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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 15 Niedziela Roku Zwykła
Czytania: Iz. 55:10-11; Rz. 8:18-23; Mt. 13:1-23
Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je…
Najgorzej w dzisiejszej przypowieści wypadli ci,
których dusze stały się podobne do drogi wydeptanej przez
różnych przechodniów. Tacy – powiada Pan Jezus – w
ogóle nie rozumieją słowa Bożego. Ziarno nie nadąży
nawet zakiełkować w ich sercu, bo odrazu porywa je Zły.
Zastanówmy się, co to znaczy, że ktoś słyszy
słowo Boże, ale w ogóle go nie rozumie. Na przykład jeśli
ty będziesz mówił do mnie po hiszpańsku, a ja nie znam
tego języka, to ja ciebie nie zrozumię.. Żeby zrozumieć
czyjeś słowa, trzeba znać język, w którym są one
wypowiedziane.
Dotyczy to również słowa Bożego. Słowo Boże
zostało wypowiedziane w języku miłości. Żeby przynajmniej
trochę zrozumieć słowo Boże trzeba przynajmniej trochę
znać język miłości. Bo jeśli dla mnie liczy się wszystko inne,
tylko nie drugi człowiek; jeśli moim bogiem jest własna
wygoda i nigdy z niej nie zrezygnuję, żeby pomódz
człowiekowi potrzebującemu, to słowo Boże będzie
brzmiało dla mnie zupełnie jak chińszczyzna.
Słowo Boże mogą zrozumieć tylko ci, którzy –
nawet jeśli im się to nie bardzo udaje – przynajmniej starają
się żyć według programu miłości. Czynne otwarcie się na
bliźnich, wrażliwość na ludzkie biedy I potrzeby, pomoc
bliźniemu kiedy i mnie samemu niełatwo – to jakby pług,
który przeoruje moją ziemię i czyni mnie zdolnym do
przyjęcia Słowa Bożego.
DOROCZNE OGNISKO NA PLAŻY
Sobota 23 lipca, Huntington Beach
Prosimy o przyniesienie własnych prowiantów
i dobrych humorów
Gitary mile widziane - a wręcz konieczne!
Organizatorzy:Grupa "Piast: (super miła i towarzyska)
Info. Marlena:(714)557-1930, Grzegorz:(714)744-2775
WAKACJE..."WYPOCZNIJCIE NIECO"...
Czas wakacji. Ucieczka od codzienności. Czas
obłoków na niebie, wody, trawy, lasu, słońca i deszczu.
Czas wędrowania, innego rytmu dnia, innych ludzi, nowych
ludzi, nowych rozmów, spotkań, sytuacji. W tym jesteśmy
my. W obłokach i w zachodach słońca, w zieloności łąk i
szumie wiatru, w mroku lasu i w bieli piasku, w rozmowach
o świecie i polityce, o sztuce i gospodarce - tam jesteśmy
my. My, którzy może pracujemy nad miarę i musimy się
nauczyć jak oddychać pełnymi płucami, jak wypoczywać.
Czas wakacji. Czas refleksji, namysłu, zastanawiania się
nad życiem i nad światem - nad swoim światem i nad
swoim życiem. Nad dobrem inad złem. Czas wakacji, czas
rekolekcji - ważny czas.
Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych
i obciążonych, by ich pokrzepić. Pan Jezus znał wartość
wypoczynku, oderwania się od codziennych zajęć,
naglących spraw, nie cierpiących zwłoki terminów. Ileż to
razy oddalał się od tłumów, pragnął ciszy, wypoczynku i
modlitwy. Słowa te, które skierował do swych uczniów,
odnoszą się i do nas:"Pójdźcie wy sami na miejsce
pustynne i wypocznijcie nieco"...
"Image" lipiec

NA ŻYWEJ ZIEMI ZIARNO WYDA PLONY
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody,
przygotowałeś im zboże. I tak uprawiłeś ziemię:
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś płodom.
Gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.
z Liturgii niedzielnej, Psalm 65

SIEJEMY SŁOWA
Wszyscy powinniśmy być siewcami Bożymi. Siejemy
słowa jako rodzice, wychowawcy, przyjaciele, jako
kaznodzieje, katecheci - i jakże jesteśmy szczęśliwi, gdy
ziarna zasiane zaczynają kiełkować i wydają
plon.Niekoniecznie ten plon musi być stokrotny.
Trzydziestokrotny też się liczy.
Tak jak słowa Jezusa, oby te słowa, które siejemy
zapuściły korzenie w dobrej glebie, żeby nie umarły, lecz
żyły, wzrastały i wydały plon.
Susanne Brandt, "Image"

NA ROK EUCHARYSTII
Liczne dzieła literackie Karola Wojtyły i Jana Pawła II
w piękny sposób wyrażają głębię istoty Najświętszego
Sakramentu, i uwielbienie Eucharystii, których potoczny,
prozaiczny język nie potrafi współrzędnie wyrazić.
"ZOSTAŃ Z NAMI" Modlitwa Jana Pawła II
"Panie, dzień się już nachylił. Zostań z nami(Łk.24).
Panie,Ty pozostawiłeś Twoje Ciało i Twoją Krew
pod postacią chleba i wina.
Zostań, żebyśmy mogli spotkać Cię
na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia,
na modlitwie przebłagania i prośby.
Zostań, by oświecić nasze wątpliwości i nasze lęki.
Zostań, abyśmy mogli wzmocnić nasze światło Twoim.
Zostań, abyśmy umieli w świecie, w którym tak mało
wiary i nadziei, zachęcać się nawzajem
i rozsiewać wiarę i nadzieję.
Zostań, abyśmy i my mogli nauczyć się od Ciebie,
jak być światłem dla innych i dla świata.
Zostań z nami na dzisiaj i bądź z nami
od tej chwili po wszystkie dni.
Niech wszyscy, którzy uczestniczą w adoracji
Twojej eucharystycznej obecności
odczują i usłyszą jak na nowo rozbrzmiewa
prawda zawarta w słowach Apostoła Piotra:
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
Amen.
Jan Paweł II:"Moje Ulubione Modlitwy"

UWAGA...PIKNIK...Niedziela 17 lipca
Rodzice dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię św. w
tym roku oraz w zeszłym roku, są proszeni o zgłoszenie
udziału do p.Maryli Romańskiej, tel:(714) 998-7597

Page 3
Fifteenth Sunday in Ordinary Time
July 10, 2005
You have crowned the year
with your bounty, and your
paths overflow with a rich harvest.
— Psalm 65:12

WARSAW VILLAGE BAND
Thursday, August 18, 8:00 p.m.
L.A. premiere! The dynamic Warsaw Village Band was
founded in 1997 by six young Polish musicians, who play
violin, suka (sixteenth-century Polish fiddle), hurdy-gurdy,
cello, dulcimer and traditional Polish drums. The band 's
vibrant repertoire showcases Polish roots music, folk
dance melodies, haunting ballads and rural songs, all performed using an ancient, rural form of Polish singing called
"white voices," employed by shepherdesses to communicate across vast distances.
"Proud, inquiring, revolutionary...imbued with a youthful
sound."-Rootsworld
Skirball Cultural Center
(exit Skirball Ctr. Drive off the 405 fwy)
2701 N. Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90049
LOVING SOMEONE
To love someone deeply gives you strength. Being
loved by someone deeply gives you courage.
—Lao Tzu

HARRAH’S CASINO DAY TRIP
The Ladies Guild is sponsoring a day-trip to Harrah’s
Casino on Wednesday, July 20, 2005. You will leave at
8:30 a.m. on a comfortable bus from the Polish Center
and return about 6:30 p.m. This is a fun trip and the cost is
only $11 per person. For reservations and information,
please call Irene Okerson at (714) 779-7376 or JoAnn
Doud at (714) 993-2387, as soon as possible.
NEW ALTAR SERVERS
The Polish Center is looking for young boys
and girls to assist our priests at Mass. The
servers should have received their First Communion. Classes will be forming shortly to
train the new people on the duties and responsibilities of
being an altar server. If interested, please call Rick Kobzi
at 714-998-8222 for more information.
CONGRATULATIONS TO THE NEW OFFICERS OF
THE LADIES GUILD 2005/2006
The Ladies Guild of the Center elected new officers for the coming
year: President, Sue Hannes; Vice President, Cathy Thayer; Treasurer,
Kathy Cruz; and Secretary, Beverly Marsh. Appreciation to the previous
Board: President, Gae Wood; 1st Vice President, Angie Terhall; 2nd
Vice President, Gloria Shkoler; Treasurer, JoAnn Doud; and Secretary,
Sue Hannes. We look forward to a wonderful coming year.
Membership in the Ladies Guild is open to ALL women who attend
services at The Pope John Paul II Polish Center. Dues: $5/year. Please
call Gloria Shkoler at 714-996-0128 for more information. We invite you
to join us at our next meeting on Tuesday, September 27th.

♦
♦
♦

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS, DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
Seniors Club Meetings are held the first Tuesday of the month at
the Center at 12 Noon.
Ladies Guild Meetings the last Tuesday of the month at 7:00 p.m.
at the Center. The next meeting will be on September 27.

Henryk Antonienko, Virginia Basista,
Glen Brunk, Aubrey Bucholtz, Julia
Carlson, Michael Ciecek, Mildred
Creger, Jenifer Dewsnap, La Verne
Felper, Jeff & Becki Friends, Alice
Herzog, Stasia Horaczko, Wanda Kaminska, Fr. Joseph Karp, Nancy
Krawczak, Brian McDuffi, Wladyslaw Michalski, Roman Moran, Julian
Mossakowski, Ryszard Nowak, Zofia Nowak-Przygodzki, Grace O’Regan, Wladyslaw Rejkowicz, Barbara Reott, Ann Rex, Shirley Richardson, Thomas Riley, Diane Rowland, Laura Sidorski, Kazimiera (Kay)
Sowizral, Nancy Stahovich, Stan Stingyn, Malgorzata Sulik, John Tresp,
Edward Witoslawski, Rudolf & Cecilia Zatoka.

MASS INTENTIONS
07/09
07/10
07/16
07/17
07/23
07/24
07/30
07/31

4:00pm 40th Wedding Anniversary of Tony & Kathy Cruz
8:30am ++ Peter Baczyński, Martin Basista from Ed & Rose
Baczyński
10:30am + Stanisław Nikliborc od mamy i brata
4:00pm + Inez Reid from Bill & Carolyn Davis
8:30am + Mary Hernandez from Ed & Barbara Babicz
10:30am + Helena Nowak Grabowska I Karol Nowak od
Ryszarda I Ireny Nowak z rodziną
4:00pm + Henrietta Powell from Bill & Carolyn Davis
8:30am Intention Polish Community
4:00pm + Inez Reid from Tony & Barbara Krawczak
8:30am + Renee Kelly
10:30am W intencji Michelle z podziękowaniem za łaski, z
prosbą o Bożą opiekę od Stanisława Czarnota

~~FIRST FRIDAY OF THE MONTH~~
08/05
08/06
08/07

8:30am + Bill Spangenberg from Dave & Dolores Graham
7:30pm + Stanisław Jarosławski od Mieczysława i Lili
Ciecek
4:00pm + Maria Marshall from Sheri & Joe Palus
8:30am + Crescence L. Meyers from Sally Jean Ridenores
10:30am ++ Mieczysław I Stefania Kowalewski od Aleksan
dra i Marii Romańskich

2005 NATIONAL CATHOLIC FAMILY CONFERENCE
Register now for the 15th Annual National Catholic
Family Conference entitled: As For Me And My House, We
Will Serve The Lord, scheduled for July 23 and 24, 2005,
at the Anaheim Convention Center. There will be an
amazing array of outstanding speakers including Scott and
Kimberly Hahn, Fr. Bill Casey, CPM, Alex Jones, Rosalind
Moss, Marcus Grodi, Raymond Arroyo, Jessie Romero, Fr.
Pablo Straub and many more. The Conference will consist
of three separate programs for adults, teens and children.
You can log on to www.catholicrc.org to register online, or
call 626-938-1359 for more information.
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