łk.6:27-38

Jak chcecie żeby ludzie wam
czynili, podobnie wy im czyńcie...

Wielu twierdzi, że ludzie nie umieją żyć. Nie umieją
żyć, bo skracają sobie życie niewłaściwym odżywianiem,
alkoholem, paleniem, nerwami, smutkiem, nienawiścią.
Wyłania się pytanie: Jak żyć, by być szczęśliwym,
zadowolonym. Wiele książek i artykułów napisano na ten
temat. Pogoń za sztuką życia kryje się również w
dzisiejszych ruchach społecznych i religijnych. Ludzie
szukają wzorców, przykładów, bohaterów od których
mogliby nauczyć się tej sztuki.
Zapominamy, że najlepszy wzorzec szczęśliwego
życia zostawił nam Chrystus Pan. Kazanie na Górze jest
złotą regułą szczęścia i życia dla wszystkich ludzi
wszystkich czasów. Zbawiciel podaje nam sposób
prowadzący do tego celu. Streszcza się on w jednym
zdaniu: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy
im czyńcie.
Najwięcej kłopotów sprawia nam współżycie z
innymi. Z postanowienia Bożego jesteśmy istotami
społecznymi, zależnymi od siebie, skazani na życie i
współżycie. Problem współżycia z innymi nie da się
rozwiązać przy pomocy ludzkiego wyrachowania ani
światowej kalkulacji. Do tego potrzebna jest pomoc i
współpraca z Bogiem. Chrystus miał na celu nie tylko
nasze szczęście w niebie, ale i tu na ziemi. Sztuka
uszczęśliwiania siebie mieści się w sztuce uszczęśliwiania
drugich. Mieści się w zasadzie miłości bliźniego.
Im więcej dajemy siebie - tym więcej otrzymujemy.
Im lepsi jesteśmy wobec innych, tym sami stajemy się
lepsi.
Szukanie i czekanie od życia i ludzi zadowolenia
własnego "ja" , zaspokojenia przyjemności, sprowadza w
najlepszym razie frustracje, zniechęcenie. Wysiłek w
służbie innym prowadzi nie tylko do pełni
człowieczeństwa i osobowości, ale daje radość,
zadowolenie,
poczucie
spełnionego
obowiązku,
wypełnienia przykazania miłości bliźniego. Jest sztuką
Komentarz śp. Mieczysław Ciecek
życia.
PAN JEST ŁASKAWY, PEŁEN MIŁOSIERDZIA.
"Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
"Psalm 103 z Liturgii Niedzieli

JEZUS ZNOSI PRAWO ODWETU,

Zastępując je prawem miłości. Rezygnując z zemsty i
nienawiści, ma jednak prawo do obrony własnej godności i
obowiązek zwalczania zła w świecie. Św. Paweł zawarł nowe
prawo Jezusa w słowach: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło
dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

MIŁUJCIE WASZYCH NIEPSZYJACIÓŁ
„NADSTAW MU I DRUGI POLICZEK”, (MT. 5 )
„A ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych,
którzy was prześladują.”
Żądanie
Jezusa,
żeby
nastawić drugi policzek nie znaczy
takiego uniżenia siebie, żeby być
wycieraczką dla innych. Jezus nie
kieruje swojego żądania do
słabych, żeby jeszcze bardziej pozwalali się poniżać.
Zwraca się do silnych, do tych, którzy mogą oddać. Od
nich domaga się miłosierdzia, aby ci, którzy leżą w
prochu ziemi mogli się podnieść.
Kto poważnie traktuje Jezusowe przykazanie
miłości bliźniego, nie zamyka oczu na rzeczywistość.
Widzi ją tylko innymi oczyma. Dostrzega, że rezygnacja
z przemocy nie jest znakiem słabości, że może być
silniejsza od przemocy.
Dobrem zło zwyciężać. Nic nie jest tak bliskie
duchowi Jezusa jak właśnie czynienie dobra, nawet
pośród zła. I nic nie jest trudniejsze, gdyż nie łatwo jest
czynić dobrze kiedy doświadcza się zło. Rezygnacja z
odpłaty, z zemsty, wymaga nieomal heroicznego zaufania
do Boga, że to On przeciwstawi się złu, gdy ja wyrzeknę
się zła i zemsty.
„Image”

NIE ULEGAJMY FAŁSZYWYM BOŻKOM
Do pokładania nadziei w Bogu, Panu życia a nie
w iluzjach świata zachęcił Papież Franciszek podczas
niedawnej audiencji generalnej. Ojciec Święty zauważył,
że żywienie nadziei jest podstawową potrzebą człowieka.
Przestrzegł jednocześnie przed pokładaniem nadziei w
fałszywych bożkach.
Zwrócił uwagę, że taka pokusa zachodzi
zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudności na naszej
drodze wiary. Czasami szukamy jej w jakimś bożku,
który mógłby ulec naszym żądaniom i magicznie podjąć
działania zmierzające do zmiany rzeczywistości, i uczynić
ją taką, jaką chcemy. Pokładamy wówczas zaufanie w
rzeczach ograniczonych albo sprowadzamy Boga do
naszych schematów i naszych idei boskości.
„Niedziela”

PAPIESKI TWEET:
„Jak to dobrze wiedzieć, że
Pan bierze na siebie nasze słabości,
cierpliwie stawia nas na nogi, dając
siły do rozpoczęcia na nowo.”

„Nigdy nie stawiajmy Bogu
warunków! Ufność w Panu polega na
tym, że godzimy się na Jego plany,
niczego równocześnie nie żądając.”

Page 4

www.polishcenter.org

PRZEBACZ, A ZAZNASZ POKOJU
Jan Paweł II
"Miłość do tych, którzy nas
skrzywdzili, rozbroi przeciwnika i
może przemienić nawet pole bitwy
w miejsce solidarnej współpracy.
*
Kto nie jest gotów przebaczyć,
tym samym pozbawia się
Bożego przebaczenia.
*
Miłosierdzie Boże znajduje swoje
odzwierciedlenie
w miłosierdziu ludzi"...
CZY KATOLIK MOŻE MEDYTOWAĆ?
Modlitwa chrześcijańska rozwija się w kierunku
modlitwy kontemplacyjnej rozumianej jako uważne,
bezpośrednie, pełne czułości, bliskości trwanie przy
samym Zmartwychwstałym i obecnym Panu, przy Jego
Osobie. Nie chodzi więc o myślenie o Nim, czucie Go,
wyobrażanie sobie Go - to ciągle jest skupianie się na
pośrednikach - ale o bycie przed Panem samym w
milczeniu tak, jak trwa się przy ukochanej osobie. I może
się to dokonywać na różnych drogach: na adoracji eucharystycznej, przy różańcu, albo gdy ktoś wieczorem lub
rano powoli i z uwagą odmawia "Ojcze nasz".
Nie trzeba żadnych praktyk czy technik by dojść
do modlitwy kontemplacyjnej. Potrzeba tylko uległości
Duchowi Świętemu, który jest głównym Sprawcą
modlitwy w nas.
Jacek Poznański, SJ

O NAWRÓCENIACH
Ks. Jan Twardowski
W jaki sposób Bóg nawraca grzeszników – rozmaicie:
Często jak wiatr co pędzi stado kapeluszy
chwyta duszę wprost z miejsca i targa za uszy,
niekiedy z uśmiechem prawie na wesoło
święci biorą za rękę i bawią się w koło,
a czasem nie do wiary ni z tego ni z owego
łzę zdejmujesz z twarzy jak pieszczotę śniegu.
ROLA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wtedy, przed dwoma tysiącami lat, natąpiło
zderzenie dwóch postaw, dwóch koncepcji życia, dwóch
światów - świata totalitarnego, zinstytucjonalizowanego,
gdzie wszystko jest skodyfikowane, okroślone przepisami
do najmniejszych szczegółów, w którym człowiek jest
zmuszany do postępowaia zgodnego z wytycznymi
wypływającymi z określonej ideologii.
Z drugiej strony - świat Jezusa, świat ludzi
prawdziwie wolnych, gdzie jedynym ograniczeniem jest
miłość; aby sobie, aby drugiemu człowiekowi, aby światu
nie uczynić krzywdy, ale pomagać żyć. I my
opowiedzieliśmy się za tym światem - światem Jezusa.
Ks. Mieczysław Maliński „Wrażliwość na Polskę”

Zofia i Wiesław
Adamowicz
Les Andrews
Andrzejek & Michael
Ashline
Bob Ault
Avalon Asgari
Anna Bagnowska
Leo Ballenger
Wiesława Barr
Pilar Bascope
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Mario Brunasso
Baby Charlotte Frances
Edward Cacho
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Rita Chyczewski
Danuta Czarnota
Bernadine Dateno
Danuta Drzymuchowski

Edmund F. Dzwigalski
Georgette Egeto
Anita Gilkey
Emily Grabowski
Bea Halphide
Robert Hawkins
Todd Hill
Thong Hoang
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Zofia Janczur
Bożena i Jan Jarczok
Renee Jarecki
Michael Karlesky
Ks. Czesław Kopeć
Bob Kowalski
Maria Kopiński
Sebastian Kulas
Janina Leśniewska
Anent L.
Mary Laning
Marek Łopaciński
Danuta Łabuś

Ronald Malkowicz
Amber Matrauga
David Mora
Monica Nava
Ryszard Nowak
Kevin O’Shea
Danuta Pilip
Małgorzata Piwko
Danuta Przymuchowska
Benito Rameriz
Robert
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Veronica Sequi
Frances Sidorsky
Maria Sowa
Cathy Thayer
Teresa Turek
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Mike Woiemberghe
Bogusia Zientek

SIOSTRA ŁUCJA WKRÓTCE BŁOGOSŁAWIONĄ
Ksiądz
Romano
Gambalunga,
postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożej Siostry Łucji dos Santos,
jednej z trzech uczestniczek objawień
maryjnych w Fatimie z 1917 r., uważa,
że
ogłoszenie
portugalskiej
karmelitanki błogosławioną powinno
nastąpić w stosunkowo krótkim czasie.
Przyznał, że jest spokojny o
zakończenieprocesu beatyfikacyjnego
portugalskiej
zakonnicy.
Ksiadz
Gambalunga odnotował, że proces wymaga intensywnych
studiów w Watykanie, które będą stanowić „okazję do
pogłębionej refleksji teologicznej i duchowej”.
Dla wielu osób Siostra Łucja już jest świętą. Stała
się nią nie poprzez swój udział w objawieniach, ale poprzez
swoje doświadczenie duchowe w Karmelu – powiedział
postulator. W poniedziałek w diecezji Coimbra zakończył
się oficjalnie diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego
Siostry Łucji. Portugalska diecezja, na terenie której 13
lutego 2005 r. wizjonerka zmarła, otworzyła jej proces
beatyfikacyjny trzy lata po śmierci. Dokumenty liczące
ponad 15 tys. stron zostały już skierowane do Stolicy
Apostolskiej. Zawierały one analizę 11 tys. listów
napisanych przez zakonnicę podczas swojego życia w
Karmelu oraz 61 świadectw osób, które znały zmarłą w
wieku 98 lat karmelitankę.
Internet

GŁOS INTERNAUTÓW ZA ŻYCIEM
Swoją
pomoc
organizacjom
pro-life
zaproponowali internauci. Już 26 tys. osób podpisało się
pod elektroniczną petycją do posłów i senatorów, aby ci
potraktowali poważnie inicjatywę „Kochamy każde
dziecko” oraz rozpoczęli jak najszybciej jej
procedowanie.
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Sat 02/18 4:00 pm +Mitch Glowin from Rick and Patty Kobzi
Sun 02/19 9:00 am +Kevin Starbuck from family
10:30 am + Zbigniew Janczur od żony Zofii z synami
+Aleksander Romański od żony Marii
Sat 02/25 4:00 pm +Corrine Labuda from family
Sun 02/26 9:00 am +Stella Goly from Susanna Gutierrez
10:30 am MSZA GRUPOWA
Fr 03/03 FIRST FRIDAY
8:30 am +Kevin Starbuck from his parents Bob and Elaine
Starbuck and his sisters
7:30 pm
Sat 03/04 4:00 pm +Mitch Glowin from Alice and family
Sun 03/05 9:00 am Mat Dotter, good health intention from Kelly StarbuckHeiman
10:30 am +Jerzy Łada od żony Zofii

A PRIEST AFTER MY OWN HEART
[August 30, 1937] Reverend Father
Sopocko left this morning. When I was
steeped in a prayer of thanksgiving for the
great grace that I had received from God;
namely, that of seeing Father, [Jesus said to
me,] He is a priest after My own Heart; his
efforts are pleasing to Me. You see, My daughter, that
My will must be done and that which I had promised
you, I shall do. Through him I spread comfort to suffering and care-worn souls. Through him it pleased
Me to proclaim the worship of My mercy. And
through this work of mercy more souls will come close
to Me than otherwise would have, even if he had kept
giving absolution day and night for the rest of his life,
because by so doing, he would have labored only for as
long as he lived; whereas, thanks to this work of mercy, he will be laboring till the end of the world (Diary,
1256).
*Diary passages with bolded words are Jesus speaking
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
Presidents’ Day
Tuesday:
St. Peter Damian
Wednesday:
The Chair of St. Peter the Apostle
Thursday:
St. Polycarp
THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
02/11 & 02/12/2016

4,426.00

585.00

MASS OFFERINGS - $50, BULDING FUND - $2,200

Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Secretary: Alice Chilecki
Office Hours:
Tuesday / Wednesday - 9:00 am - 5:00 pm
Saturday - 10:00 am - 5:30 pm
Sunday - 9:00 am - 2:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.
Confession before each Mass

A VOCATION VIEW:
“Be Holy for I, the Lord, your God
am holy!” Jesus challenges His disciples to
a deeper embrace of His teachings.
Embrace His teachings with your whole
heart, mind and soul.
Divine Word Missionaries and Sister Servants of the
Holy Spirit 800-553-3321
INVITATION / ZAPROSZENIE
The Ladies Guild is having their
annual pre-Lenten
Paczki Sale on Saturday,
February 25th, 2017
from 11:00am to 6:00pm
and on Sunday after all Masses.
The Ladies Guild is sponsoring a Casino trip to Pala
on February 27th, 2017.
For more information please contact Joan Tokar
at 714/524-2310
All women of the Pope John Paul II Polish Center are
invited to join the Ladies Guild. Meetings are held in the
small hall on the last Tuesday of the month at 6:30 PM.
Come attend a meeting and meet the members!

COLLECTION FOR THE CHURCH IN LATIN AMERICA /
EASTERN EUROPE

Today, we will take up the Collection for the Church
in 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, including the youth of Holy Family Parish
in San Miguel, El Salvador. Please give generously to today
Collection.

MAGNIFICAT PRAYER BREAKFAST

Presents Fr. Daniel Wilder, “Zeal for My Father’s
House Consumes Me!” Saturday, February 25,
2017, 9:30-12:30 PM. Embassy Suites Anaheim
11767 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840. Registration
by mail must be postmarked by February 20, 2017: $28 per
person. Registration at the door: $33 per person. Mail to
Magnificat Ministry: P.O. Box 4381, Orange, CA 92863

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:
Alice Chilecki - (English) Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek - (Polish) 714-544-2458 MCiecek@aol.com
Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:
First Friday Masses:

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
8:30 am - English
7:30 pm - Polish

