POPE JOHN PAUL II
POLISH CENTER

XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 12, 2008

Roman Catholic Church
Diocese of Orange

XXVIII NIEDZIELA ZWYKLA

12 PAZDZ 2008

POPE JOHN PAUL II POLISH CENTER—OŚRODEK POLONIJNY
Director
Fr. Henryk Noga SVD
Office Hours
Saturday 10 a.m.-6 p.m.
Sunday 10 a.m.-1 p.m.

3999 Rose Dr., Yorba Linda, CA 92886
Tel/fax: (714) 996– 8161
E-mail: office@polishcenter.org
Website: www.polishcenter.org
Baptisms, Marriages, Funerals and
Confessions by appointment

MASS SCHEDULE
Sunday Masses:
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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 12, 2008
I can do all things in him who
strengthens me.
— Philippians 4:13

THE HEAVENLY BANQUET
The mountain of the Lord described in today’s first
reading is a place where there is no more hunger, no
more weeping, and no more division of any kind. We
need to pause and ponder these images every now and
then, especially given the fact that we live in such a fractured world. The responsorial psalm continues to paint a
picture of a place where only goodness and kindness
flourish. These readings describe the heavenly banquet,
to which God calls each of us through baptism and continues to call us throughout our lives. Let us “RSVP” to
God’s invitation and live our lives consistent with gospel
values so that one day we will be welcomed to the table
of the kingdom.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

AS OF SEPTEMBER, NO WEEKLY MASSES
Sat 10/11 4:00pm +Regina Kobzi from KofC and Kolbe Charities
Sun 10/12 9:00am Jozef Wnorowski za powodzenie w nowej pracy
od Rodzicow
10:30am +Krystyna, +Stanislaw, +Stanislaw Szuster od
Corki i Siostry za spokojny spoczynek
Sat 10/18 4:00pm Art and Millie Grabowski50th Wedding Anniversary
Sun 10/19 9:00am +Julie Goulet from Chuck
and Marleen Hosick
10:30am (1)Dla Zofii w dniu urodzin Od Corki Grazyny
(2) Za zdrowie dla Mamy Violi W dniu urodzin
od Syna i Corki
Sat 10/25 4:00pm +Regina Kobzi from Frank and Helen Stanek
Sun 10/26 9:00am +Antoni Gutowski w 10-ta rocznice Smierci
od Syna z Rodzina
10:30am Za zdrowie Wiesi od Przyjaciol
Sat 11/1 4:00pm +Lenore Sanford from Family
Sun 11/2 9:00am +Larry Wetta from Ladies Guild
10:30am +Jadwiga Kalmierkowski w rocznice Smierci of
Rodziny Dolewskich
Fri 11/7 8:30am O zdrowie Stefana Skrzypczak od Panstwa
Szynalskich
7:30pm +Genowefa Kmak w 10-ta rocznice Smierci i
+Wladyslaw Peronczyk Od Dzieci
Sat 11/8 8:30am +Carol Good from Kevin and Suzie Palmer
4:00pm Eugene Ceijka from PNA Lodge 3193

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Gal 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Lk 11:29-32
Tuesday:
Gal 5:1-6; Lk 11:37-41
Wednesday: Gal 5:18-25; Lk 11:42-46
Thursday:
Eph 1:1-10; Lk 11:47-54
Friday:
Eph 1:11-14; Lk 12:1-7
Saturday:
2 Tm 4:10-17b; Lk 10:1-9
Sunday:
Is 45:1, 4-6; Ps 96; 1 Thes 1:1-5b;
Mt 22:15-21

TODAY’S READINGS
First Reading — On this mountain the LORD will make
for all peoples a feast of rich food and choice wines
(Isaiah 25:6-10a).
Psalm — I shall live in the house of the Lord all the days
of my life (Psalm 23).
Second Reading — God will supply whatever you need
(Philippians 4:12-14, 19-20).
Gospel — I have prepared my banquet, and everything is
ready. Come to the feast! (Matthew 22:1-14 [1-10]).

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
Monday:
Columbus Day;
Sukkot (Jewish harvest festival) begins
at sunset
Tuesday:
St. Callistus I
Wednesday: St. Teresa of Jesus
Thursday: St. Hedwig; St. Margaret Mary Alacoque
Friday:
St. Ignatius of Antioch
Saturday: St. Luke
ACTION
What I began by reading I must finish by acting.
—Henry David Thoreau
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 28 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Iz. 25:6-10; Flp. 4:12-14, 19-20; Mt. 22:1-14

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych...
Jak będzie wyglądało niebo? Ludzki umysł i
wyobraźnia od dawna poszukiwało i poszukuje
odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nikt z nas nie wie
napewno jakie to niebo będzie, ale trudno się oprzeć
marzeniom.
Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, z
części zwanej ogólnie „Apokalipsą Izajasza”,
przedstawia niebo jako wizję uczty królewskiej
oczekującą wszystkich ludzi, którzy spotkali Boga. Bo
można Boga nie spotkać. Można być zaproszonym w
szczególny sposób i nie trafić na ucztę. W wizji Izajasza
przygotowane jest wszystko. Na boskim bankiecie nie ma
zamówionych i ograniczonych miejsc. Przybycie zależy
od samych gości.
Do tej uczty, przedstawionej przez proroka,
nawiązuje Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, porównując
ją do królestwa niebieskiego, w której pewien król
wyprawił ucztę weselną swojemu synowi.
Zauważmy, że zaproszeni
na ucztę wymawiali się
obiektywnymi okolicznościami, Ktoś miał pilną pracę w polu,
dla kogoś innego był to czas szczególnie korzystny dla handlu.
Przecież wolno nam zabiegać o różne dobra zwyczajne, ale z
jednym wyjątkiem: nigdy kosztem dobra ostatecznego, nigdy
kosztem naszego zbawienia.

Gdy pierwsi zaproszeni goście odmówili swego
udziału w uczcie weselnej, wówczas król wysłał swoje
zaproszenie na rozstaje dróg.
Co to jest strój weselny, ta szata godowa, bez której
nie da się być uczestnikiem królewskiwgo wesela? Bóg
przyodziany jest w świętość. Strojem weselnym na
uczcie u Boga jest świętość. Świętość jest nie
zasłużonym darem, jaki otrzymujemy od Boga, jaki
wysłużył nam na krzyżu Pan nasz Jezus Chrystus.

RÓZAŃCOWY PAŹDZIERNIK
Październik upływa we wspólnocie Koscioła pod
znakiem Różańca. Ojciec Święty, Jan Paweł II zawsze
podkreślał, że Różaniec jest modlitwą, którą bardzo
umiłował. Jest to modlitwa przedziwna w swej prostocie
i głębi zarazem. Podczas gdy Różaniec jest modlitwą
kontemplacyjną, rozmyślaniem tematów zaczerpniętych z
życia Jezusa i Maryi, w te różańcowe dziesiątki można
wprowadzić swoje osobiste sprawy, sprawy swojej
rodziny, bliźnich, narodu, świata. W tem sposób ta
październikowa modlitwa pulsuje życiem ludzkim.
DZISIAJ OBCHÓD 30 ROCZNICY WYBORU
PAPIEŻA JANA PAWA II,
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
KS.JERZEGOPOPIEŁUSZKI
Niedziela 12 października
Msza Św. godz.10:30 rano.
Krótki Program.Lunch.
Pokaz Filmu o Papieżu Janie Pawle II
"POŚRÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA"...
Juliusz Słowacki (wyjątek)...
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża otwarty tron.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański dźwignęli świat...
Więc oto idzie - Papież Słowiański, ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata do naszych łon,
Hufiec aniołow - kwiatem umiata dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,świat wziąwszy w dłoń...

MODLITWA O BEATYFIKACJĘSŁUGI BOŻEGO
JANA PAWŁA II
ORAZ O WSTAWIENNICTWO I ŁASKI BOŻE
ZA JEGO POŚREDNICTWEM
"Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za
to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym
zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć, chwała Krzyża
Chrystusa i piękno Ducha miłości
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i
matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy
obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,jako drogę do
osiągnięcia wiecznego zjednoczenis z Tobą
Udziel nam za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą
tej łaski... (tu wymienić prośbę), o którą prosimy, z
nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie
wkrótce włączony w poczet Twoich świętych. Amen".
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30-ci lat temu...
"HABEMUS PAPAM"
...Pan nasz stanął nad brzegiem, woła sługę swego,
Pasterza pozywa do dzieła wielkiego,
Ster barki mu oddaje i klucze Piotrowe,
Ludzkie losy zawierza, świata dzieje nowe.
On, jak niegdyś Maryja,"Fiat" swe Mu daje,
Życie Bogu ślubuje, gotów służyć staje.
"Habemus Papam!" dzwon głosi nowinę,
I wieść dobrą niesie w dalekie krainy.
Bóg łaskę swą zsyła i wolę wymierza,
Z dalekiego kraju Polak jest Papieżem!...
Lila Ciecek

SŁUGA BOŻY KS. JERZY POPIEŁUSZKO
24 ROCZNICA ŚMIERCI. OSTATNIE KAZANIE
"Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko
potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania,
nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być
prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą
sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te
wartości musi się odważnie upominać dla siebie i dla
innych. Módlmy się abyśmy potrafili przebaczać, i byli
wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy"..
KIEDY BEATYFIKACJA?
Kard. Stanisław Dziwisz
Kiedy to się stanie? Sprawę beatyfikacji i kanonizacji
Jana Pawła II zawierzamy Ojcu Świętemu Benedyktowi
XVI. Mamy do niego zaufanie. To jemu -jako Piotrowi
naszych czasów - w sposób specjalny towarzyszy Duch
Święty. To on wybierze najbardziej stosowny czas, z
pełnym poszanowaniem procesu kanonicznego. Ten
proces - jesteśmy tego pewni - przyczyni się do jeszcze
lepszego poznania osoby i dzieła Sługi Bożego.
Za swego życia Jan Paweł II był punktem
odniesienia dla całego Kościoła, a w sposób szczególny
dla swoich rodaków. I jest nim nadal. W dalszym ciągu
pomaga nam w dokonywaniu właściwych wyborów, w
kształtowaniu życia osobistego i spoecznego zgodnie z
Ewangelią.(..)
"Niedziela", lipiec 2008

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
„Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś swego
Sługę Księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności
kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci,
prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: " Aby z tej
śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża
Zmartwychwstania". Spraw, by Ksiądz Jerzy, niezłomny
obrońca spraw Bożych i ludzkich, dany Ojczyźnie naszej
i światu jako znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią,
został wyniesiony do chwały ołtarzy.
Niech ofiara życia Księdza Jerzego i jego
wstawiennictwo u Ciebie przyczyniają się do wzrostu
chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”
ON THE 30TH ANNIVERSARY OF HIS ELECTION,
PRAYER FOR BEATIFICATION OF POPE JOHN
PAUL II AND FOR DIVINE GRACES THROUGH
HIS INTERCESSION
“We thank you God for having graced the Church
with Pope John Paul II and for allowing the tenderness of
your Fatherly care, the glory of the cross of Christ and
the splendor of the Holy Spirit, to shine through him.
Trusting fully in Your infinite mercy and in the maternal intercession of Mary, he has given us a living image of Jesus the Good Shepherd, and has shown us that
holiness is the necessary measure of ordinary Christian
life and is the way of achieving eternal communion with
You.
Grant us, by his intercession...( your petition), and
according to Your will, the graces we implore, hoping
that Pope John Paul II will soon be numbered among
your saints. Amen.
from Vatican sources

Page 5w w w . p o l i s h c e n t e r . o r g

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD IS
TUESDAY, OCTOBER 28TH.

TREASURES FROM OUR TRADITION
In 1971, the Vatican Congregation for Divine Worship completed a survey of the presidents of the national
liturgical commissions around the world. How were children doing in the liturgical reform? Probably to their surprise, the cardinals learned of special weekday Masses
for children designed to teach them how to participate on
Sunday, Masses with separate components for children.
The decision was made quickly to develop adaptations
for Masses where children were a majority of the assembly. Changes would include a simpler structure, understandable texts, a simplified Lectionary, more active participation, and most surprisingly, new Eucharistic
Prayers. By 1973 the work was done, and with very specific advice from Pope Paul VI, including the need for
two new Eucharistic Prayers, the Directory for Masses
with Children was published on December 20, a timely
Christmas gift for the children of the world.
The prayers are the first to be written fresh in a modern language — not Latin, but French and German —
then translated into English, Italian, and Spanish. With a
sense of caution, these new prayers were approved for
three years, until 1977, but it soon became apparent that
they had truly been embraced.

Conrad Bednarski, Leon Blais, Michael Ciecek,
Robert Copeland, Delores Hawkins, Ann Kelly, Jacqueline Oberle, Janusz Piszczek, Ann Rex, Kazimiera (Kay)
Sowizral, Jesse Ureno, Leo Vaskes and Joann Walls.
NOTE: Please call the church office at 714 996-8161
to request prayers for the sick. If no one answers please
leave a message with the name of the sick person and
your phone number. The names will remain for six weeks
and then be removed.
SAVE THE DATE!
Friday, November 14, 2008
The Ladies Guild will be sponsoring our 3rd Annual
Pasta Dinner. We are looking forward to seeing you there
to enjoy great food, terrific company, and wonderful
comraderie. Ticket sales of 10 will enable you to reserve
a table. More details will follow in this weekly bulletin.
OCTOBER IS BREAST CANCER
AWARENESS MONTH
Members of the Ladies Guild Will be at the Church
and back hall exits after all Masses to give Breast Cancer
Awareness Day planners to ladies.
DEVOTION TO 2000 "HAIL MARY'S"
Devotions are on every first Saturday of the month.
Please sign up for at least 30 minutes to lead the Hail
Marys, There are sign up sheets in the church or you can
call Audrey Vargas at (714) 577-5356, or Alina Piestrzeniewicz at (714) 881-5090. For info. about the devotion
log on to www.Devotionto2000HailMarys.com

—Rev. James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

REPENTANCE
Of all human acts, repentance is most divine.
—Thomas Carlyle

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First Second
10/04/08 4:00 p.m.
$2,602
$104
10/05/08 7:00 a.m.
$ 596
10/05/08 9:00 a.m.
$1,017
$ 75
10/05/08 10:30 a.m. $ 951
$177
All Souls Envelopes: $70; Mass Offerings: $45; Rent: $55; Funeral: $250;
Donation Dozynki Raffle Winner Jill Nowak-Przygodzki: $200
We need to average $4,460 in our first collections in order to reach our
budget goals for the 2007/2008 fiscal year.

FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN:
Please call the Center office at (714) 996-8161 for Mass
Intentions, Pray For The Sick, etc. Bulletin Co-Editors:
Gloria Shkoler—(English) (714) 996-0128; Mike and
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.

