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FOURTH SUNDAY OF EASTER
MAY 12, 2019
I am the good shepherd, says the Lord;
I know my sheep, and mine know me.
— John 10:14

PASTORS WHO CARE FOR THEIR PEOPLE
Today we have the image of shepherds and sheep,
with Jesus presenting himself as the saving Shepherd
foretold by the prophets. It’s about the relationship between the shepherd and the sheep. Though the imagery is
old, the message is topical. It is relevant to us here and
now. . By faith we accept Jesus, and our relationship is a
deeply personal one. The bond of love uniting us is based
on the love that unites the Father and Jesus. Our new existence is founded on God’s unbreakable love and faithfulness.
In order to reach eternal life we must listen to Jesus
and obey him. The alternative opening prayer puts this in
practical terms. We need to tune our minds to the sound
of his voice. Self-centerdness can make us deaf to that
inner voice. Easy options can draw us into more comfortable paths than the one he has traced. Pressure to abandon
our Christian principles is all around us. But God is faithful and will not let us be tempted beyond our strength. No
one can drag us away from him, The Father has entrusted
us to his Son. The same God who kept faith with Jesus by
raising him from the dead will also raise us by his power.
Paul and Barnabas ‘spoke out boldly’, and made an
impact on their hearers. Sharing our belief in the gospel
can be as fruitful now as in apostolic times. All the baptized, particularly after confirmation, are duty-bound to
spread the faith as best they can. All of us are in the service of the Risen Lord. But here’s a sobering thought:
How many evils persist in our society just because good
people say nothing and do nothing? A breviary hymn for
Eastertide (no.25) spells out what the Risen Lord wants
of us: “Now he bids us tell abroad/ How the lost may be
restored/ How the penitent forgiven/ How we too may
enter heaven.”
- Internet
A DEEP, PERSONAL RELATIONSHIP
The Roman Catacombs are some of the earliest
Christian cemeteries in existence. There is some remarkable art in the catacombs, images of faith that are very
plain and unadorned compared to the art that would
emerge in later centuries. They are very striking just because of their simplicity and directness. An image often
found in the catacombs is that of the Good Shepherd,
showing a young beardless man with a sheep draped
around his shoulders and holding a bucket of water in his
right hand. Clearly the image of Jesus as the Good Shepherd that we find in today’s gospel spoke to Christians
from the earliest days of the church.
The shepherd image conveys the personal nature of
the relationship between Jesus and his followers; it portrays the close personal care that the shepherd has for the
sheep. The shepherd has gone looking for the one sheep

that wandered off and having found it, takes it over his
shoulders back to the flock . There is a close bond between the shepherd and this one sheep. He knows his own
and his own know him, just as the Father knows him and
he knows the Father. Jesus is saying that his very personal
relationship with his heavenly Father is like the relationship he has with each of us. There is much to ponder
there. When it comes to the Lord we are not just one of a
crowd, lost in a sea of faces. In a way that we will never
fully understand, the Lord knows each one of us by name.
He relates to us in a personal way and he invites us to relate to him in a personal way. He wishes to enter into a
personal relationship with each one of us. I am often
struck by a line in Saint Paul’s letter to the churches in
Galatia, where he says, ‘I live by faith in the Son of God
who loved me and gave himself for me.’ We can each
make our own those words of Saint Paul. When Jesus
says in today’s gospel that, as the good shepherd, ‘I lay
down my life for my sheep’, he is saying that he lays
down his life for each one of us individually.
Today is Vocations Sunday. The Lord has a lifevocation for each of us. He calls us in our uniqueness
with our particular temperament, our unique identity, the
background specific to each of us. Each of us is unique.
Parents know how distinct each of their children is. They
will give the same love to all; they grow up in basically
the same environment. Yet, from a very early age, their
uniqueness becomes very evident. From the time of our
baptism, we are each called to be the Lord’s disciples, to
follow the good Shepherd. However, the way we do that
will be unique to each one of us. The particular way in
which the Lord works through us is unique to each one of
us. I can do something for the Lord that only I can do.
Each person in this church can do something for the Lord
that only he or she can do. Each one of us has a unique
contribution to make to the work of the Lord in the world,
to the life of the church, and that contribution is just as
important as anyone else’s contribution. We each have a
unique vocation and each vocation is equally significant.
Each one of us is vitally important to the Lord. When we
each respond to our unique vocation, we give a lift to everyone else. When any one of us fails to respond to that
vocation, we are all a little bit impoverished.
The Lord continues to call us in the way that is
unique to us. He sees us as the keystone for some aspect
of his work. He recognizes the potential for good that is
within us all. On this Vocations Sunday we commit ourselves anew to hearing and responding to the call of the
- Internet
good shepherd.
Today’s Readings: Acts 13:14, 43-52; Ps 100:1-2, 3,
5; Rev 7:9, 14b-17; Jn 10:27-30
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Abban
Tuesday:
St. Boniface
Wednesday:
St. Andrew
Thursday:
St. Andrew Bobola
Friday:
St. Heradius
Saturday:
St. John I, Pope
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 4 Niedziela Wielkanocna
Czytania: Dz 13:14, 43-52; Ps 100:1-2, 3, 5;
Ap 7:9, 14b-17; J 10:27-30
W każdym okresie historii
odkrywał człowiek w sobie
pragnienie życia, a tym
samym odczuwał lęk przed
śmiercią, bojąc się zawsze
unicestwienia.
Krótko
mówiąc chciał żyć. Śmiało
jednak możemy powiedzieć, że obecnie obserwujemy to wyraźnie w zmożonym stopniu. Zwłaszcza
zamożne kraje nie szczędzą
pieniędzy, by znaleźć wreszcie skuteczne lekarstwa na
groźne choroby dziesiątkujące współczesne społeczeństwa. Świadczy to wymownie o chęci życia. Nie zawsze
jednak człowiek - i ten dawny, i ten współczesny - chce i
potrafi się zwrócić do źródła życia.
Paweł i Barnaba, odbywając swoją podróż misyjną,
przybywają do Antiochii Pizydyjskiej, aby tutaj głosić
Ewangelię. Wypada w związku z tym zwrócić uwagę na
pewne charakterystyczne momenty. Apostołowie udają
się najpierw do synagogi dla spotkania się z Żydami,
którzy byli "synami obietnicy". Należąc do narodu
wybranego mieli prawo pierwsi usłyszeć dobrą nowinę o
zbawieniu człowieka, a tym samym otwierała się przed
nimi możliwość pierwszeństwa w wejściu do Królestwa
Bożego. Niestety nie skorzystali z tej wspaniałej okazji:
dopuścili do głosu zbyt niskie i niegodne człowieka
uczucia zazdrości, ponieważ całe miasto, a więc także i
poganie, wyszło słuchać Słowa Bożego. Zaczęli więc
bluźnić i sprzeciwiać się przepowiadaniu Pawła. Tak oto
świadomie i dobrowolnie wzgardzili Słowem, które
mogło im dać prawdziwe życie. Stąd Apostołowie
obciążają ich wielką winą: "Odrzucacie słowo Boże i
sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego".
Bardzo mocne oskarżenie.
W takiej sytuacji zwrócono się ze Słowem Bożym do
pogan, którzy przyjęli je z radością i uwielbiali Boga za
Jego dobroć. Taka sytuacja nie tylko nie zreflektowała
Żydów, ale spotęgowała jeszcze bardziej ich niechęć do
Pawła i Barnaby, powodując formalną nienawiść. Wywołali więc prześladowanie i wyrzucili swoich dobroczyńców z granic miasta.
Złość ludzka nie może jednak nigdy przeszkodzić
wykonaniu Bożych planów. Baranek, który oddał za
wszystkich swoje życie i po chwalebnym zmartwychwstaniu zasiadł na tronie chwały, nie pozostaje sam.
Otacza go wielki tłum, którego nikt nie potrafi przeliczyć,
ze wszystkich narodów, pokoleń i języków. To ci, którzy
skorzystali z owoców odkupienia, przyjęli Ewangelię i
według niej ułożyli swoje życie. Pozostając jeszcze na
ziemi, musieli przejść przez niejeden ucisk, żyli jednak
nadzieją, że to wszystko ma charakter przejściowy i
dlatego nadejdzie moment, w którym zakończą się
wszelkie przeciwności i Bóg zaspokoi w pełni ich

pragnienie życia.
Św. Jan przedstawia nam obrazowo spełnienie tych
szlachetnych pragnień, a tym samym i realizację
chrześcijańskiej nadziei. Nad tymi, którzy dochowali
Bogu wierności aż do końca, zostaje rozciągnięty jakby
namiot symbolizujący zapewnienie bezpieczeństwa,
którego nikt i nic nie potrafi zakłócić. Zbawieni nie będą
już niczego pragnąć, ale zostaną poprowadzeni do wód
życia. Odtąd już nie pojawi się w ich sercu żaden lęk czy
obawa: Bóg bowiem otrze z ich oczu wszelką łzę.
Na razie jednak musimy wędrować przez tę ziemię.
Na pewno nie jest to łatwe, ale przecież mamy
świadomość, że jest z nami Dobry Pasterz, Jezus
Chrystus, który oddał za wszystkich swoje życie i chce
zbawienia każdego człowieka. Kto zaś do Niego należy,
nie potrzebuje się obawiać niczego: "Nikt nie może ich
wyrwać z ręki Boga".
Wymagane są jednak pewne warunki: tylko ci mogą
się czuć bezpiecznie, którzy słuchają głosu Dobrego
Pasterza i idą za Nim. Trzeba więc opowiedzieć się za
Chrystusem i zawsze za Nim kroczyć, naśladować Go,
odtwarzać swoim życiem wzór, jaki nam pozostawił.
Musimy wszakże uświadomić sobie, że w obecnym stanie
rzeczy głos Dobrego Pasterza dociera do nas przez
pośrednictwo tych, którzy są przez Niego powoływani i
posyłani. Owszem, ich pośrednictwo potrzebne jest
również wtedy, gdy pragniemy naśladować Chrystusa.
Stąd konieczność wspólnej troski o powołania.
"Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej
społeczności chrześcijańskiej, która winna go spełniać
przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie.
Najwięcej przysługi oddają w tym rodziny, które jeśli są
ożywione duchem wiary, miłości i pobożności, stają się
jakby pierwszym seminarium; podobnie też parafie, w
których bujnym życiu religijnym uczestniczą młodzieńcy.
Nauczyciele i wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób
zajmują się wychowaniem dzieci, młodzieży, niech
starają się tak urabiać powierzonych im młodzieńców,
aby mogli sobie uświadomić powołanie oraz chętnie za
nim podążyć. Wszyscy kapłani niech okazują jak
największą gorliwość apostolską w budzeniu powołań...".
- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

"JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM"
Dobry Pasterz daje życie za owce swoje. Chrystus
jako Dobry Pasterz ukazuje nam wzniosłą i czystą miłość.
Jeśli chcemy odpowiedzieć na miłość Dobrego Pasterza,
musimy starać się do Niego upodobnić. Jeżeli w Jezusie
uznajemy oblicze prawdziwej miłości, wtedy odpowiemy
podobną miłością, przypominającą ofiarę Pasterza, nie
stawiając żadnych warunków.
Na swych ramionach Jezus, Dobry Pasterz niesie nas
całych - z ciałem i duszą. Daje nam mocny punkt oparcia
w życiu. Jezus mówi o pracy dobrego pasterza jako
zadaniu życiowym, które domaga się
całkowitego
zaangażowania, nawet poświęcenia życia za powierzone
owce, nie pytając o cenę ani zysk. Niekiedy aż nazbyt
chętnie zapominamy, że również my zostaliśmy powołani
ks. Ogórek "Przy Stole Słowa Bożego"
na pasterzy.
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ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, MĘCZENNIK-16 MAJA
Święty Kościoła katolickiego, autor
tekstu ślubów lwowskich króla Jana
Kazimierza zwany apostołem Polesia oraz jeden z katolickich patronów
Polski. Pochodził ze szlacheckiej
rodziny, bardzo przywiązanej do
religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z
retoryką Andrzej pobierał w jednej ze
szkół jezuickich, prawdopodobnie w
Wilnie, w latach 1606-1611. Tu
zdobył sztukę wymowy i doskonałą
znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w
przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła
i dyskusje z teologami prawosławnymi.
Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane
wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie,
wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał
prawosławnych. Andrzej wyróżniał się żarliwością o
zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu
kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w
wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota,
zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od
domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem
Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu
prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość,
którą określa nadany mu przydomek „łowca dusz –
duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów. W
czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i
miała tragiczny finał. Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i
prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk
i zatargów. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i
jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w
tym samym roku Kozacy w czasie powstania
Chmielnickiego ponownie najeżdżają.
Święty Andrzej zostaje złapany i jako znany Jezuita
okrutnie torturowany i katuszowany przez wiele godziń z
powodu wiary i pracy misionarnej — umiera śmiercią
męczeńską 16 maja 1657.
17
kwietnia
1938
roku,
w
uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał
uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja. Z okazji 300-letniej
rocznicy śmierci Papierz Pius XII wydał osobną
encyklikę (16 V 1957) ku czci św. Andrzeja,
— Internet
wychwalając wielkiego Męczennika.

Z OKAZJI DNIA MATKI
WSZYSTKIM MATKOM
SKŁADAMY
SERDECZNIE ŻYCZENIA
ZDROWIA, SZCZĘŚCIA,
RADOŚCI I OBFITYCH
ŁASK BOŻYCH
NA KAŻDY DZIEŃ,
ORAZ OPIEKI MATKI
NAJŚWIĘTSZEJ !

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
Carolyn Davis
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

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

HAPPY MOTHER'S DAY
TO ALL THE MOTHERS!
WE WISH ALL
THE MOTHERS LOVE,
JOY, HAPPINESS
AND AN ABUNDANCE
OF GOD'S BLESSINGS!
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Sat 5/11 4:00 pm Intention of Polish Center Community
Sun 5/12 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am +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
Sat 5/18 4:00 pm Intention of Polish Center Community
Sun 5/19 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am FIRST COMMUNION / PIERWSZA KOMUNIA
O Boże błogosławieństwo dla dzieci które po raz pierwszy
przyjmą Komunię Świętą
Sat 5/25 4:00 pm Intention of Polish Center Community
Sun 5/26 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Jurka Gorczyców
z okazji rocznicy ślubu.
Za duszę wszystkich zmarłych
z rodzin Gorczyca i Powązka

Every summer since 1962, the priests and
seminarians of St. Michael's Abbey take a
break from their studies to act as camp,
directors, counselors and staff for a Summer
Camp. Together, they provide an all-boys
camp in a good, clean, fun and safe Catholic
environment. They instruct the campers in the faith and
provide the sacraments throughout the week. Every day,
the boys participate in Mass, Rosary and catechism. Each
week, they are offered Confession (with instruction
beforehand), Benediction of the Blessed Sacrament and
an opportunity to be trained as an altar server.
stmichaelsabbey.com/summer-camp/
PSA UPDATE

As of this week 57 families and
organizations have joined our Diocesan PSA program for 2019 and
have pledged $21,520
THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
05/04 & 05/05/2019
$5,602.00
$519.00

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

NEW AMBO
Our Center Community would like to
extend sincere thanks and gratitude to
Mr. Paweł Urbańczyk and Mr. Krzysztof
Marszałek for beautifying our church
with a new marble ambo. God bless!

NOWA AMBONA
Społeczność naszego Polskiego Ośrodka
dziękuje Panowi Pawłowi Urbańczykowi i Panowi Krzysztofowi Marszałkowi za upiększenie naszej Świątyni
nową marurową amboną. Bog Zapłac!

REFRESH THIS HEART OF MINE

The Lord said to me, My daughter, do not tire
of proclaiming My mercy. In this way you
will refresh this Heart of Mine, which burns
with a flame of pity for sinners. Tell My
priests that hardened sinners will repent on
hearing their words when they speak about
My unfathomable mercy, about the
compassion I have for them in My Heart. To priests who
proclaim and extol My mercy, I will give wondrous power;
I will anoint their words and touch the hearts of those to
whom they will speak (Diary, 1521).
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

A VOCATION VIEW:
Who will shepherd God’s people? Pray that
good leaders, filled with joy and the Holy
Spirit, will serve our Church.
DIVINE WORD MISSIONARIESSISTERS SERVANTS OF THE HOLY
SPIRIT 800-553-3321
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

