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Mass Schedule
Msze Święte

Proboszcz * Pastor
Society of Christ Fathers
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Sunday / Niedziela

9:00amEng
11:00amPol
5:00pm Eng

Monday/Poniedziałek

8:00amEng

Tuesday / Wtorek

11:00amEng

10:30am
to
11:00am

Adoration of the B. Sacrament
Wednesday / Środa

7:30pmPol

Friday / Piątek

7:30pmPol

First Friday
Pierwszy Piątek M-ca

11:00amEng

(Adoration of the B. Sacrament/ Adoracja Najśw. to
Sakramentu)

to

9:00am
11:00am
&
6:30pm
7:30pm

Saturday/Sobota
6:00pmPol

3422 East Portland Avenue
Tacoma, WA 98404

Bookeeper/Księgowa
Henryka Posłuszny
Parish Hall/Sala Parafialna
(Vacant-needs a volunteer)

Catechism Class Coordinator/ Koordynator
katechez
Bożena Stuglik
Polish Mass Organist
Krzysztof Pawłowski
English Mass Organist
Maher Naber
Flowers, decorations/ kwiaty i dekoracje
Volunteers
Parish Office  Biuro Parafialne
Monday/Poniedziałek: 10:00am-12:00pm
Tuesday/ Wtorek : 4:00pm – 6:00pm
Wednesday/Środa: 3:30pm - 5:30pm
Thursday / Czwartek : Closed/ Nieczynne
W okresie letnim tylko po uzgodnieniu z
księdzem.

Also appointments by telephone.
Lub po uzgodnieniu telefonicznym.

(253)507-5863

stspeterpaultacoma@comcast.net
www.parafiatacoma.com
www.facebook.com/parafiatacoma

Ewa Anucińska
Monika Anucińska
Jerzy Bilski
Kevin Cools
Zbigniew Kaszewicz
Paweł Kotlicki
Bożena Stuglik
Leokadia Zarębska
Bogdan Zawadzki

Meetings/Zebrania: First Tuesday ea. Month
7:15pm/ Pierwszy wtorek miesiąca o 7:15pm
Finance Council  Rada Finansowa
Greg Jeffries
Grażyna Forysiak
Krystyna Kuczma
Tomasz Kaszewicz
Urszula Wrońska
Meetings — quaurterly/ Spotkania co kwartał

HOLY SACRAMENTS
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Reconciliation/Spowiedź Św.: Half an hour pr ior to Mass.
Pół godziny przed Mszą Św.

Telephone: (253)507-5861
Fax:

Parish Council  Rada Parafialna

Baptism / Chrzest Św.:

Request shall be announced one month prior to baptism.
Należy zgłosić w biurze miesiąc przed chrztem.

Wedding / Ślub:

Request shall be announced six months prior to wedding.
Należy złgosić do biura na sześć miesięcy przed ślubem.

Visiting of sick/ Odwiedziny chorych: Upon r equest. / Na życzenie.
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SOBOTA/ SATURDAY
6:00pm

NIEDZIELA/ SUNDAY
9:00am

V-25

Pol

Eng
Pol

11:00am

V-26

For Parishioners
O Boże błogosławieństwo i łaski dla
Teresy i Zbigniewa Koniecznych
+ Helena Pierepiekarz

Eng

5:00pm
PONIEDZIAŁEK/ MONDAY
8:00am

Eng

+ Elżbieta Ziniewicz

WTOREK/ TUESDAY
11:00amEng

V-27
V–28

+ Mary Annis Lundergan

ŚRODA / WEDNESDAY
V-29
7:30pm Pol.
++ Zofia i Edward Czechowicz
PIĄTEK / FRIDAY

V-31

7:30pm Pol
SOBOTA/ SATURDAY
Pol

10:00am
6:00pm

Pol

++ Andrzej i Leon Asiesiukiewicz
+ Brunon Narloch

NIEDZIELA/ SUNDAY
9:00am

Eng
Pol

11:00am

VI-01

VI-02

For Parishioners
+ Ewa Szubzda

5:00pmEng

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Maj 2019
Intencja ewangelizacyjna : Aby dzięki zaangażowaniu swoich
członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród
narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

DEWOCJA CZY POBOŻNOŚĆ?
Ilu ludzi na świecie, tyle charakterów. Różnice pomiędzy nami mogą prowadzić do konfliktów, które bądź co bądź są rozwojowe i warto poszukiwać dobrych rozwiązań. Jeżeli w życiu będziemy kierować się miłością, to odmienność stanie się bogactwem.
Konflikt między pierwszymi chrześcijanami, o którym mówią Dzieje Apostolskie (I czytanie), mógł zakończyć się zupełnym rozłamem. Pan jednak nie
zostawił swej owczarni bez opieki, ale dał jej mądrych pasterzy. Apostołowie
nie narzucili poganom chcącym przyjąć chrzest ciężarów nie do uniesienia.
Znak obrzezania i zewnętrzne rytuały nic nie znaczą, jeżeli w sercu brakuje
miłości. Podobnie cała nauka Kościoła – zbudowanego na fundamencie
„dwunastu Apostołów Baranka” (II czytanie) – jest niczym bez miłości.
W Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę”. Przestrzeganie przykazań bez miłości z pewnością
nie przyniesie obfitych plonów. Zrodzi tylko „cierpkie owoce” w postaci dewocji błędnie nazywanej pobożnością czy rygoryzmu mylonego z gorliwością
o sprawy Boże. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, który nas
wszystkiego nauczy i sprawi, że, mając
w pamięci słowa Pana, będziemy przekuwać je w czyny.
Zbliża się dzień Pięćdziesiątnicy i jest to
dobry czas, by zanosić prośby do Ducha
Świętego – Ducha miłości – o Jego
dary. On jest hojny w udzielaniu się
tym, którym nie brak wiary w Niego.
Prośmy więc z ufnością, byśmy wolni
od lęku potrafili kochać każdego
człowieka i czynami dawali świadectwo
o naszej miłości.
s. Ludwika Synkowicz – bernardynka

GOSPEL MEDITATION

Theology has two words to describe the space between God and us - transcendent and immanent. When we say God is transcendent, we speak of the
One whose ways are not our ways, the placer of stars and maker of mountains.
This is God who transcends our understanding, whose being goes beyond what
Pamiętajmy w modlitwie o chorych z naszej Parafii.
we can know. When we say God is immanent, we mean His nearness to us.
(Zofia Kaszewicz, Victoria Lukosh, Maria Barański, Adaś Se- This is the way Jesus speaks of himself in today's Gospel. "Whoever loves me
rechan , Victor Becker)
keeps my word...and we will come to him and make our dwelling with him."
Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za naThe Hebrews saw God as intimately involved with the fate of their people. But
mi!
for all His care, God was still distant to most. He spoke through prophets and
was represented in blazes of fire and pillars of cloud. Priests offered animal
sacrifice to atone for the nation's sins. While we still know that God is transStała Intencja Krucjaty Różańcowej:
cendent - any morning's resplendent sunrise confirms this - Jesus introduces us
to himself in a new way. Not only does Jesus walk among us, but the Holy
O nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i
Spirit dwells within us. "The Advocate, the Holy Spirit...will teach you everyEwangelii, by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.
thing, and remind you of all that I told you. Peace I leave with you!"
How do you tend to view God? For many of us, the transcendent sense of a
distant God might fill our perception. Today's Gospel reminds us of something
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
altogether different, something more intimate. Our God remains with us. He
overcomes the confusion of the world and speaks peace to our troubled hearts.
OGŁOSZENIA DO BIULETYNU—prosimy o dostarczenie Our God is not far from us. The more we remain connected to Him and love as

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
WITAMY—w progach naszej parafii wszystkich parafian i gości. Życzymy duchowego umocnienia w bliskości z Chrystusem Eucharystycznym i wielu łask Bożych
na cały tydzień.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA—która liturgicznie
przypada w czwartek 30 maja, jest przeniesiona na przyszłą niedzielę 2 czerwca.
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Twoja ofiara
dla Boga i Parafii
Your gift
for God and Parish

Collection plate /Taca
05.19.19
Envelopes & Loose Checks
$1,119.00
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO—niedziela 9 czerwca.
Loose Cash
$277.00
BIERZMOWANIE—sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony Total Collection
$1,396.00
w poniedziałek 3 czerwca o godzinie 7:00 wieczorem. Do sakramentu przystąpi
sześcioro kandydatów: Kevin Cools, Laura Cools, Sylvia Gielarowski, Dominic
Other Income/ Inne dochody
Lisiecki, Maria Pawlowska i Adam Weaver. Bier zmowania będzie udzielał biskup pomocniczy Archidiecezji Seattle Eusebio Elizondo. Bardzo prosimy parafian Votive candles
$35.00
o uczestnictwo w tym pięknym wydarzeniu w naszej wspólnocie. Prosimy także o Cafeteria
$77.00
pomoc rodzicom młodzieży do bierzmowania w zorganizowaniu poczęstunku na
IMP
Fund
sali parafialnej, bezpośrednio po Mszy św. Spowiedź dla młodzieży w sobotę 1
czerwca o godzinie 9:30 rano, próba bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10:00. Na Flower Box
próbie muszą być obecni świadkowie. Prosimy również parafian o pomoc w przy- ACA 2018 Reimbursement
$150.00
gotowaniu kościoła i sali parafialnej na poniedziałkową uroczystość.
Other’s Total
$262.00
Thank You! Bóg zapłać!
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO—dziś ostatnia niedziela kate(Wpisane kursywą oznaczają kolekty diecezjalne/
chetyczna, kończąca kolejny rok nauki religii 2018/2019. Podczas Mszy świętej o
11:00 dzieci, które uczestniczyły w katechizacji otrzymają świadectwa. Dziękujemy Italic fonts mean — it doesn’t belong to the parish
naszym katechetkom: Bożenie Stuglik, Alice Hori, Greg Johns, Edycie Mojkowaccount)
skiej oraz pomagającym rodzicom. Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom
klas katechetycznych za ich pracę i naukę. Życzymy pięknego odpoczynku na czas Called to Serve as Christ Campaign (2-3 lata):
wakacji!
Docelowa suma; $94,976, Ilość ofiar złożonych: 12,
zadeklarowane $16,160. Przypominamy Parafianom
NABOŻEŃSTWA MAJOWE—Miesiąc maj jest poświęcony Najświętszej Maryi o wypełnieniu swoich zobowiązań na obecny rok
Pannie. W naszym kościele nabożeństwa majowe połączone ze
Mszą Św. i śpiewem Litanii Loretańskiej odprawiane są w środy (w miejsce NoNiedzielna Posługa Słowa
wenny do Matki Bożej) i w piątki. W niedziele Litania będzie recytowana po Mszy
św. o 11:00.
Lektorzy - dyżury
RADA PARAFIALNA—kolejne zebranie Rady we wtorek 4 czerwca o godzinie
05.26.19 Zbigniew Kaszewicz, Paulina Kura
7:15 w kafeterii.
06.02.19 Urszula Wrońska, Jan Pełka
ODPUST PARAFIALNY I PIKNIK—planowany jest na niedzielę 30 czerwca O 06.09.19 Zbigmiew Kaszewicz, Bożena Szaniewska
godz.11:00 Msza św. z procesją wokół kościoła i piknik—potluck w ogródku przy 06.16.19 Jacek Sobolewski, Wanda Zawadzka
plebanii. Prosimy o przyniesienie potraw do wspólnego stołu. Prosimy o pomoc w
przygotowaniu stołów i krzeseł oraz namiotów a także o pomoc w składaniu
CZYTANIA NIEDZIELNE—CYKL „C”
wszystkiego po pikniku.
CZYTANIA W TYGODNIU—ROK I
_______________________
ANNUAL CATHOLIC APPEAL - Archidiecezja Seattle rozpoczęła kolejny, doroczny apel skierowany do wszystkich wiernych w celu zebrania funduszy na
wsparcie wielu dzieł diecezjalnych. Do nich należą: fundusz na kształcenie kandyKAFETERIA — Dyżury
datów do kapłaństwa, fundusz pomocy emerytowanym księżom, zakonnikom i siostrom zakonnym, pomoc szkołom katolickim, pomoc ubogim parafiom i misjom na
05.26.19 Tylko kawa
terenie archidiecezji, pomoc ubogim rodzinom, wparcie funduszu organizacji dzia06.02.19 Małgorzata Bednarek, Jolanta Krasowska
łających przy archidiecezji etc. Suma wyznaczona dla naszej parafii w tym roku to
06.09.19 Iwona Chmielewska, Lucyna Bednarska
$7,268.00. Bardzo prosimy wszystkich Parafian o wypełnianie zobowiązań na ten
06.16.19 Bożena Srebro, Dorota Bednarczyk
rok. Ofiary odsyłamy bezpośrednio do Archidiecezji Seattle. Na czeku wypisujemy
„Annual Catholic Appeal”.
PRACE GOSPODARCZO RENOWACYJNE—budynki i otoczenie naszej parafii wymagają okresowych prac konserwacyjnych. Na dzień dzisiejszy konieczne jest
uszczelnienie okien w kościele, konserwacja rampy dla wózków przy kościele, konserwacja drewnianych schodów do Sali parafialnej, oczyszczenie i pomalowanie
ram okiennych od wschodniej strony sali parafialnej, udrożnienie studzienki
deszczowej na dodatkowym parkingu, Chętnych do prac renowacyjnych bardzo
prosimy o pomoc!

Bóg zapłać za prowadzenie dyżurów w kafeterii
i za smaczne ciasta!
(Pamiętajmy, że dyżur w kafeterii nie zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. W razie
trudności, można wziąć udział we Mszy sobotniej o
g.6:00pm)

LECTOR’S SCHEDULE
05.26.19

J. Bruenn

06.02.19

G. Johns

06.09.19

G. Jeffries

06.16.19

J. Bruenn

06.23.19

G. Jeffries

06.30.19

J. Johns

07.07.19

J. Bruenn

07.14.19

P. Johns

POPE FRANCIS ROSARY INTENTION FOR
MAY 2019
The Church in Africa, a Seed of Unity
That the Church in Africa, through the commitment of
its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent.
Please pray for the sick, homebound and
hospitalized parishioner:
Zofia Kaszewicz, Victoria Lukosh, Maria Barański,
Adam Serechan, Victor Becker
Mary, Comforter of the Sick - Pray for us!
* * * * * * * * * * * * * * * * *
CALLED TO SERVE AS CHRIST— A campaign
for our priests, sisters & Family of faith

Sts. Peter & Paul Parish Goal: $94,976; Actual
Gifts: 12; Pledged: $16,160
Thank you to everyone who has donated or made a
pledge for the Called to Serve Christ Campaign. It is
not to late to make a pledge for the Campaign

SUNDAY, JUNE 2ND— the Seventh Sunday of Easter, is celebrated as the
Solemnity of the Ascension of the Lord.
CONFIRMATION AT STS.PETER & PAUL — Monday, June 3rd - 7pm.
Candidates: Kevin Cools, Laura Cools, Sylvia Gielarowski, Dominic Lisiecki, Maria Pawlowska & Adam Weaver. Parishioners are invited to attend and
support our youth who will be receiving the sacrament from bishop Eusebio
Elizondo. All Parishioners are welcome to join this celebration. After the Mass
will be potluck at the Parish Hall. Rehearsal for candidates and their witnesses
will be on Saturday, June 1st at 11:00am. Confession prior the rehearsal. We
need help of parishioners to prepare the church and the parish hall for Monday’s
celebration!
LAST CATECHISM CLASS—Today is the last catechetical Sunday in the
school year 2018/2019. We are grateful to our catechists: Bozena Stuglik, Alice
Hori, Greg Johns, Edyta Mojkowski and helpful parents. May God bless you
all!
MEMORIAL DAY MASS - will be celebrated at Calvary Cemetery Tacoma
(5212 70 th St West) on Monday May 27th at 11:00 AM. All are welcome.
PARISH COUNCIL MEETING—Tuesday, June 4th 7:15 in Cafeteria.
MASS OF RECEPTION FOR ARCHBISHOP ETIENNE—Friday, June 7,
2:00 pm, St. James Cathedral (804 9th Avenue, Seattle). Archbishop J. Peter
Sartain invites the people of the Archdiocese to join in this special celebration
to receive Archbishop Paul D. Etienne as Coadjutor Archbishop of Seattle. A
public reception will follow at O’Dea High School, located on the east side of
the Cathedral. All are welcome!
RESPECT LIFE
Tacoma Sidewalk Advocates for Life invites you to our next Information
Night, taking place on Tuesday, May 28th, from 7-8 pm, at St. Charles Borromeo Catholic Church in Tacoma. Since becoming active in 2014 we have
worked hard, year around, to provide a peaceful, prayerful, loving presence at
local abortion clinics, so as to offer help, and hope, to women (and men) struggling with a crisis pregnancy. We have recently received emails, texts, and calls
from persons interested in knowing how they can help women in crisis. At our
information night we would like to share with you how it is we present Christ
on the sidewalk, and how you, too, can be a part of this amazing, life-giving,
ministry. St. Charles is located at 7112 ~ 12th Street; we will be meeting in the
Convent meeting center. All are welcomed to attend. Questions? Email safltacoma@gmail.com.

+ + + + + + + +

ARCHBISHOP BRUNETT RETREAT
CENTER, AT THE PALISADES
A retreat for engaged couples hosted by Dr. Sarah Bartel
and Nathan Bartel on May 31– June 2, 2019. The joy of
marriage is the joy of the Church. “Betrothed” invites
couples to prepare for a joyful, lifelong marriage. This
marriage - prep retreat is designed to impact on the
quality of a couples’ communication, conﬂict resolution
and shared sense of mission. This retreat fulﬁlls the diocesan

Prayer of the Faithful ~ May 26, 2019
For all Christians: That we may rejoice in the gift of our earthly life, and in the
hope of eternal life with God; We pray to the Lord...
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2019 - This year’s Annual Catholic Appeal
has us reflect upon A Future Full of Hope: Passion for our Faith, Promise for
our Future, Care for our Community, and Love for our Family. Please prayerfully consider giving to the needs of our Archdiocese as we conduct the 2019
Annual Catholic Appeal over the next few weekends. How will each of you
support this year’s Appeal? The Annual Catholic Appeal directly serves over
60 ministries in the Archdiocese of Seattle. Faith Formation for children, youth
and adults, care to our retired priests and nuns, Marriage Tribunal Services, just
to name a few. Our parish goal this year is $7,268. Overall the Archdiocese’s
goal is $11.9 million. As many of you know, anything that we receive over and
above the goal amount for our parish will come back to the parish in the form of
a rebate. Upon the recommendation of the Parish Finance Council, any potential rebate will be used to help replenish our parish reserves, and to pay for our

