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SERVICE
Sunday Masses
SATURDAY 5:00 PM - English
SUNDAY
8:00 AM - English
9:45 AM - Polish
12:00 PM - Polish
Weekdays Masses
TUESDAY
8:00 AM - English
WEDNESDAY 7:30 PM - Polish
THURSDAY 8:00 AM - English
FRIDAY
7:30 PM - Polish
SATURDAY 10:00 AM - Polish
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9:00AM - NOON
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(414) 651 - 0073
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DO CIEBIE, BOŻE, WZNOSZĘ MOJE OCZY

Adoration of
the Blessed Sacrament
FRIDAY
6:30PM - 7:30 PM
Sacrament
of Reconciliation
30 min. Before Masses &
SATURDAY 4:00PM - 4:45 PM

POSŁUGA
DUSZPASTERSKA
Msze Święte Niedzielne
SOBOTA
5:00 PM - j. angielski
NIEDZIELA 8:00 AM - j. angielski
9:45 AM - j. polski
12:00 PM - j. polski
Msze Święte
w Dni Powszednie
WTOREK
8:00 AM - j. angielski
ŚRODA
7:30 PM - j. polski
CZWARTEK
8:00 AM - j. angielski
PIĄTEK
7:30 PM - j. polski
SOBOTA
10:00 AM - j. polski
Adoracja
Najśw. Sakramentu
PIĄTEK
6:30 - 7:30 PM
Spowiedź Święta
30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ
SOBOTA
4:00PM - 4:45PM
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Jesus marveled
because of their unbelief
Saturday, 07.07.18
Are you critical towards others, especially those
10:00 AM - w intencji członków Żywego
who may be close to you? The most severe
Różańca oraz ich rodzin
critics are often people very familiar to us, a
5:00 PM - For God’s blessing for Nancy Farrar
member of our family, a relative, or neighbor or co-worker
Sunday, 07.08.18
we rub shoulders with on a regular basis. Jesus faced a
8:00 AM - For God’s blessing
severe testing when he returned to his home town, not
for Loretta Williams
9:45 AM - W intencji Antosia K. z okazji urodzin simply as the carpenter's son, but now as a rabbi with disciples. It would have been customary for Jesus to go to the
12:00 PM - W intencji Parafian
synagogue each week during the Sabbath, and when his
Tuesday, 07.10.18
turn came, to read from the scriptures during the Sabbath
8:00 AM - *********************************
service. His hometown folks listened with rapt attention on
Wednesday, 07.11.18
this occasion because they had heard about the miracles
7:30 PM - *********************************
he had performed in other towns. What sign would he do in
Thursday, 07.12.18
8:00 AM - *********************************
his hometown?
Look upon your neighbor with the eyes of Christ who comes to
Friday, 07.13.18
The Mass Intentions

7:30 PM

- *********************************

Saturday, 07.14.18

10:00 AM - *********************************
5:00 PM - ________________________

Sunday, 07.15.18
8:00 AM
9:45 AM

- For Parishioners
- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla Jana z okazji urodzin

12:00 PM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Stefana z okazji 92 rocznicy urodzin

Lectors
Saturday, 07.07.18
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 07.08.18
8:00 AM Anne-Marie Trimnell
9:45 AM Irena & Antoni Kordula
12:00 PM Izabela Łapiński
Adam Nawrot
Saturday, 07.14.18
5:00 PM Sarah Walsh

Sunday, 07.15.18
8:00 AM Paula Guinasso
9:45 AM Agnieszka & Miłosz Góralczyk
12:00 PM Andrzej Łapiński
Aldona Bażant
Eucharistic Ministers
Saturday, 07.07.18
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Sunday, 07.08.18
8:00 AM Albert Freedman
9:45 AM
Marian Olech
Saturday, 07.14.18
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Sunday, 07.15.18
8:00 AM Sharon Beale
9:45 AM Miłosz Góralczyk

heal and restore us
Jesus startled his familiar audience with a seeming
rebuke that no prophet or servant of God can receive honor
among his own people. The people of Nazareth took offense at Jesus and refused to listen to what he had to say.
They despised his preaching because he was a mere workman, a carpenter, and a layman who had no formal training
by a scholar or teacher. They also despised him because of
his undistinguished family background. How familiarity can
breed contempt. Jesus could do no mighty works in their
midst because they were closed-minded and unbelieving
towards him. If people have come together to hate and to
refuse to understand, then they will see no other point of
view than their own and they will refuse to love and accept
others. How do you treat those who seem disagreeable to
you?
The word "gospel" literally means "good news". Isaiah
had prophesied that the Messiah would come in the power
of the Holy Spirit to bring freedom to the afflicted who suffered from physical, mental, or spiritual oppression (see
Isaiah 61:1-2). Jesus came to set people free - not only
from their physical, mental, and spiritual infirmities - but also
from the worst affliction of all - the tyranny of slavery to sin,
Satan, and the fear of losing one's life. God's power alone
can save us from hopelessness, dejection, and emptiness
of life. The Gospel of salvation is "good news" for everyone
who will receive it. Do you know the joy and freedom of the
Gospel?
"Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and

desires. Your Spirit brings grace, truth, freedom, and abundant life. Set my heart on fire with your love and truth."
Don Schwager

Tour Catholic Daily Prayer

Can Catholic daily prayers change your life? Absolutely!
You can develop a fuller relationship with God and live a
better life through prayer. You have a better chance at finding
fulfillment (to say nothing of salvation!), from daily prayers
than from the many distractions bombarding us these days!
Think of all the promises we hear on TV and elsewhere:
you’ll find happiness if you buy this car, this book, this exer-

Sacraments

cise bike, or this pill (after checking with your doctor first on
that last one)! Yet many times our souls feel as empty as our
wallets afterwards.
Developing a good prayer life can really change you for
the better. Praying can become a most satisfying routine in
many ways. It might not be an easy habit to start at first, but
it’s definitely one you won’t want to break! Catholic daily
prayers can give you a sense of peace and purpose.
Prayer has often been called “the raising up of the mind and
heart to God”. We engage in a literally divine conversation
with Him. You get a wonderful opportunity from prayer to
strengthen and deepen your relationship with our Creator
and with your fellow human beings by praying for their needs
as well as your own.
HOW WE PRAY
The two main types of prayer are vocal and mental. In vocal
prayer we use prayers, such as the ones mentioned above,
from books. Or perhaps those we’ve written down ourselves.
In mental prayer we reflect on God’s word. (Mental prayer
can also include meditation on various prayers and readings.)
Note that, as the renowned Archbishop Fulton J. Sheen once
stressed “In prayer [we] do not do all the talking…we must
also listen. God talks to us, more in meditation than in vocal
prayer.” The two forms can also be combined and often are,
such as in the Rosary. Vocal prayer can help with mental
prayer.
Reading can definitely help your mental prayer life as well!
Try to read scripture or other devout material whenever
possible, even if it’s just for 15 minutes or so, (at least a
couple of times each week)!
A good reading list includes:
• The Bible (especially the Gospels and St. Paul’s letters in
the New Testament, and the Psalms in the Old Testament).
• Writings by various religious, theologians, or well known lay
people (such as G.K. Chesterton or Scott Hahn).
• Books by and about the Saints.
Be careful not to make all your daily prayers requests for
favors. Don’t let them sound more like “Gimmie, Gimmie,
Gimmie” than “Holy, Holy, Holy.” God wants us to ask for
what we need, in accordance with His will. Still, we need to
love Him as we love each other, just for Himself, and not
think of Him as J.C. Penney.
We should pray with confidence, humility, sincerity (from your
heart), attentiveness and perseverance. Note the humility
and confidence are not mutually exclusive here. We approach our Creator knowing we don’t always have all the
answers as to what’s best for us. He does! With faith we
have confidence that He will provide for our needs, thinking
always of what’s best for our souls. As we say in the Lord’s
Prayer “Thy will be done!”
On being attentive, if your mind wanders, let God know in
your own words that you’re sorry if you can’t concentrate but
you’d like to pray anyway. If you find your prayers are on
“auto-pilot,” slow down and try to focus on the words of each
prayer and what they mean to you. (to be continued)

No Weekday’s Masses

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
one month in advance.

SACRAMENT

OF MARRIAGE: Please contact Pastor at least
six months before anticipated wedding date. At least one of
the parties must be a registered, participating Catholic member of our Parish.
SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month. In case of
emergency please call the parish office at any time:

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. w 2020 roku. W
katechezie obowiązkowo uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9 lat
BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy młodzież,
która w 2019 roku ukończy 16 lat.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwonić o każdej
porze - tel. (206) 282 - 1804
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są osobom,
które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii.
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ODCINEK 5
MATKA POKOJU
Przeżywając stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, podążamy za niezłomnym Ojcem Narodu
– Prymasem Tysiąclecia – maryjnymi drogami wolności. W tej perspektywie odkrywamy nie tylko istotny sens naszych historycznych doświadczeń,
ale także ich znaczenie dla całej rodziny ludzkiej.
Powszechnym pragnieniem milionów ludzi w całym świecie jest pragnienie pokoju. Wojny są ciągle powracającą udręką w różnych zakątkach
ziemi. Papież Franciszek powiedział, że współczesny świat ogarnięty jest
trzecią wojną światową „w kawałkach”, rozczłonkowaną na wiele regionów. Może pośrednio, ale wszyscy jesteśmy jej uczestnikami – w Syrii,
Iraku, na Ukrainie.
Staje przed nami pytanie, co jest powodem tego ogromnego światowego niepokoju, niewoli strachu i przemocy. Dlaczego tak się dzieje? Jako
jedną z przyczyn, kardynał Wyszyński wymienia interesy wielkich mocarstw, dla których mniejsze, słabsze kraje są poligonami broni. „Wiemy –
mówił prymas Stefan Wyszyński – jak cały świat się burzy, jest niespokojny. Strategia dzieli nasz glob na najrozmaitsze fronty, które będą niosły
potężne bronie niszczycielskie. Naród przeciwko narodowi, jedna część
świata przeciwko drugiej! Zdawałoby się, że nikt nie ma już nic do powiedzenia, bo jesteśmy rozparcelowani przez wielkie mocarstwa. My mamy
milczeć, nie wolno nam nic mówić, bo oni o nas decydują”.
Wojny są wielkim dramatem ludzi, którzy są jej ofiarami, ale przede
wszystkim tych, którzy je wszczynają i podtrzymują! Cały świat napełniają
morzem krwi i łez. To jest droga donikąd, bo – jak mówił kardynał Wyszyński: „Nie można walczyć bez końca, nie można prowadzić wojny totalnej,
(…) dlatego że ona wywołuje reakcję i prowadzi do samozniszczenia.
Współcześnie wszyscy jesteśmy zaniepokojeni rozwojem zbrojeń. Jedne
supermocarstwa zbroją się przeciwko drugim. Mobilizuje się tak potworne
środki, które mogłyby służyć ekonomii narodowej, a służą wyłącznie zbrojeniom, że dochodzi to po prostu do absurdu. Mówi się, że niejeden samolot bombowy wystarczyłby na wybudowanie szpitala z całym urządzeniem,
chociaż urządzenia szpitalne są bardzo kosztowne”.
Dlaczego pomimo wysiłków tylu międzynarodowych organizacji, tylu
spotkań, deklaracji, umów – ciągle nie ma na świecie pokoju, miłości i
jedności? Nasz wychowawca do wolności, prymas Wyszyński próbuje
odpowiedzieć na to pytanie, wskazując – w jaki sposób i gdzie rodzi się
prawdziwy pokój. „To nie są tylko slogany i słowa. To jest owoc wielkiej
pracy, trudu i wysiłku, z którego powstaje ład i porządek, uznanie go świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie i w sercu. Pokój buduje się przez zachowanie
Ewangelii Chrystusowej. Pokój nie jest tylko ozdobnym kwiatem, który
rośnie na drzewie, czy sztucznym kwiatem z bibułki i celofanu. Pokój wyrasta z serca człowieka, z tego, co jest w jego duszy. A serce dopiero wtedy
rodzi owoce pokoju, gdy żyje Ewangelią Chrystusową”.
Bez nawrócenia, czyli wejścia na drogę powrotu do Boga, do życia
wedle jego przykazań, począwszy od tego najważniejszego – przykazania
miłości Boga i człowieka, ludzkość nie zazna pokoju. „Świat nie staje się

lepszy- mówił Prymas Tysiąclecia –mimo że jest mądrzejszy, bo zrezygnował z serca. Dlatego świat nie daje pokoju, a ludzie schną z lęku w przywidywaniu czegoś najgorszego”.
Rodzinie ludzkiej potrzeba nie tylko układów i traktatów, ale macierzyńskiej miłości. Dlatego prymas Wyszyński z żarliwą troską prosił Maryję: „Najlepsza Matko! Spraw, niech rakiety staną się bochnami chleba!

Niech granaty i ciężkie szrapnele, przygotowane przeciwko biednym ludziom, staną się pokarmem. Niech kule, którymi nabija się szybkostrzelne
karabiny maszynowe, będą raczej słodyczą i karmelkami dla dzieci wynędzniałych bez cukru. Niech olbrzymie lotniskowce, które niosą setki
samolotów bombowych, będą młynami, gdzie przygotowuje się ziarno na
chleb dla głodnych. Niech narody zrozumieją swoją powinność: ułam chle-
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ba głodnemu, nakarm pragnącego. Niech się wzruszy Twoje macierzyńskie serce, Królowo Pokoju, i wyprosi światu innego ducha – ducha Słowa
Przedwiecznego, ewangelicznej miłości, ducha pokoju, sprawiedliwości,
przyjaźni Bożej, ducha żywicielstwa, karmienia, dzielenia się chlebem”.
Nienawiść nie uratuje świata – uczył Prymas Tysiąclecia. Nie będzie pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie, jeśli nie będzie go w naszych sercach i
rodzinach.
Królowo pokoju, przywróć nadzieję tym, którzy teraz najbardziej cierpią na
skutek niezgody, rozdarcia i wojny. Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego
Aktu Oddania:
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska (…). Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i
wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie
naszej. (…) Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż
przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Fenomen ks. Dolindo
Kiedy padał deszcz, ks. Dolindo wychodził na miasto. Widząc na ulicy
moknącą osobę, zapraszał ją pod swój parasol. Wspólna droga stawała
się okazją do rozmowy, która rodziła zaufanie i przekształcała się w spowiedź. A kiedy grzechy były naprawdę ciężkie, ks. Dolindo obejmował
penitenta i mówił: „Jesteś dobrym człowiekiem, nie wiem, czy ja miałbym
tyle odwagi, by wyznać winy”.
„Jeśli człowiek chce pokutować – mawiał kapłan – niech zacznie od
ofiar życia codziennego. Kiedy chce ci się pić, nie pij łapczywie, zaczekaj
dwie minuty. Te dwie minuty ofiaruj Bogu. Jeśli czujesz głód, zatrzymaj
się przed pełnym talerzem, odczekaj dwie minuty, ofiaruj je Bogu”. Pewnego razu do ks. Dolindo przyszła zakonnica, której spowiedź opierała się
na skargach pod adresem przełożonej.
Ks. Dolindo wręczył jej pieniądze i nakazał podarować matce przełożonej dwa wędzone neapolitańskie sery oraz podziękować, że swoim zachowaniem przysporzyła siostrze cierpienia, które ta mogła ofiarować
Bogu. Ks. Dolindo Ruotolo (1882-1970) w pamięci neapolitańczyków
zapisał się jako kapłan z czarną torbą, przemierzający ulice miasta. W
torbie były kamienie. Nosząc ją, ks. Dolindo pokutował za Kościół i dusze
cierpiące w czyśćcu. Toczył walki z Szatanem, czytał w duszach, miał dar
głoszenia słowa, służył biednym. Przepowiedział wybór Polaka na papieża, osobiście znał o. Pio. Pozostawił po sobie książki, spisane nauki,
rozważania, tysiące obrazków, na których zapisywał słowa Jezusa, a
także modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij!”, która czyni cuda… Na płycie
sarkofagu kapłana w kościele św. Józefa i Niepokalanej z Lourdes w
Neapolu widnieją słowa: „Kiedy przyjdziesz do mojego grobu, zapukaj.
Nawet zza grobu odpowiem ci. Zaufaj Bogu”. Wierni zbliżają się i pukają
w czarny marmur. Mają pewność, że ks. Dolindo ich usłyszy. W swój grób
jednak przykazał pukać trzy razy, w imię Trójcy Świętej: „W imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego” – wtedy pukanie staje się modlitwą, pukaniem
prosto do nieba…
Urodził się w wigilię święta Matki Bożej Różańcowej. Był nazywany
„Staruszkiem Maryi”, z różańcem nigdy się nie rozstawał. Kiedy zwracał
się do „Słodkiej Mamy”, otwierał szeroko ramiona. Dla nikogo nie było
tajemnicą, że kiedy pisał książki – niejednokrotnie na kolanach – obok
niego siedziała Matka Boża. Obecność Maryi odczuwał także w trakcie
Eucharystii. Wiele razy obecni w kaplicy przyznawali, że podczas śpiewów nie było wśród nich żadnej kobiety, która by śpiewała, słychać było
tylko jej głos.
Aleksandra Zapotoczny

