
  

 

 

BIULETYN NIEDZIELNY  
PARAFIA MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ  

SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

OUR LADY OF THE BRIGHT MOUNT CHURCH 

3424 WEST ADAMS BLVD. 

LOS ANGELES, CA 90018 

 (323) 734 - 5249 

 (323) 734 - 0046 

  shrineJP2LA@gmail.com 

  www.polskaparafia.us 

Posługę duszpasterską od ponad 50 lat pełnią 

księża chrystusowcy 

Ks. Mirosław Frankowski SChr   

proboszcz i kustosz Sanktuarium  

Msze Święte 

w niedziele : 9:00am i 12:00pm 

w tygodniu : 8:00am -      

  6:30pm - Środa, Piątek (adoracja NS od 5:30pm) 

                                 5:00pm - Pierwsza Sobota miesiąca 

Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą. 

Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą. 

Sakrament Małżeństwa - prosimy zgłaszać przynajmniej 6 miesięcy wcześniej przed planowanym 
terminem. 

 Uwaga! Przy sakramentach Chrztu i Małżeństwa obowiązkowa minimum półroczna, aktywna 
 przynależność do Parafii. 

Biuro Parafialne - czynne we środy i piątki od 4:00pm do 7:30pm, w soboty od 9:00am do 12:00pm  
 oraz w niedziele bezpośrednio po Mszach Świętych.  

 Uwaga! W uroczystości oraz święta kościelne i państwowe biuro jest nieczynne. 

  V Niedziela  Wielkanocna 
2 maj 2021  

Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą 

Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą 

Sakrament Małżeństwa - prosimy zgłaszać przynajmniej sześć miesięcy wcześniej przed planowanym terminem 

Uwaga! Przy sakramentach chrztu i małżeństwa obowiązkowa minimum półroczna, aktywna przynależność do Parafii 

Duszpasterstwo chorych -  w każdy Pierwszy Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian    
w domach oraz na każde wezwanie w szpitalach 

Przygotowanie: do Pierwszej Komunii Świętej  - program dwuletni  dla dzieci w ramach katechizacji parafialnej;      
do Bierzmowania - program dwuletni dla młodzieży po zakończeniu szkoły podstawowej      

Biuro Parafialne -  

czynne  w niedziele bezpośrednio po Mszach Świętych, w pozostałe dni tygodnia prosimy o kontakt telefoniczny lub 

osobisty bezpośrednio po nabożeństwach ; (Uwaga! W czasie pandemii COVID-19 nieczynne!) 

@SHRINEJP2LA 
Our Lady of the Bright Mount, Polish Church  

The Shrine of St. John Paul II Los Angeles, CA 
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V Niedziela Wielkanocna, 2 maj 2021 

8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

9:00am + Bolesław Bałon 

11:30am różaniec z litanią do  św. Jana Pawła II 

12:00pm intencja zbiorowa 

+Józef i Maria Sawina 

+Janina Wojdyła 

+Zofia Buniowska 

+Jadwiga i Józef Kowalczyk 

+Józef Bandura w 1 rocz. śm. 

+Eric Perzyna 

+Bolesław Potocki w 27 rocz.śm. 

++Ludy, Miszy, Jury, Naszana oraz zm. rodz. 

o Boże bł. op MB dary Ducha Św. dla Emilii Gołębiowskiej z ok. 6 ur. 

o Boże bł. op MB dla Teresy i Andrzeja Gołębiowskich z ok. 19 rocz. 
ślubu 

o Boże bł. op MB dla Barbary z ok. ur. 

Boże bł. op MB łaskę zdrowia dla Renaty Sączawy i jej poczętego 
dziecka 

o Boże bł. op. MB i łaskę zdrowia dla Leokadii i Janusza Wilczek 

Bogu znanej intencji 

Poniedziałek, 3 maj wspomn. Św. Filipa i Jakuba 

8:00am  za Parafian 

Środa,  5 maj 

5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski 

6:30pm zm. rodziców Górecki i Kozik 

Czwartek, 6 maj 

8:00am wolna: 

Piątek, 7 maj pierwszy piątek m-ca 

5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

6:30pm + Janina Leżak 1 16 rocz. śm. 

Sobota, 8 maj   

8:00am o Boże bł. Op MB dla Stanisława Kowalińskiego z ok. im 

VI Niedziela Wielkanocna ,  9 maj 

8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

9:00am intencja zbiorowa 

+ Stanisław Rysztogi 

+Władysław Poteraj w 32 rocz. śm. 

+Stanisław Stopa 

+Barbara Orechoff 

++Karolina i Stanisław Podpora 

+Jadwiga Stuhley 

+Kazimierz Gajek 

o Boże bł. op MB dla Marty Ceny i Justyny Fitkowskiej o ok. ich ur. 

o Boże bł. op MB dary Ducha Św. dla Jordan Foncloud z ok. ur. 

o Boże bł op MB dary Ducha Św. i zdrowie dla Elżbiety Romuzgi z ok. ur. 

o Boże bł. op MB dary Ducha Św. dla Janiny Aptapskiej z ok. ur. 

o Boże bł. op MB dary Ducha Św. dla dzieci przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmowania 

w intencji dzieci objętych modlitwą Różańca Rodziców 

11:30am różaniec z litanią do  św. Jana Pawła II 

12:00pm + Stanisław Frąckiewicz 

I N T E N C J E   M S Z A L N E  

- wypełniając swoją misję w Kościele Powszechnym, 
włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków 
przebywających poza granicami Ojczyzny. Duchowość 

Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i 
kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, 
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie 
Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji, 
wypracowanych przez wspólnotę zakonną, zwłaszcza 
kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, Sługę 
Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr. Szeroko rozumiana troska 
o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi 
duszpasterskiej. W parafiach polonijnych oprócz 
duszpasterstwa wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania 
zdrowego ducha patriotycznego, polskiej kultury i życia 
społecznego Polonii.  

MSZE ŚWIĘTE (patrz strona 1!): 

NABOŻEŃSTWA:  

Adoracja Najświętszego Sakramentu - środy i piątki od 
godz.5:30pm 

Nowenna do MB Królowej Polski - środy, godz.6:30pm 

Nabożeństwo Pompejańskie - Pierwsze Soboty Miesiąca                  
(w łączności ze Mszą Świętą), godz.5:00pm 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP - niedziele, 
godz.8:40am 

Różaniec i Anioł Pański - niedziele, godz.11:30pm 

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia - piątki, godz.6:30pm 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - Pierwsze 
Piątki Miesiąca (w łączności ze Mszą Świętą), godz.6:30pm 

Różaniec dzieci - soboty, godz.9:30am 

WSPÓLNOTY MODLITEWNE I APOSTOLSKIE: 

• Jasnogórska Rodzina Różańcowa 

• Różaniec Rodziców za Dzieci 

• Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci  

• Wspólnota Młodych Ruchu Czystych Serc 

• Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

• Spotkania Małżeńskie 

• Rodzina Radia Maryja  

• Liturgiczna Służba Ołtarza 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej  

   SŁUŻBA LITURGICZNA PRZYSZŁEJ NIEDZIELI  
  9:00am - Danuta i Piotr Biernat 
12:00pm - teresa Leżak, Beata Kurpiewska 

 

Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli: 

I Kolekta:  $ 2,980.00 

                 II Kolekta: 2,150.00 (na utrzymanie 
budynków) 

 

Tygodniowy koszt  utrzymania naszej Parafii wynosi  $ 4,300.00 
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DEKALOG EMIGRACJI - WSKAZANIA ŚW. JANA PAWŁA II 

DLA RODAKÓW POZA POLSKĄ  

1. Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego nie 
zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia. 

2. Nie zapieraj się imienia swojego narodu, ani jego historycznych 
doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, jego mądrość, choćby i 
gorzka, jego powód do dumy. 

3. Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą Cię losy, zawsze masz prawo, 
aż po kres dni Twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny. 

4. W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko, 
obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji Twych przodków, 
jeśli chcesz, by Twoi nowi bracia i Twoje dzieci nie wyparty się Ciebie. 
Rodzino, stań się tak, jak wielki Kościół, nauczycielem i matką. 

5. Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, aby było 
nadużywane dla politycznych, nacjonalistycznych, czy jakichkolwiek 
innych celów. 

6. Nie dozwól, aby Twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek 
okradany, lżony, niesłusznie oczerniany. 

7. Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste 
zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym to, co w Twoim 
narodzie jest najlepsze. 

8. Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich błędów. 

9. Pamiętaj, że mieć rodzinę - naród, jest to wielki przywilej wynikający 
z przyrodzonego prawa człowieka, ale i nie zapominaj o tym, że 
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. 

10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matka i Królową jest 
Bogurodzica Maryja dana jako pomoc ku obronie. Powtarzaj często 
modlitwę serc polskich Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. 

(oprac. + ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski) 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO NAS 

Pan życia pragnie nas pełnych życia i ukazuje tajemnicę życia: życie 
posiada tylko ten, kto je daje. —napisał Ojciec Święty w tym tygodniu 
na Twitterze. 

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA  W NASZYM SANKTUARIUM  

Zapraszamy na Msze Św. Wynagradzające Najświętszemu Sercu 

Maryji o godz. 5 pm. połączone z Różańcowym Nabożństwem 

Pompejańskim. Naszym pragnieniem jest, aby cały świat był 

zjednoczony przy Niepokalanym Sercu Matki. Wtedy bowiem 

wypełnią się obietnice, które dała nam Matka Boża w Fatimie: 

Nadejdzie pokój dla świata, Rosja się nawróci i jej błędy nie 

będą rozpowszechniać się po świecie, nadejdzie triumf 

Niepokalanego Serca Maryi. Pragniemy być przy sercu Matki! 

Dołącz do nas! Pomóż Maryi uratować świat! Więcej: 

www.jednaintencja.pl 

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES! 

Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio 
na częstotliwości AM 930 lub w internecie: www.relevantradio.com  

 

PARAFIALNA KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Pragniemy przypomnieć katolickim rodzicom, że od 

października rozpoczeliśmy w naszej Polskiej Parafii nowy 

rok katechetyczny.  Zapisów dzieci i młodzieży na nowy 

rok katechetyczny 2020/2021 dokonujemy drogą 

elektroniczną przesyłając wypełniony formularz z naszej 

strony internetowej. Apelujemy, aby uczestnictwo dzieci i 

młodzieży w katechezie było od samego początku pełne 

świadomego zaangażowania także rodziców. Wzrost 

wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się 

okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i 

rozważanie słowa Bożego na lekcji religii, jak również 

podczas niedzielnej Eucharystii, która jest naszym 

osobistym spotkaniem z Jezusem. Msza Św. z 

uczestnictwem dzieci i młodzieży odprawiana będzie w 

pierwszą niedzielę m-ca o godz. 9 am.  

ZAPISY DO POLSKIEJ PARAFII 

Przypominamy, że osoby które pragną otrzymać 

sakramenty: chrztu, bierzmowania, małżeństwa czy 

zaświadczenia potrzebne do celów kościelnych bądź 

cywilnych, muszą być zapisani do konkretnej parafii. 

Formularze zapisu do naszej polskiej wspólnoty 

parafialnej możemy otrzymać w naszym Biurze. 

Zapraszamy z miesiącu maju na Nabożeństwa Majowe 

odśpiewywane po wieczornych Mszach Św. w środy i 

piątki. 

 

K O M U N I K A T Y   D U S Z P A S T E R S K I E  

Zapraszamy na koncert 

dyplomowy studentki 

uniwersytetu, która wykona 

program klasyczny na altówce 

z fortepianem. 

Koncert odbędzie się w sali 

parafialnej w piątek, dnia 7 

maja o godz. 7:45pm 
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Refleksja na V Niedzielę Wielkanocną , 2 maj 2021  

Trwać w Chrystusie 
 
ks. Leszek Smoliński 
 
Krzew winny tworzą pnącza, wyrastające z pnia. Z tych zdrewniałych każdej wiosny wy-
rastają latorośle. Warto obserwować rozrost krzewu oraz jej coroczne odradzanie się. Wino-
rośl najczęściej była utożsamiana z bogactwem, dostatkiem i szczęśliwością. Szczególną 
rolę krzew winny zyskuje w Nowym Testamencie, gdzie Jezus utożsamia się z nim: „Ja jest-
em krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc ob-
fity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jedność z Chrystusem jest sprawą 
miłości, która daje życie, jest zawsze świeża i nowa. Ten, kto zbliża się do Boga, rozwija 
komunię z Nim, staje się Jego przyjacielem. Natomiast życie chrześcijanina, który nie szuka 
umocnienia w Chrystusie, pozostaje całkowicie bezowocne. 
 
Nasza wspólnota z Chrystusem jest możliwa dzięki obecności łaski uświęcającej w naszym 
sercu. Dzięki współpracy nią wzrastamy w świętości. Trzeba więc zatroszczyć się przede 
wszystkim o religijny tryb życia, o życie Boże w nas, o wierność woli Bożej wyrażonej w 
„Dekalogu” i „Kazaniu na Górze”. Do tego jest potrzebny ciągły rozwój modlitwy, zarówno 
indywidualnej, jak i wspólnotowej. Pokarmem, który ubogaca nasze życie duchowe, jest 
słowo Boże oraz korzystanie z sakramentów, zwłaszcza spowiedzi oraz Komunii Świętej. 
Uczestnicząc natomiast w liturgii włączamy się w rytm roku liturgicznego, w którym Kościół 
odsłania całe misterium Chrystusa. Dzięki zaangażowaniu w rozwój duchowy, dokonujący 
się we wspólnocie Kościoła, możemy walczyć ze złem, ale i pomnażać dobro. 
 
Chrześcijanin to człowiek, który na wzór św. Pawła daje swoim życiem gorliwe świadectwo 
przynależności do Chrystusa. Dzięki miłości wobec Boga wzrasta w nim również bliskość 
wobec innych. Papież Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” napisał: „Kto do Boga 
zmierza, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski” (nr 42). Jan Apostoł 
przypomina, że mamy miłować nie „słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. W Liście 
„Novo millennio ineunte” św. Jan Paweł II napisał: „Duchowość komunii to zdolność odczu-
wania więzi z bratem w wierze, postrzegania go jako ‘kogoś bliskiego’, co pozwala dzielić 
jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować 
mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w 
drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy czynić i 
cenić jako dar Boży.... to umiejętność „uczynienia miejsca” bratu, wzajemnego „noszenia 
brzemion” i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywaliza-
cję, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność” (nr 43). 
 
Obfite owocowanie jest związane z trwaniem we wspólnocie z Chrystusem. Inna możliwość 
by wzrastać, rozwijać się i owocować nie istnieje. Mamy stawać się żywą latoroślą, pozwala-
jąc Panu oczyszczać nas z tego, co powoduje nasze duchowe obumieranie. Wzorem 
komunii z Bogiem wierności jest dla całego Kościoła Maryja, z którą łąki umajone 
wyśpiewują hymn uwielbienia na cześć Stwórcy. 


