
  

 

 

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. 

  VI Niedziela  Wielkanocna 
9 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 intencja zbiorowa 

+ Stanisław Rysztogi 

+Władysław Poteraj w 32 rocz. śm. 

+Stanisław Stopa 

+Barbara Orechoff 

++Karolina i Stanisław Podpora 

+Jadwiga Stuhley 

+Kazimierz Gajek 

+Maria Marciniec w I rocz. śm 

+Aniela Janicka 

o Boże bł. op MB dla Brandon z ok. I-wszej Komunii Św. 

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 wypełnienie woli Bożej 

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 Poniedziałek, 10 maj  

8:00am  +Jadwiga Stuhlay 

Środa,  12 maj 

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

6:30pm o Boże bł. op MB dla Beaty Kiszner 

Czwartek, 13 maj 

8:00am Janina i Edward Zauszkiewicz 

Piątek, 14 maj wspmn. Świętego Macieja Apostoła 

5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

6:30pm +Jadwiga Stuhley 

Sobota, 15 maj   

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

 Niedziela Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 16 maj 

8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

9:00am intencja zbiorowa 

+Jerzy Józef Łuczkiewicz w 1 rocz. śm. 

+Grzegorz Dudzik 

+Zofia Zięba 

+Marianna Bydłowska w 21 rocz. śm. 

+Anna Walusiak w 5 rocz. śm 

+Mieczysław Świder w 35 rocz. śm. 

+Andrzej Kowal 

+Antonina Fit 

+Jan Ufa 

+Aniela Pawlik 

+Eric Perzyna 

+Jacek Wilczek 

++Stanisława Piasecka, Stanisława Kolenko 

o Boże bł. op MB i łaskę zdrowia dla dla Zofii  

o Boże bł. op MB dla Ani i Stephen 

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

12:00pm w intencji dzieci przystępujących do Sakramentu I-wszej        
Komunii Świętej 

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 - Agnieszka Gorecki, Marzena Ząbek 
12:00pm - dzieci I-sza -Komunia Św. 
 

 

Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli: 

I Kolekta:  $ 3,274.00 

                 II Kolekta: 507.00  

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) 

 

 

 

 

 

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 

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. 

UWAGA: Poszukujemy chętnych do nauczania i 

koordynowania lekcji religii. Zainteresowanych 

zapraszamy do biura parafialnego. Serdecznie 

zachęcamy wszystkich  do wspierania Naszej Polskiej 

Parafii!!! Poszukujemy również chętnych do obsługi 

w naszym sklepiku parafialnym. Chętnych prosimy o 

zgłaszanie się do biura parafialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
W m-cu maju 

zapraszamy na 

Nabożeństwa 

Majowe 

odśpiewywane w 

każde środy i piątki 

po mszach 

wieczornych 

Za tydzień, 16 maja o godz. 
12pm ośmioro dzieci z naszej 
parafii przystąpi do 
Sakramentu I-wszej Komunii 
Świętej. Pamiętajmy o nich w 
naszych codziennych 
modlitwach.  
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PLEASE SUPPORT OUR ADVERTISERS 

IF YOU WISH TO PLACE YOUR AD IN THIS CHURCH BULLETIN 

CONTACT PARISH OFFICE AT 323-734-5249 

P O L A M Federal  Credit  Union 
589 N. Larchmont Blvd. 
Los Angeles, CA 9004 

www.polam.org 
Office:  323.463.5137 

Toll Free :  1.800.404.5137 
Fax:    323.460.4518 

 

 

MP Alarm Corp. 

    to firma z 20-letnim doświadczeniem 
w zakładaniu alarmów, a także innych systemów elec-

tronicznych w domach 
(internet, kina domowe, naglośnienie, centrale telefoniczne, 

etc.) 
     Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

Telefon: 800-462-0730 
Mówimy po polsku 

 


