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TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
JUNE 10, 2018

Now the ruler of the world will be
driven out, says the Lord; and when I
am lifted up from the earth, I will draw
everyone to myself.
— John 12:31b-32

SIGNS OF ORIGINAL SIN
Evil is not easily rooted out of human life. The serpent raises its ugly head in many ways. Satan is alive and
well, in the interminable conflicts of our world, and in the
gangs that ravage our cities with heroin, cocaine and other
drugs. The old maxims are often vindicated by events.
“Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.”
As Edmund Burke once said: “For evil to triumph, it is
enough that good men do nothing.” Too many people are
content look the other way, while refugees throng in
camps or are sent back to places of destruction. In a visionary poem, Yeats expressed this tragic sense: “The
blood-dimmed tide is loosed, and everywhere/ The ceremony of innocence is drowned;/ The best lack all conviction, while the worst/ Are full of passionate intensity.”
It has become fashionable in our time to reject the
doctrine of original sin, which, as the Catechism says,
leaves us “prone to evil.” In myriads of ways our daily
newspapers confirm this doctrine. Four times each day,
morning, midday, evening and night, newscasters chronicle in words and pictures the spectacle of man’s inhumanity to man. Through our mass-media, no generation was
ever better informed of the effects of original sin. We can
think of many spectacular examples. Our own sins may
be less newsworthy but nonetheless deadly. The psalmist
speaks for all of us. “If you, O Lord, should mark our
guilt, Lord, who would survive? But with you is found
forgiveness: For this we revere you.”
—Internet

OVERCOMING EVIL BY GOOD
The threat of evil in human existence is deep and
widespread. The Genesis text talks about the origin of evil
— it comes both from outside man (as the SerpentTempter) and also from within. The human condition with
its experience of disharmony in relationships with others
and in our relationship with God is presented as a fall
from the ideal, and this disharmony which is the essence
of evil, is the result of sin. The political and social discord
fragmenting society with oppression and violent revolution, the disharmony in family life, and the resulting chain
reaction of bitter responses all give fertile ground to evil.
Just as in the case of Adam and Eve, sin is never a private
affair; it always has social implications, for others are affected.
The parable of Jesus about disharmony has a wider
resonance than just a single household: a house divided
cannot stand. It seems equally true that a humanity radically divided and fighting against itself cannot survive,
since the ingenious creativity of science has produced
enough destructive power to render our world totally uninhabitable by human beings. A sharp paradox of the hu-

man situation is that the more control we develop over the
world and the more goods we can produce, the more the
possibilities for evil proliferate too. This is the Achilles
Heel, the radical flaw in our fallen human state.
This ambiguity is suggested in the text that says: “He
shall bruise your head, and you shall bruise his heel.” Human achievements are so often flawed; we can build our
towers to the heavens but they become a Babel of confusion and races. What hope is there then for us? The Gospel provides a way forward. What was hinted at in Genesis came to its full revelation in the ministry of Jesus, who
worked to fully overcome the power and influence of evil.
What he revealed in action was God’s power restoring
creation — healing women and men and making them
whole again. From here on our humankind is no longer
left on its own in a hopeless struggle against evil. It is
now possible for us to share in the new creation, if we
belong to Christ.
The best gifts of God can be rejected, as we can see
from the Jewish leaders’ cynical reaction Jesus. Pride, the
desire to make oneself the arbiter of all that is good, motivates them to see in Jesus not the visible power of the
Spirit of God, but a trick of the devil. What seemed to be
good they could not deny but only reinterpret, in order to
cling to their own fixed position. Such a closed mentality
is censured by Jesus – for we must be ready to see God’s
goodness in unexpected places. Our road back to the new
creation involves openness and humility. It is a journey
that does not involve positions of guaranteed privilege.
Even the blood relatives of Jesus have no special standing
in the kingdom. To belong to Jesus is equally open to all;
the only condition is our readiness to commit oneself to
doing the Father’s will. This was the commitment that
Adam and Eve failed to make but which is opened up to
us in Christ
.—Internet
Today's Readings: Gn 3:9-15; Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7
-8; 2 Cor 4:13—5:1; Mk 3:20-35
A QUESTION OF FAITH
It is never a question with any of us of faith or no
faith; the question always is, “In what or in whom do I put
my faith?”
—Anonymous

PRAYER
They pray best who do not know that they are
praying.
Actions speak louder than words; let your words
teach and your actions speak.
—St. Anthony of Padua

AMERICAN FLAG
This flag, which we honor and under
which we serve, is the emblem of our
unity, our power, our thought and
purpose as a nation. It has no other
character than that which we give it from
generation to generation.
--Woodrow Wilson
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, Dziesiąta Niedziela Zwykła
Czytania: Rdz 3:9-15; Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
2 Kor 4:13—5:1; Mk 3:20-35
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże
został wezwany do świadomego i dobrowolnego
wybrania tych dóbr, jakie mu przygotowała dobroć
Stwórcy. Odpowiedzią miało być wyrażenie zaufania i
okazanie całkowitego posłuszeństwa kochającemu Bogu.
Człowiek nie dał pozytywnej odpowiedzi, lecz zachwiał
się w nadziei. Owszem, próbował nawet niepoważnie się
usprawiedliwiać: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam".
Niekonsekwencja człowieka nie potrafiła jednak
zmienić konsekwencji Boga, który przeznaczył do życia
wiecznego stworzoną przez siebie istotę rozumną. Stąd
już w raju pierwsza zapowiedź odkupienia. W tej
zapowiedzi jawią się dwie postacie: niewiasty i jej
potomka. Wprawdzie Bóg nie podał jeszcze ich imion, ale
zaznaczył to, co jest istotne: szatan, który przed chwilą
odniósł zwycięstwo i zdawał się tryumfować, zostanie
kiedyś pokonany przez potomka niewiasty. Słusznie tę
zapowiedź nazwano "Protoewangelią", czyli pierwszą
dobrą nowiną. W ten też sposób Pan Bóg, który z miłości
stworzył człowieka, w swoim nieskończonym
miłosierdziu zamierza go odkupić wtedy, gdy ten przez
niewierność zasłużył na potępienie.
Zwłaszcza w życiu chrześcijanina powinno się
dokonywać stale przeciwstawne działanie. Z dnia na
dzień nieuchronnie niszczeje w nas człowiek zewnętrzny.
Takie jest bowiem prawo życia doczesnego, że od chwili
narodzenia zaczynamy się zbliżać do śmierci.
Widocznym tego objawem, głównie w podeszłym wieku,
jest wyraźne niszczenie "zewnętrznego człowieczeństwa".
Byłoby to jednak naprawdę czymś tragicznym, gdyby
temu nie towarzyszyło potęgowanie się i wzrastanie
wewnętrznego człowieka, a więc tego, który świadomie
nawiązał łączność z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa.
Stałe wewnętrzne bogacenie się jest równocześnie
przygotowywaniem sobie niezniszczalnego mieszkania w
niebie. Świadomość tego stanowi podstawę naszej
chrześcijańskiej nadziei, która się nie zachwieje nawet w
obliczu nadchodzącej śmierci.
Aby jednak tak rzeczywiście się działo, musimy być
przeniknięci duchem wiary i zdobyć przy pomocy łaski to
głębokie przekonanie, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z
Jezusem przywróci życie także nam. Mając takie
przekonanie, nie żałujemy wysiłku w pracy nad sobą, bo
wierzymy, że dzięki temu łączymy się coraz ściślej z
Chrystusem, który pierwszy poszedł do nieba, by tam
przygotować nam miejsce.
Zgodnie z dawną zapowiedzią, Jezus narodzony z
Maryi przyszedł na ziemię, aby zmiażdżyć głowę szatana.
Ten ostatni nie chciał się od razu uznać za pokonanego.
Znajduje posłuch u wielu współczesnych Jezusowi.
Zamiast przeto przyjąć z radością głoszone przez
Mesjasza królestwo Boże, przeciwstawiają się Mu,
posądzając nawet o kontakt z szatanem albo "o odejście
od zmysłów". Stanowiło to niesłychaną zuchwałość ze
strony przeciwników Chrystusa. Płynęła ona częściowo z

ignorancji, ale była jednocześnie poważnie zawiniona i
dlatego Chrystus mówi o nieodpuszczeniu takiego
grzechu. Nazywa go "bluźnierstwem przeciw Duchowi
Świętemu", czyli jakąś niezrozumiałą zatwardziałością
serca. Przeciwnicy Chrystusa byli tak zaślepieni, że nie
dopuszczali do głosu nawet zdrowego rozsądku. Skoro
bowiem posądzali Jezusa, że mocą szatana wyrzuca złe
duchy, to tym samym dochodzili do absurdu, bo
dopuszczali możliwość podziału królestwa szatańskiego.
Tak więc szatan występowałby przeciw szatanowi.
Ponadto mieli możność zauważyć również inne znaki
mesjańskiego posłannictwa Chrystusa, ale nie dopuszczali
tego do swojej świadomości. W ten sposób
przeciwstawiali się oczywistej prawdzie i doprowadzali
do zatwardziałości i uporu, co praktycznie uniemożliwia
nawrócenie.
Dobra Nowina przyniesiona przez Chrystusa musi
być przyjęta świadomie i dobrowolnie przez każdego
człowieka. Trzeba też na wzór Mistrza nauczyć się pełnić
w życiu codziennym wolę Ojca. W ten sposób zaciągamy
jakby pokrewieństwo z Chrystusem, stając się Jego
matką, siostrami i braćmi.
Mamy zatem ukazane dwie postawy człowieka.
Obydwie mają odniesienie do Mesjasza. Postawa
uczonych w Piśmie, odrzucająca z góry Chrystusa, musi
być dla wszystkich poważnym ostrzeżeniem. Oczywiście
nie od razu pojawia się taka twardość serca. Jest ona
następstwem uporczywego przeciwstawiania się łasce
Bożej, która w różnej formie przychodzi do człowieka,
najczęściej w postaci tzw. dobrych natchnień. Człowiek
zaczyna powoli schodzić coraz bardziej na własną drogę i
po swojemu wszystko układać. W konsekwencji może
dojść do całkowitego zerwania łączności z Bogiem.
Diametralnie różna jest postawą tych, którzy pilnie
studiują Ewangelię i podejmują stały wysiłek, by zgodnie
z nią układać życie. Każde zwycięstwo nad egoizmem
oraz innymi wadami, każde posłuszeństwo głosowi
sumienia przybliża chrześcijanina do Boga.
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest wyrazem
wewnętrznego oporu i świadomym odrzuceniem
zbawienia z wszystkimi jego konsekwencjami.
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: Miłosierdzie
Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca
przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca
przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane
przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może
prowadzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej
zguby.
- Internet
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UCZCIJMY NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
Miesiąc czerwiec jest poświęcony
czci Serca Pana Jezusa. Podstawą tego
kultu jest zadośćuczynienie za
odrzucenie przez ludzi miłości
Chrystusa.
Nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa i wszystkie jego przejawy są
głęboko eucharystyczne. Człowiek
współczesny częściej posługuje się
umysłem niż sercem. Wciąż liczy,
kalkuluje, oblicza, czy mu się to
opłaca, czy przynosi zysk, czy na tym
nie straci itd. Wszystko przelicza na
zimno z ołówkiem, kalkulatorem, komputerem. Funkcja
serca powoli zamiera. Ale Serce Jezusowe na zawsze
pozostanie „gorejącym ogniskiem miłości”, przy którym
każde serce spragnione miłości może się ogrzać.
Świat, w którym żyjemy jest pełen kuszących
propozycji, szerokich, wygodnych, nigdzie nie
prowadzących dróg. Nie dajmy się zawrócić z naszej
wąskiej, stromej drogi - z drogi do Jezusowego Serca.
„Jam jest Droga, Prawda i Życie”.
Ks. F. Grudniok”Panie Ty Wiesz”.

ST. ANTHONY OF PADUA (JUNE 13)
Saint Anthony of Padua was
a Portuguese Catholic priest and friar of
the Franciscan Order. He was born and
raised
by
a
wealthy
family
in Lisbon, Portugal, and died
in Padua, Italy. As a preacher that
Anthony revealed his supreme gift. His
method
included
allegory
and
symbolical explanation of Scripture
Noted by his contemporaries for his
powerful preaching, expert knowledge and undying love
and devotion to the poor and the sick, he was one of the
most quickly canonized saints in church history. He was
proclaimed a Doctor of the Church on 16 January 1946.
Anthony's fame spread through Portuguese
evangelization, and he has been known as the most
celebrated of the followers of Saint Francis of Assisi. He
is especially invoked and venerated all over the world as
the patron saint for the recovery of lost items and is
credited with many miracles involving lost people, lost
things and even lost spiritual goods. According to the
story, Anthony had a book of psalms that was of some
importance to him as it contained the notes and
comments he had made to use in teaching his students. A
novice who had decided to leave took the psalter with
him. Prior to the invention of the printing press, any book
was an item of value. Upon noticing it was missing,
Anthony prayed it would be found or returned. The thief
was moved to restore the book to Anthony and return to
the Order. The stolen book is said to be preserved in the
Franciscan friary in Bologna.
- Wikipedia

Sr. M. Amadeo, RSM
Zofia Adamowicz
Danielle Aguilar
Karen Arandońa
Kyle Ardandońa
Rachel Arandońa
Andrzejek & Michael
Ashline
Avalon Asgari
Egdar Altamirano
Bob Ault
Anna Bagnowska
Wiesława Barr
Pilar Bascope
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Baby Charlotte Frances
Edward Cacho
Dora Carrillo
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Jan Chudy
Rita Chyczewski
Bernadine Dateno
Joe Doud

Danuta Drzymuchowski
Edmund F. Dzwigalski
Andrzej Epler
Anita and Mike Gilkey
Brooklyn Hamsley
Ruth Hanning
Bea Halphide
Todd Hill
Tot Hoang
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Bożena i Jan Jarczok
Alvyda Janulaitis
Renee Jarecki
Ania Karwan
Dean Kendall
Lottie Koziel
Ks. Czesław Kopeć
Sr. Natalia Kwiatek
Anent L.
Mary Laning
Danuta Łabuś
Amber Matrauga
Raul and Antoinette
Martinez
Gail Morganti

Monica Nava
Ryszard Nowak
Zofia E. NowakPrzygodzki
Jerry Nicassio
Kevin O’Shea
Jarrod Pavlak
Danuta Pilip
Małgorzata Piwko
Elaine Quan
Benito Rameriz
Don Ritchie
Maria Romańska
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Veronica Sequi
Mary Smith
Maria Sowa
Cathy Thayer
Teresa Turek
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Jacek Wilczek
Mike Woiemberghe
Bogusia Zientek

ŚW. ANTONI PADEWSKI ( 13 CZERWCA )
NIEZAWODNY ŚWIĘTY
Mówi się o nim Antoni z Padwy, choć
urodził się w Lizbonie, a w Padwie
spędził tylko ostatni rok życia. Żył
zaledwie 36 lat. Zasłynął jako wybitny
kaznodzieja. Stał się jednym z najbardziej
popularnych świętych. Nie ma chyba
kościoła w Polsce, w którym nie byłoby
ołtarza, figury albo obrazu św.
Antoniego. Przedstawiany jest najczęściej
z Dzieciątkiem Jezus na rękach. To echo
legendy, która głosi, że pewnegodnia, gdy
czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim uśmiechnięte
Dzieciątko Jezus.
Jego płomienne kazania porywały tłumy. Żar, z jakim
opowiadał o niebie, i liczne cuda, którymi Bóg potwierdzał
te słowa, gromadziły przy nim ogromne tłumy. Musiał
głosić kazania na placach, bo żaden kościół nie mógł
pomieścić słuchaczy. Pracował w Lombardii, wykładał na
uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie. Zmarł 13 czerwca
1231 r. w Padwie. Już rok później został ogłoszony
świętym. To był najszybszy proces kanonizacyjny
w historii Kościoła! Nic dziwnego, skoro komisja papieska
stwierdziła w tym czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7
wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym
słuchu, 2 niemym mowy i 2 wypadki wskrzeszenia
umarłych. Gdy po 30 latach otwarto trumnę Świętego,
okazało się, że ciało uległo całkowitemu rozkładowi, ale
język i struny głosowe ocalały.
A św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy
zgubi się nam portfel czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się
nam „rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens,
miłość, nadzieja... Na tych sprawach święci znają się
najlepiej.
„Święty Antoni Padewski oblubieńcze niebieski, niech
się święci łaska twoja, niech się znajdzie zguba moja”.
ks. Tomasz Jaklewicz
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POLSKA SZKOŁA ZAPRASZA:

Sat 6/9 4:00 pm Bernie McAllister from friends
Sun 6/10 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am +Helena Kwiatkowska od Teresy Wyszomirskiej i wnucząt
+Aniela Karpiel od córki z rodziną
+Bernard Ciesielski od Marii Romańskiej
+Joanna i +Julia Koening w 3 rocznicę śmierci
od męża i dzieci
Sat 6/16 4:00 pm +Julia Rembisz-Repony from Patty Pankenier
+Enrique Gutierrez from wife
Sun 6/17 9:00 am Bernie McAllister from friends
+Jakub Akopian w 5 rocznicę śmierci od córki z rodziną
+Eugenisz Cabaj, +Czesław Chilecki i +Zdzisław Łojewski
Sat 6/23 4:00 pm +Julia Rembisz-Repony from Annie Rembisz
Sun 6/24 9:00 am Intention of Polish Center Community
10:30 am MSZA GRUPOWA
+Alice Chilecki od męża z rodziną, Grupy 700 PNA.
Grupy 74 PNA, i Danusi i Mirka Dobrowoskich
+Czesław Turek od żony z rodziną
+Jan Karpiel od córki z rodziną
+Karol Kaymark i +Franciszek Ostrowski od rodziny
Z okazi 50 rocznicy ślubu Marianny i Mariana Marek w
podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o dalsze łaski

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Barnabas
Tuesday:
108 Polish Martyrs
Wednesday:
St. Anthony of Padua
Thursday:
St. Marcian of Syracuse
Friday:
St. Abraham
Saturday:
St. Benno
I GET INGRATITUDE
If the priest had not brought Me to you,
I would have come Myself under the same
species. My daughter, your sufferings of this
night obtained the grace of mercy for an
immense number of souls (Diary, 1459).
In return for My blessings, I get ingratitude.
In return for My love, I get forgetfulness
and indifference. My Heart cannot bear this (Diary,
1537).
*Diary passages with bolded words are Jesus speaking

A VOCATION VIEW:
God bestows abundant grace upon us with the
expectation that we will share this grace with
others in thanksgiving, so they too can rejoice
in God’s love.
DIVINE WORD MISSIONARIES- SISTERS
SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT
800-553-3321
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Secretary: Barbara Iwanicka
Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Wednesday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 2:00 pm - 6:00 pm
Sunday - 9:00 am - 2:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

• dzieci i młodzież polonijną w wieku 9-18
lat z Południowej Kalifornii do udziału w
Konkursie Pianistycznym im. Ignacego
Paderewskiego, który odbędzie się 7
października. Szczegółowe informacje i
zapisy na www.szkolapolska-oc.org
•

•

•

wszystkich członków naszego Centrum do udziału w
projekcie „Dziękujemy Wam za Wolność”. Do 6
października należy przynieść do biura szkolnego
zdjęcie (4x6”) weterana lub aktywnego wojskowego z
najbliższej rodziny. Z tyłu zdjęcia proszę napisać: kto
na nim jest, gdzie i kiedy służył. Zdjęcia nie będą
zwracane.
POLISH SCHOOL INVITES:
children and youth from the Polish community from 9
-18 of age from Southern California to participate in
the Ignacy Paderewski Piano Competition, which will
take place on October 7. Detailed information and
registration at www.szkolapolska-oc.org
all parishioners of our Center to participate in the
"Thank you for our Freedom" project. Until October
6, you can bring a photo (4”x6") of a veteran or an
active soldier from your immediate family to the
school office. At the back of the photo please write:
who is on it, where and when he/she served. Photos
PSA UPDATE

As of this week 100 families and
organizations have joined our Diocesan PSA program for 2018 and
have pledged $36,597

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
06/02 & 06/03/2018
$5,224.00
$609.00

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

