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THIRD SUNDAY OF EASTER
MAY 5, 2019
Christ is risen, creator of all;
he has shown pity on all people.
You would think that performing miracles would win
you the approbation of everyone who witnesses them, but
you would be wrong. In this Sunday’s gospel, the apostles
are hauled before the Sanhedrin in Jerusalem because
they have been preaching the gospel and healing sick people in the Temple area. The Jewish leaders view their activity as dangerous, illegal and a challenge to their own
authority.
While the captain of the guard and his officers are
sent out to arrest Peter and the other apostles in the Temple, when they arrive, they don’t actually take them by
force: no chains, no handcuffs, no rough treatment. They
ask the apostles to accompany them out of the Temple.
Why? Because the officers themselves are afraid the
crowd might stone them for maltreating the apostles they
had been listening to and watching. Yet the apostles go
willingly to confront the Sanhedrin.
When they arrive, they are greeted by a refrain familiar to any disobedient child or delinquent student: “We
gave you strict orders, did we not?” What the high priest
is referring to is the warning that he had issued earlier
“not to speak or teach at all in the name of Jesus”. Notably, the apostles don’t deny the charge that they violated
the high priest’s admonition. I suppose, we’re watching a
power struggle unfold. For most first-century Jews, a verbal drubbing by the high priest would be more than
enough to shame them into silence. Yet the apostles are
filled with a Spirit that is stronger than any human soul.
They have flouted the Sanhedrin’s orders and are living in
open defiance of the recognized religious authority.
In addition, the high priest complains that the apostles have been accusing the Jewish leaders of using the
pretense of the Roman legal system to murder Jesus judicially. This is a grave accusation and yet, it’s true. The
apostles had said several things along these lines
The apostles’ response to the charges are voiced by
the prince of the apostles, St. Peter. He offers up one of
the best lines in Scripture, “We must obey God rather
than men”. The high priest is trying to assert his authority,
but in fact, the apostles show that the emperor has no
clothes, the Sanhedrin’s authority, which derives from
God, has been eviscerated by God. They have found
themselves outside of God’s plan of salvation. In fact, the
authority of the Sanhedrin transfers (in a certain sense) to
the apostles themselves, whom we find later on in Acts
meeting in a formal council that suggests a re-vivification
of the Sanhedrin in a Christian mode (see Acts 15). But
Peter’s dictum is one of the most powerful lessons of the
Bible as a whole. While governments, businesses, leaders,
and even religious authorities have their proper places in
society, ultimately, we must obey God. The Church teaches this strongly in her doctrine on conscience, often called
“the voice of God in the soul” to which we are obliged
both to listen and obey. Human leaders and authorities are

fallible, but God is our Rock: “Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no help” (Ps 146:3).
Rather than leave it at that, the apostles hit back with
a counteroffensive. They accuse the high priest and the
Sanhedrin of shooting the messenger, of crucifying the
one whom God sent to redeem the people. But God’s plan
was not frustrated by their malice and jealousy. Instead,
the crucifixion of Jesus led to his glorification as leader
(archegon) and savior (soter). Archegon is a word that
Acts used earlier when Peter and John accuse those who
“killed the Author of life”. The word has to do with the
beginning—the founder, the pioneer, the originator. Jesus
is the archegon par excellence. In addition, he is soter, a
term that Acts has resisted using until now, one that we
haven’t heard since the Christmas story when the angels
announce the birth of a soter, a savior, to the shepherds.
Jesus has done exactly what God had promised before the
birth of John the Baptist, bring repentance and forgiveness of sins. Jesus came to fulfill all the promises of
the Old Testament and bring about the glorious time of
redemption, forgiveness, and freedom from sin. In the last
part of their defense-turned-accusation, the apostles claim
to be witnesses of all of the things that they claim.
The apostles’ testimony is powerfully convicting for
the Sanhedrin, so much so that it stirs them into a murderous rage. Yet cooler heads prevail and we hear the famous
speech of Gamaliel, urging caution (omitted from our
reading). At the end of the deliberations, the apostles are
not killed, but are subjected to a flogging—probably the
synagogue discipline of 39 lashes, a severe punishment by
modern standards, which could in rare circumstances result in death. This punishment is meant to humiliate and
disgrace people, but in an inversion of common cultural
values, the apostles find the flogging to be an honor,
“rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name” (Acts 5:41).
Two lessons stand out for us to follow in the apostles’
example: bravery and joy. They demonstrate Spirit-filled
boldness in confronting the Sanhedrin, proclaiming the
gospel, and insisting on “obeying God, not men.” And
beyond that, they show a holy joy in the midst of persecution, even rejoicing in their sufferings and seeing them as
honors to be relished. Their example should inspire us to
proclaim the word of God with boldness and confidence.
In addition, their joy shows us the path to real Christian
living, which is undergirded by a persistent confidence in
the promises of God, a joy that sustains us even through
suffering. Today’s Readings: Acts 5:27-32, 40b-41; Ps
30:2, 4, 5-6, 11-12, 13; Rev 5:11-14; Jn 21:1-19
— Dr. Mark Giszczak

SPECIAL COLLECTION
PARISHES IN COLLABORATION
The second collection this weekend is for the purpose
of assisting parishes in the Diocese of Orange that exhibit
ongoing needs that cannot be paid for by their ordinary
income and have urgent needs, such as repairs and
maintenance.. All money donated to this collection is put
into a restricted fund that will be administered by a group
consisting of laity and clergy of the diocese. Please be
generous today.
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 3 Niedziela Wielkanocna
Czytania: Dz 5:27-32, 40b-41; Ps 30:2,4,5-6, 11-12,13;
Ap 5:11-14; J 21:1-19
Dzisiejsza Ewangelia jest wielkim
pociesze-niem; pocieszeniem Jezusa
zmartwychwstałego skierowanym do
Apostołów i do nas. Apostołowie żyli we
wspólnocie trzy lata. Zawarli przyjaźnie,
zżyli się wzajemnie, mieli się na kim
oprzeć, tworzyli rodzinę. Po śmierci
Jezusa są razem, ale nie wszyscy i nic ich
nie łączy. Nie ma między nimi
komunikacji, dialogu. Jest to wspólnota
rozbita, wspólnota niepowodzenia.
W środek tej rozbitej, zagubionej, zdezorientowanej
wspólnoty wchodzi Jezus zmartwychwstały. Spotkanie z
uczniami jest pełne serdeczności, ciepła, bliskości, uczucia. Jezus dodaje im odwagi, sił, podnosi na duchu, daje
nową nadzieję. Jest blisko, myśli o uczniach, interesuje
się nimi, dotyka ich problemów, pozwala na nowo odkryć
radość bycia razem, buduje rozbitą wspólnotę.
Dzisiaj w naszych wspólnotach brakuje relacji osobowych, kontaktu, brakuje miłości, spontaniczności i radości; dominuje utylitaryzm i przedmiotowość w podejściu
do człowieka. Jest to choroba, która niszczy i dzieli wewnętrznie. Uderza w małżeństwa i rodziny, które się
rozpadają, niszczy wspólnoty a także całe społeczności.
Prowadzi do indywidualizmu, ciągłych konfliktów, egoizmu i zimnej obojętności. Wkrada się też w sposób zawo
-alowany do Kościoła.
Jeżeli w naszym życiu i wspólnotach (małżeńskich,
rodzinnych, zakonnych, przyjacielskich, społecznych)
będzie miejsce dla Osoby i Ducha Zmartwychwstałego
Chrystusa; będzie umiejętność dzielenia się osobistym
doświadczeniem wiary, to będą to wspólnoty głębokie,
radosne i trwałe.
Jezus nadaje nowy sens pracy. Po tragedii Wielkiego
Piątku uczniowie nie wiedzą, co z sobą zrobić. Idą za
Piotrem, jak za guru, do sieci rybackich, aby przetrwać
trudne chwile. Piotr nie czuje się jednak liderem. Jest
słaby, błądzący, mylący się nawet w kwestiach kluczowych. Chce, by uczniowie powrócili do łowienia ryb, od
których odciągnął ich Jezus. Po długiej formacji powracają ponownie do starych zajęć. Chcą zapomnieć o nowej misji – „łowienia ludzi”. Pracują z musu, z konieczności, aby uciec, zapomnieć… I pracują bezowocnie.
Jezus przywraca uczniom radość wspólnej pracy.
Radzi, zachęca, by spróbowali jeszcze raz, w inny sposób,
w innym miejscu i czasie. Nie przekreśla jednak
dotychczasowego życia uczniów, ich historii. Chce, by
nadal byli rybakami. Pokazuje im jednak nowy wymiar
ich pracy. Odtąd będą „rybakami ludzi”.
Może w naszym życiu przeżywamy podobną
bezradność. Doświadczamy niezrozumienia, niepowodzeń, porażek. Nie widzimy sensu i trudu pracy, popadamy w zwątpienie… I być może trzeba w te sytuacje i
problemy wpuścić światło zmartwychwstania. Zacząć od
nowa, ale po prawej stronie. Nie tracić nadziei i wierzyć,

że On jest z nami. I że to, co wydaje się porażką, tragedią,
ma w Jego planach głęboki sens. Podobnie jak porażka
Jezusa na krzyżu okazała się Jego zwycięstwem. W
planach Bożych „porażka” może okazać się „zwycięstwem”, jeśli wyciągniemy z niej
wnioski, nauczymy się pokory i bardziej
zaufamy Bogu.
Jezus umacnia Eucharystią. Zmęczonym,
zagubionym uczniom przygotowuje
posiłek.
Wspólny
posiłek,
uczta
jednoczy, wnosi pokój i miłość, daje
radość.
Taką
samą
rolę
pełni
Eucharystia. Chrystus zmartwychwstały
obecny w Eucharystii jest Pocieszycielem, który jednoczy, daje pokój, radość
i miłość. Gdy przychodzimy na Eucharystię z nocy
naszego życia, niesieni przez fale, Jezus Pocieszyciel
przemienia szarą rzeczywistość naszego życia w
atmosferę intymności i miłości. Daje „chleb życia” i
„wino miłości”, aby także w nas miało miejsce
zmartwychwstanie, przemienienie i powstanie do nowego
— Stanisław Biel SJ
prawdziwego życia.
ABC PRYMASA TYSIĄCLECIA
10 punktów - ABC Społecznej Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka bo Chrystus w nim żyje.
Bądż wrażliwy na swego bliżniego.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Staraj się nawet w
najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o
nikim. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie
czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i
słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie
wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj uraz.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze
każdemu, jakbyś pragnął aby tobie czyniono. Nie
myśl o tym, co tobie jest ktoś winien, ale co ty jesteś
winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z
pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają
inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę
ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się
dostrzec cierpiących i potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Kard. Stefan Wyszyński

DRUGA ZBRIÓRKA NA PARAFIE W
DIECEZJI ORANGE
Druga zbiórka w tym tygodniu przeznaczona jest na
wsparcie parafii w naszej Diecezii które nie są w stanie utrzymać się z własnych środków. Bóg zapłać za hojność!
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TO JEST PAN
Jako pierwszy Jezusa zmartwychwstałego rozpoznał Jan. Jan, umiłowany
uczeń dzieli się swoją intuicją z Piotrem,
naprowadza Piotra na doświadczenie
zmartwychwstania: To jest Pan! Te
słowa są okrzykiem paschalnym
pierwszych chrześcijan. Jezus jest
Panem – Kyriosem. Kyrios – to
określenie osoby, której nadaje się
Boską moc. Określenie to różni się więc
od naszego słowa pan. Pierwsi chrześcijanie byli
prześladowani właśnie dlatego, że nie uznawali w
imperatorze rzymskim pana.
Na słowa Jana Piotr reaguje natychmiast. Przywdziewa wierzchnią szatę, rzuca się w jezioro i płynie do
Jezusa. Ubranie wierzchniej szaty oznacza szacunek wobec osoby. Piotr z wielkim szacunkiem jako pierwszy
chce stanąć przed Jezusem. Wielka, niecierpliwa miłość
każe mu pokonać wszystkie trudności i bez namysłu
zbliżyć się do Jezusa.
Jeszcze inaczej reagują pozostali uczniowie. Powoli
dobijają do brzegu z łodzią pełną ryb. Ich zachowanie jest
bardziej spokojne, ciche, cierpliwe, zrównoważone.
Ta różnorodność reakcji wobec Zmartwychwstałego
ukazuje odmienność dróg duchowych. Każdy ma swoją
drogę i swój czas dochodzenia do zmartwychwstania.
Jedni, jak Jan dochodzą poprzez wewnętrzną intuicję,
kontemplację, duchowe poznanie. Inni jak Piotr w sposób
bardziej aktywny, emocjonalny. Jeszcze inni potrzebują
— Stanisław Biel SJ
więcej czasu i znaków.

Sr. M. Amadeo, RSM Zofia
Adamowicz
Karen Arandońa
Kyle Ardandońa
Rachel Arandońa
Andrzejek & Michael
Ashline
Avalon Asgari
Anna Bagnowska
Wiesława Barr
Jamie Barrett
Lois Barta
Pilar Bascope
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Maureen Broschinsky
Baby Charlotte Frances
Edward Cacho
Dora Carrillo
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Jan Chudy
Bernadine Dateno
Joe Doud
Danuta Drzymuchowski
Edmund F. Dzwigalski

Krzysztof Fiedor
Anita and Mike Gilkey
Grandson
Thomas Guzzo
Brooklyn Hamsley
Bea Halphide
Loretta Harford
Todd Hill
Tot Hoang
Dick Hoffman
Patricia Hoffman
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Bożena i Jan Jarczok
Alvyda Janulaitiene
Ania Karwan
Lottie Koziel
Ks. Czesław Kopeć
Anent L.
Mary Laning
Danuta Łabuś
Scotty Lynch
Kara Masterson
Amber Matrauga
Anthony Martinez
Antoinette Martinez
Gail Morganti

Jarosław Musiał
Monica Nava
Ryszard Nowak
Zofia E. Nowak-Przygodzki
Jerry Nicassio
Jarrod Pavlak
Iwona Pisarek
Małgorzata Piwko
Elaine Quan
Benito Rameriz
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Al Schneider
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Stanley Szymczyk
Cathy Thayer
Chrys Trau
Teresa Turek
Alyssa Twitchell
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Richard Zeleski
Bogusia Zientek

MY OWN GLORY

But God has promised a great grace especially to
you [Father Sopocko] and to all those . . . who
will proclaim My great mercy. I shall protect
them Myself at the hour of death, as My own
glory. And even if the sins of souls were as
dark as night, when the sinner turns to My
mercy, he gives Me the greatest praise and is
the glory of My Passion. When a soul extols My goodness,
Satan trembles before it and flees to the very bottom of
hell (Diary, 378). *Diary passages with bolded words are Jesus speaking
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

KONSTYTUCJA 3-GO MAJA
Mija 228 lat od chwili, gdy 3 maja 1791 roku dzwony
katedry św. Jana w Warszawie obwieściły Polsce i światu, że oto w Izbie Sejmowej uchwalono nową Konstytucję, która miała dać narodowi i państwu pełną niezależność i wyznaczyć nowe szlaki dziejowe. Konstytucja
ta była pierwszą napisaną konstytucją w Europie, a dla
pokoleń Polaków stała się symbolem dojrzałości politycznej narodu. Pozostawiła ważną spuściznę, wzór późniejszych konstytucjii w dwudziestym stuleciu, i uważana
jest za jedno z najbardziej chlubnych, wiekopomnych
osiągnięć narodu polskiego.
Konstytucja 3 maja przeszła do historii, i pamięć o
niej nie zaginęła. Rocznica jej w miarę upływu czasu,
stawała się dla wszystkich Polaków symbolem Polski
Niepodległej, przekazującym w dziedzictwie wszystkim
pokoleniom polskim wiarę we własne siły i przyszłość
narodu. Różne koleje przechodziła Ziemia Polska i
Państwo Polskie, lecz pozostały niezmienne i zawsze
żywe dla wszystkich Polaków wielkie przykazania
Konstytucji.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Benedicta
Tuesday:
St. Flavius
Wednesday:
St. Dionysius
Thursday:
St. John of Chalons
Friday:
St. Peter Van
Saturday:
St. Evellius
CATHOLIC CHARITIES AUXILIARY
PRESENTS THE ANNUAL BENEFIT LUNCHEON
HONORING CATHOLIC WOMEN/VOLUNTEER
OF-THE-YEAR
The Mission of Catholic Charities Auxiliary is
to assist Catholic Charities 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
Gift of Grace Monday, May 20, 2019
Silent Auction and Social: 10:00 a.m.
Luncheon: 11:30 a.m. Donation: $65.00
Make checks payable to Catholic Charities Auxiliary
Mail to Josie Ninofranco
8071 Frese Lane
La Palma, California 90623
714-761-6375
NEW Location: Delta Hotel
12021 Harbor Blvd.
Garden Grove, CA 92840
Corner of Harbor and Chapman
Parking is free, but we encourage you to car-pool
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Sat 5/4

8:30 am
4:00 pm
Sun 5/5 9:00 am
10:30 am

Sat 5/11 4:00 pm
Sun 5/12 9:00 am
10:30 am

Sat 5/18 4:00 pm
Sun 5/19 9:00 am
10:30 am

Five First Saturdays’ Devotion Mass
Intention of Polish Center Community
+Jack Hanley from his family
+Andrzej Młodzianowski w 9. rocznicę śmierci
od żony i dzieci
+Sabina i +Czesław Młodzianowski
+Czesława, +Bogdan i +Izabela Czupryn
+Damian Sienkiewicz od Agnieszki
+Roman Kuś z okazji rocznicy śmierci
od wnuczki Grażyny
+Kamila Kosowska od męża z rodziną i przyjaciół
Intention of Polish Center Community
Intention of Polish Center Community
+Zofia Kusiowa i +Zofia Kopydłowska z okazji imienin
od wnuczki i córki Grażyny
O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji
dla Heleny Munson z okazji 11 urodzin od mamy
O Boże błogosławieństwo dla Heleny Globisz
z okazji 1 urodzin od rodziców i dziadków
+Mateusz Kupsik w 9 rocznicę śmierci od rodziny
O Boże błogosławieństwo dla Anieli Pawlik
z okazji urodzin od córki Grażyny z rodziną
O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty Mazur
z okazji urodzin od mamy
Intention of Polish Center Community
Intention of Polish Center Community
FIRST COMMUNION / PIERWSZA KOMUNIA
O Boże błogosławieństwo dla dzieci które po raz pierwszy
przyjmą Komunię Świętą

A VOCATION VIEW:
Jesus asks us, “Do you love me?” Show your
love for Jesus in the way that you live.
DIVINE WORD MISSIONARIES- SISTERS
SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT
800-553-3321
Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza na
zabawę wiosenną 1 czerwca o 19:00 (w
Ośrodku Polonijnym JPII). Zapewniamy
smaczne jedzenie, napoje i wspaniałą muzykę.
Bilety do nabycia po niedzielnej Mszy Św. lub pod
tel. (949) 369-7186

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
04/27 & 04/28/2019
$5,016.00
$552.00

Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Thursday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 pm - 6:00 pm
Sunday - 9:00 am - 10:30 am
11:30 am - 1:30 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

10th Annual Monsignor
Cook Classic Car Show
Sponsored by
Knights of Columbus
Bl. Fr. Jerzy Popieluszko Council 9599
Great Classic Cars, Great food, Spirits,
Raffles, and Fun Sunday, June 2nd from 2 pm to 6 pm
$10 Donation to Special Olympics
Lent has just ended, and during Lent
immediately following the Friday Night
Stations of the Cross a group of Ladies
served a Light Soup Meal. All of the
ingredients of the Homemade Soups were
prepared and donated by the group. The soups were all
delicious! The ladies are: Caro-lyn Davis, Nancy Runge,
Gloria Norton, Judy McBride, Ca-rol Weinmann ,Henrietta
Dolmat, Kay Beisel, Pat Rune, Lo-retta Walsh, Loretta
Harford and Gail Morgante. There was a basket on the
Dinner Table for donations and all of the donations were
also given to the Center. Thanks Again Ladies!
We would equally like to thank all those
members of our Center whose hard work
and dedication in decorating and arranging
the church and its grounds helped to make
this year’s Easter Celebration memorable.
PSA UPDATE

As of this week 57 families and
organizations have joined our Diocesan PSA program for 2019 and
have pledged $21,520
OBCHODY 3 MAJA
Polska Szkoła serdecznie zaprasza w Niedzielę
5 maja na akademie z okazji rocznicy
Konstytucji 3 majowej. Przy akademii będzie
też można spożyć smaczny obiad i wziąć udział
w corocznej loterii.
Our Polish School cordially invites you on Sunday,
May 5 after 10:30 am mass, to celebrate the anniverary of
the May 3rd Polish Constitution. There will be a
performance by the students, there will also be a delicious
lunch and you will be able to take part in the annual
school lottery.
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:
Sunday Masses:

4:00 pm - English
7:00 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

