XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME
September 27th, 2009 - 30 Wrzesień 2009

Pope John Paul II Polish Center
Ośrodek Polonijny
Roman Catholic Church in the Diocese of Orange
3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886
tel/fax: 714 - 996 - 8161 * email: office@polishcenter.org * website: www.polishcenter.org
Director: Fr. Henryk Noga, SVD
Secretary: Viola Turek
Office Hours:
Saturday - 10:00 am - 6:00 pm
Sunday - 10:00 am - 1:00 pm

Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:
First Friday Masses:

Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.
Confession before each Mass

First Saturday Mass:

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
8:30 am - English

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
SEPTEMBER 27, 2009
The law of the LORD is perfect,
refreshing the soul; the decree of
the LORD is trustworthy, giving
wisdom to the simple.
Psalm 19:8

NOT AGAINST US
Like Moses before him, Jesus corrects his disciples’
misunderstanding of the gift of the Spirit. They saw people who were not of their company casting out demons
and doing other works such as Jesus had done. Jesus
points out that no one who does a good deed in his name
can be opposed to him at the same time! He goes on to
point out the importance of the “little ones”: the poor,
simple people, children, the meek ones who are not important in the world. It is to them that he was sent, not to
the wealthy and the self-righteous. He underscores the
importance of small works done in faith, as well as big
works like driving out demons. “Anyone who gives you
a cup of water . . . because you belong to Christ . . . will
surely not lose his reward” (Mark 9:41). God builds the
coming reign little by little in our actions, however small
and unassuming, when they are done out of love of God
and neighbor.
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Sat 9/26
Sun 9/27

4:00pm
9:00M
10:30am
Fri 10/2 8:30am
7:30pm
Sat 10/3

8:30am
4:00pm

Sun 10/4

7:00am
9:00am
10:30am

Sat 10/10 4:00pm
Sun 10/11 9:00am
10:30am
Sat 10/17 4:00pm

+Mitchell Labuda from Family
+Richard Tokarczyk from Joan & Joe Tokar
+Z Rodziny Niziolek I Jaroslawskich od Dzieci
+Ralph Schulte from Kathy & Family
+Maria I +Czeslaw Krzeminski w rocznice
Smierci od Corki Zofii z Rodzina
+Gonzalo Steere from Marisa Marchand
+Edward Baczynsk from Tony & Barbara
Krawczak
+Edward Palus from Family
+Roberta Brost from Joan & Joe Tokar
+Lucyna Dziurzynski w 20-ta rocznice
smierci od Meza, Dzieci I Wnukow
+Yecenia Joime, 1st Anniversary of death
From Gloria & Al Shkoler
+Dolores Hawkins from Dick & Carre Swan
+Jerzy Lada od Przyjaciol
+Richard Lemon from Stella & Louie Solorzano

READINGS FOR THE WEEK
Zec 8:1-8; Lk 9:46-50
Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a;
Jn 1:47-51
Wednesday: Neh 2:1-8; Lk 9:57-62
Thursday: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12; Lk 10:1-12
Friday:
Bar 1:15-22; Mt 18:1-5, 10
Saturday: Bar 4:5-12, 27-29; Lk 10:17-24
Sunday:
Gn 2:18-24; Ps 128; Heb 2:9-11;
Mk 10:2-16 [2-12]
Monday:
Tuesday:

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time;
Yom Kippur (Jewish day of atonement)
begins at sunset
Monday:
St. Lawrence Ruiz and his companions;
St. Wenceslaus
Tuesday:
St. Michael, St. Gabriel, and St. Raphael
Wednesday: St. Jerome
Thursday: St. Thérèse of the Child Jesus
Friday:
The Guardian Angels; First Friday
Saturday: Blessed Virgin Mary; First Saturday;
Sukkot (Jewish harvest festival) b e g i n s
at sunset
TODAY’S READINGS
First Reading — Moses said, “Would that all the people
of the LORD were prophets!” (Numbers 11:25-29).
Psalm — The precepts of the Lord give joy to the heart
(Psalm 19).
Second Reading — Come now, you rich. The wages
you withheld from the workers who harvested your fields
are crying aloud (James 5:1-6).
Gospel — Whoever is not against us is for us
(Mark 9:38-43, 45, 47-48).

THE PRESENCE OF GOD
In all our thoughts and actions we ought to remember the presence of God, and account all lost in which we
think not of God.
—St. Bernard of Clairvaux

KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, 26 Niedziela Roku
Czytania: Lb.11:25-29; Jk.5:1-16; Mk.9:38-43, 45, 4548

Jeśli twoja ręka jest powodem do grzechu…
Ludzie zawsze się gorszyli i zawsze też byli
gorszyciele. Biada światu z powodu zgorszenia –
wołał Chrystus.
Liczba zgorszonych powiększyła się dziś. Dla wielu
powodem jest sam Kościół. Gorszono się przepychem
świątyń, tiarą papieską, księżmi i katolikami.
Sami teologowie również gorszą się obecnym
stanem Kościoła. Wielu gorszyło się i gorszy zmianami
liturgii, wprowadzeniem języków narodowych, udziałem
świeckich, a szczególnie kobiet, odmiennym stylem
muzyki.
Oczywiście jest wielka różnica między zgorszeniem
faryzejskim, a zgorszeniem maluczkich, między
gorszeniem się z Chrystusa, a gorszeniem się z Kościoła.
Chrystus jest Bogiem, samą Świętością. Tymczasem
Kościół składa się z ludzi często grzesznych, ułomnych i
słabych. Zło w Kościele jest bólem i raną na ciele
Kościoła, zmniejsza jego blask i utrudnia pełnienie roli
sakramentu zbawienia w dzisiejszym świecie,
Nie sposób wymienić wszystkich gorszycieli, a
nawet dziedzin czy kategorii zgorszeń. Bo są gorszyciele
wielcy i mali, świadomi i nie świadomi, działający w
pojedynkę i całymi zespołami. A mają dziś
nieograniczone środki i możliwości. Rekrutują się też ze
wszystkich warstw i klas społecznych.
Dlatego Zbawiciel stawia sprawę kategorycznie:
Jeśli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją.
Trudno o mocniejsze postawienie sprawy. Chrystus Pan
nie uznaje kompromisów między grzechem i życiem
wiecznym. Przed tą alternatywą stajemy codziennie.
Codziennie musimy wybierać: albo – albo.
ŻNIWIARZ
Zanurzył kosy srebrny półksiężyc
W złotej kipieli, pełnej gwiazd rumianków
I modrych ocząt zdziwionych chabrów,
Co makom zazdroszczą rumieńców,
A macierzankom zapachu.
Ptak już obwołał czas żęcia;
- Czas żąć! Czas żąć, gospodarzu!
W łuskach tkwią ziarna nabrzmiałe
Miazgą pachnącego chleba.
Miedzami wśród pól pszenicznych
Chodzi Chrystus
Jak dobry gospodarz.
Uśmiechnięty, łaskawy,
Dłonie pełne ziarn dorodnych
Wzniósł gestem ofiarnym ku niebu.
Na podniesienie zadzwonił
Ministrant - skowronek.
Maria Zientara - Malewska

NAKAZY PANA SĄ RADOŚCIĄ SERCA.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
z Psalmu 19

ANIOŁOWIE I ŚWIĘCI TYGODNIA
Archaniołów - Michała, Gabriela, Rafała - 29 wrz.
"Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni
mocarze pełniący Jego rozkazy, aby słuchano słów Jego.
Boże, spraw aby na ziemi strzegli naszego życia".
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - 1 ( 3 ) październik.
Karmelitanka Bosa;Doktór Kościoła; Mistyczka; Znany
na całym świecie pamiętnik Św.Teresy z Lisieux:"Dzieje
Duszy"- mówi o "małej drodze" - jak stawać się
"dzieckiem duchowym", o prostocie duchowej, pokorze, o
miłości i przyjaźni z Bogiem.
Aniołów Stróżów - 2 października.
Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza
prowadzącego go przez życie (św. Bazyli Wielki). "Aniele
Boży, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, we
dnie, wieczór, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy"...
Św. Franciszek z Asyżu - 4 października.
Założyciel zakonu Franciszkanów; opiekun ubogich;
miłośnik natury, przyrody, zwierząt, pokoju.
"Boże, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju,abym siał
miłość tam, gdzie panuje nienawiść... wybaczenie...
jedność...nadzieję...światło...radość"...
Św. Faustyna Kowalska - 5 października.
-Mistyczka i Apostołka Bożego Miłosierdzia. Pierwsza
święta, kanonizowana przez Jana Pawła II w roku
Jubileuszowym 2000.
"Jezu, ufam Tobie, ufam miłości Twojego Serca"...
PANIE UCZYŃ MNIE NARZĘDZIEM
SWEGO POKOJU
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu, XIII w.
Spraw abym posiał miłość tam, gdzie jest nienawiść.
Przebaczenie tam, gdzie panuje niesprawiedliwość.
Jedność tam, gdzie rządzi podział.
Prawdę tam, gdzie rządzi błąd.
Wiarę tam, gdzie jest niewiara.
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.
Światło tam, gdzie rządzi noc.
Radość tam, gdzie włada smutek.
O Boski Mistrzu, spraw, abym pragnął
nie tyle być pocieszonym, co pocieszać,
nie tyle być rozumianym, co rozumieć,
nie tyle być kochanym, co kochać.
Bowiem dając, otrzymujemy.
Przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
Umierając, rodzimy się do życia wiecznego.

MIGAWKI... KARD.STEFAN WYSZYŃSKI
"Można być porządnym człowiekiem, nie będąc
chrześcijaninem, ale nie można być dobrym
chrześcijaninem, nie będąc dobrym człowiekiem"
*
"Nie wystarczy kreślić słów czarnym atramentem,
trzeba pióro maczać w prawdzie i w miłości"
*
" Prawda ma w sobie znamię trwania, kłamstwo
- kona szybką śmiercią"
*
"Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa
okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo
Ewangelii - Boża prawda".
"Kromka Chleba"

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW
SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Kościól katolicki
został ustanowiony przez
Chrystusa Pana, aby nieść zbawienie wszystkim
ludziom, i z tego względu zobowiązany jest do
głoszenia Ewangelii. Dlatego uznaje on, że do jego
obowiązkow należy głoszenie orędzia zbawienia,
również za pomocą środków społecznego
przekazu, i nauczanie ludzi o właściwym ich
wykorzystaniu.
Obyśmy posiadali prawidłowe rozpoznanie
sposobu używania mediów. Media mogą być
nowym forum głoszenia Ewangelii. Mogą
uzupełniać komunikację w rodzinie albo ją
zagłuszać. Mogą sprzyjać rozwojowi dzieci, albo
mu przeszkadzać. Wspierać małżeństwo i rodzinę
albo ją niszczyć. Media na wiele sposobów ingerują
w nasze życie.
"Image"

NA ROK KAPŁAŃSKI 2009 - 2010
Apel do wszystkich księży świata"
Do dążnia do duchowej doskonałości wezwał
wszystkich księży świata Benedykt XVI. Podczas
audiencji ogólnej w Watykanie Ojciec Święty
przypomniał, że autentyczne i skuteczne
przepowiadanie Słowa Bożego wymaga od
duchownych poświęcenia samych siebie.
Benedykt XVI wyraził pragnienie, aby Rok
Kapłański prowadził wszystkich księży do
całkowitego utożsamienia się z Chrystusem
Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, by byli gotowi
umniejszać się, aby On mógł wzrastać, oraz aby
idąc za przykładem św. Jana Marii Vianney
odczuwali odpowiedzialność za powierzoną im
misję.
"Niedziela" lipiec 2009

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
2 pazdziernika
Być bliżej Ciebie chcę, o Jezu mój"...
24 godz. Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza święta po polsku.7:30 wiecz.
HISTORIA I PAMIĘĆ - II Wojna Swiatowa
(...)Życiorysy już blisko trzech pokoleń dzielą
nas od wybuchu II Wojny Światowej. Wydaje się, że
jest to bardzo odległy czas, tym bardziej, że żyje
coraz mniej osób, które wojnę pamiętają. Jednak
wojna ta, jak żadna inna, cały czas jest trwałym
składnikiem współczesności, i to nie tylko w Polsce.
(...) 1 września 1939 roku III Rzesza bez
wypowiedzenia wojny, gwałcąc traktat o nieagresji
z 1934 r. zaatakowała Polskę. Miała dwukrotną
przewagę liczebną i jeszcze większą przewagę
materiałową. Mając takie atuty liczyła, że zakończy
wojnę w 10 -14 dni.
W istocie wojna na terenach Polski trwała 5
tygodni,
(...)Gdy 3 września Wielka Brytania i Francja
wypowiedziały wojnę Niemcom, lokalna wojna stała
się wojną europejską. W kolejnych dniach września
wojnę Niemcom wypowiedziały:Australia, Nowa
Zelandia, Południowa Afryka, Kanada. Wojna stała
się wojną światową.
Andrzej Chwalba, "Niedziela", wyjatek

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.

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.

TREASURES FROM OUR TRADITION
From its earliest days, the Church has had an interest
in the education of young people. In ancient Rome,
teachers of boys had to resign their posts in order to become catechumens, since the education of boys was so
keyed to the lore and worship of the gods. In other ages,
public education has been so attuned to other values that
creative solutions have arisen.
In late eighteenth- and early nineteenth-century Ireland, government schools had a goal of “Anglicizing”
the Irish in culture and religion. Most Irish Catholics
opted out in favor of “hedge schools.” In these largely
secret schools, meeting not just in the shadow of hedges
but also in cottages and barns throughout Ireland, schoolmasters provided eager students with a classical education grounded in Greek and Latin, Irish literature, the
banned Gaelic language, and the catechism of the
Church. The so-called penal laws forbade Catholics from
teaching young people publicly or privately, and “civil
disobedience” ruled the day. In 1826, a British government study showed that of half a million Irish children
enrolled in schools, 403,000 were in hedge schools! A
woman named Nano Nagle defied the law by opening
schools for the poor. Eventually her companions became
the Presentation Sisters. A layman named Edmund Rice,
inspired by her courage, founded the Irish Christian
Brothers for the same purpose. By 1820, the situation
eased, since Irish Catholics had shown that they would
defy any law that diminished their love of learning and
threatened their faith.
—Rev. James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
The next meeting of the is Tuesday, September
26th, 6:30 P.M.
Juan Carlos Bueno, Michael Ciecek, Robert
Copeland, Lisa Dean,
Robert Iliff, Dziunia
Koziel, Maria Marques,
Jacqueline Oberle, Thomas Siekierski, Antoni Sznalski
and Leo Vaskes.
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.

