XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 11, 2009 - 11 Pazdz 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:

4:00pm - 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
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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 11, 2009
The word of God is living and effective,
sharper than any two-edged sword.
Hebrews 4:12a

WORDS OF WISDOM

The spirit of wisdom, as we discover in today’s first
reading, comes to those who pray for her. Wisdom, like
the word of God, carries a message of consolation as
well as of great challenge. The Letter to the Hebrews
tells us that the word of God, infused with the wisdom of
God, is “sharper than any two-edged sword.” We cannot
shrink from the wisdom of God, or from the word that
has the power to penetrate our hearts and minds. Jesus,
the living word of God, the embodiment of wisdom, has
strong, deeply penetrating words for the rich young man
who comes to him seeking answers to his most profound
questions. Just when the young man thought he had done
enough to fulfill God’s commands, more was asked of
him. This is no less true for us.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

Sat 10/10 4:00pm +Yecenia Joime, 1st Anniversary of death
from Gloria & Al Shkoler
Sun 10/11 9:00am +Dolores Hawkins from Dick & Carre Swan
10:30am +Jerzy Lada od Przyjaciol
Sat 10/17 4:00pm +Richard Lemon from Stella & Louie Solorzano
Sun 10/18 9:00am +Frank Liggett from Polly Liggett
10:30am +Romana Szczurowska-Olzak w 6-ta rocznice
smierci od Corki z Rodzina
Sat 10/24 4:00pm Joe & Anita Kozak 50th Wedding Anniversary
from Carter Family
Sun 10/25 9:00am +Edward Baczynski from Leo & Colleen
Belanger
10:30am +Jadwiga Kazmierkowska w rocznice smierci
od Rodziny Dolewskich
Sat 10/31 4:00pm +Edward Baczynski from POLAM
Sun 11/1 9:00am +Edward Baczynski from Leo & Colleen
Belanger
10:30am +Helena, +Karol Nowak od Rodziny, I za
wszystkie ofiary Katynia od

TODAY’S READINGS
First Reading — I pleaded, and the spirit of wisdom
came to me. All good things together came to me in her
company (Wisdom 7:7-11).
Psalm — Fill us with your love, O Lord, and we will
sing for joy! (Psalm 90).
Second Reading — Indeed the word of God is living
and effective (Hebrews 4:12-13).
Gospel — It is easier for a camel to pass through the eye
of a needle than for one who is rich to enter the kingdom
of God (Mark 10:17-30 [17-27]).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Rom 1:1-7; Lk 11:29-32
Tuesday:
Rom 1:16-25; Lk 11:37-41
Wednesday: Rom 2:1-11; Lk 11:42-46
Thursday: Rom 3:21-30; Lk 11:47-54
Friday:
Rom 4:1-8; Lk 12:1-7
Saturday: Rom 4:13, 16-18; Lk 12:8-12
Sunday:
Is 53:10-11; Ps 33; Heb 4:14-16;
Mk 10:35-45 [42-45]
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time;
National Children’s Day
Monday:
Columbus Day
Wednesday: St. Callistus I
Thursday:
St. Teresa of Jesus
Friday:
St. Hedwig; St. Margaret Mary Alacoque;
National Boss Day
Saturday:
St. Ignatius of Antioch; Sweetest Day
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, 28 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Mdr. 7:7-11; Hbr. 4:12-13; Mk. 10:17-30

Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne…
Autor Księgi Mądrości, w dzisiejszym pierwszym
czytaniu, zadaje pytania: Co stanowi prawdziwą
mądrość? Co określa prawdziwe szcęście i powodzenie
w życiu? Podobne pytania uwypukla Jezus w inny
sposób, w spotkaniu z bogatym młodzieńcem.
Młody bogacz szuka odpowiedzi na dręczące go pytania. Jest dojrzałym na coś, co mogłoby dać mu głębsze
znaczenie w życiu. Jezus widzi to i ofiarowuje mu okazję
do zrobienia wyboru: Sprzedaj wszystko co masz, i rozdaj ubogim – zmień swój dotychczasowy styl życia –
Potem przyjdź i chodź za Mną.
Trudno uwierzyć, że Jezus był przeciwny bogatym, gdy
opowiadiał swym uczniom pamiętną analogię o wielbłądzie
próbującym przejść przez ucho igielne. Trudno przyjąć, że
Jezus miał na myśli iż posiadłość materialna jest złem z
natury i że każdy, kto jest ich właścicielem, powinien się ich
wyzbyć, a dochód przeznaczyć biednym. Nie można też
uważać, że Chrystus Pan wywyższał ubóstwo jako ideał, do
którego każdy z nas winien dążyć. Raczej wydaje się, że użył
swego spotkania z młodym bogaczem, by pokazać, że
wszystko, co dzierży wyłącznie nasze serca. stoi na drodze w
naszym stosunku z Bogiem. Czy będzie to nadmierne przywiązanie do posiadłości materialnych, pieniędzy, osób czy pozycji, które wywołuje uczucia własnego samozabezpieczenia i
skutecznie blokuje dostęp Ducha Bożego w naszym życiu.

Dla młodego bogacza wybór ten okazał się za trudny
do podjęcia. Nie był on gotów na poświęcenie, podobnie
jak wielu z nas.
Problem nie jest w posiadaniu, lecz być posiadanym
przez materialistyczny światopogląd, który zasłania nam

NASYĆ NAS, PANIE, TWOIM MIŁOSIERZIEM
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Psalm 90, z Liturgii Niedzieli

MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Różaniec był zawsze popularną formą modlitwy
w Kościela Katolickim. Powstał w XIII wieku, i pod
tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w
drugim tysiącleciu. Mimo swej pozornej prostoty i
monotonii, jest to modlitwa umiłowana przez
licznych świętych i zalecana przez Kościół.
Gdy rozmyślamy o najświętszych tajemnicach
czterech części Rózańca, Maryja bierze nas za
rękę i z czułością oprowadza po najważniejszych,
zbawczych wydarzeniach życia Pana Jezusa i Jego
Matki. Na dziesięciu paciorkach odbywamy ten
modlitewny spacer. Niekiedy musimy się
zatrzymać, bo nadchodzi nas jakaś intrygująca
myśl. Później przyśpieszamy, w przelocie tylko
"pozdrawiamy" i uparcie idziemy dalej.
Celem odmawiania Różańca, podobnie jak
celem każdej modlitwy, jest zbliżenie się i gorętsza
miłość do Boga. Myśląc o Bogu, rozważając Jego
miłość, patrząc na wzory Chrystusa i Maryi, nie
możemy wstać od Różańca takimi samymi jakimi
do niego klęknęliśmy. Coś bowiem z tych świętości
zostaje w duszy, zostaje ta woń Boża, to ciepło
serdecznej miłości.
Ks.M. Maliński:"Do Chrystusa przez Maryję"

za innych, za środowisko. Wszyscy potrzebujemy
czasu, by zastanowić się nad podstawą i celem
naszego życia i relacją z naszym Stwórcą.
"Image"

BOGACTWO
Już ponad dwa tysięce lat poucza nas,
o niebezpieczeństwach bogactwa: że uzależnia nas

ODMAWIAMY RÓŻANIEC
w każdą niedzielę pażdziernika, przed Mszą
św. o godz. 10:10 rano
WSZYSCY POTRZEBUJEMY CZASU
W świecie, który opiera się na autostradach i
samolotach, na komputerach i innych technicznych
urządzeniach, ludzie potrzebują nie mniej, lecz
więcej czasu na zastanowienie się nad sobą
samym, nad własną odpowiedzialnością za siebie,
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ono od rzeczy posiadanych, że nie czyni nas wolnymi,
lecz więźniami. Bogactwo często nie pozwala nam
dostrzec potrzeb innych, i skarbu własnego zbawienia.
Peter Schott, "Image"

NA ROK KAPŁAŃSKI 2009 - 2010
Śladami świętego Proboszcza z Ars.
Nazwisko skromnego ks. Jana Marii Vianney z
małej francuskiej parafii Ars stało się niezwykle
głośne.
To patron wszystkich kapłanów świata. Jego
pamięć przywołał Benedykt XVI ogłaszając Rok
Kapłański pod hasłem:"Wierność Chrystusa,
wierność kapłana".
(...)W 1818 r. ks. Vianney przybył do Ars, by
objąć jakże biedną duchowo i materialnie parafię.
Przeżył tam 41 lat, spowiadając kilkanaście godzin
na dobę, rozbudowując i upiększając kościół,
poszcząc i umartwiając się, walcząc z wieśniakami
o świętowanie niedzieli i przestrzeganie przykazań
Bożych, a z diabłem o każdą ludzką duszę. Rychło
zaczęto mówić o nim: To święty!

(...)Jan Maria Vianney obdarzony został przez
Boga łaskami, którym wierny był aż do śmierci.
Wzorem godnym naśladowania czyni go wlaśnie ta
wytrwała wierność powołaniu. Dla współczesnych
kapłanów ogromne znaczenie ma odkrycie, że
jeden z nich szedł
taką ścieżką z wielką miłością i samozaparciem.
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...
ZŁOTE MYŚLI...
Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo,
a Chrystus chce, i sam nas tego uczy aby wielcy ludzie byli od małych spraw.
*
Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga
w hierarchii społecznej, tym więcej musi
wymagać od siebie, i przykładem dobrym służyć.
*
Świętość nie jest łatwym życiem,
nie jest odgrodzeniem się od świata jest wytrwałą walką z sobą,
jest otwarciem serca i dłoni ku braciom
*

Joanna Szczerbińska, "Niedziela"

OBCHÓD 31 ROCZNICY WYBORU JANA
PAWŁA II,
oraz ŚMIERCI KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI
Niedziela 25 października
Msza Św.o godz.10:30 r w intencji o Beatyfikacje
Krótki Program. Lunch.
Pokaz filmu o ks.Jerzym Popiełuszce
"POŚRÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA"
Juliusz Słowacki (wyjątek)...

TREASURES FROM OUR TRADITION
They say that it is not so much that Columbus discovered America, but rather that after he arrived, the new
world “stayed discovered.” The sponsorship of Ferdinand and Isabella assured that the news would flash
around Europe with an air of authority that other
“discoverers” lacked. One of the oft-mentioned early
visitors is Saint Brendan the Navigator, a sixth-century
Irish monk who had trouble staying at home. He is said
to have sailed to “the Isle of the Blessed” in a leatherbound boat, and to have been away from his monastery
for seven years. Upon his return, the stories of adventures to a new land attracted pilgrims to his monastery in
the Blasket Islands, off the west coast of Ireland. Columbus is said to have referred to The Voyage of Saint Brendan, a very popular adventure in those days. Only after
his American journey is Brendan said to have gone to
tamer lands to the east, England and Scotland.
In 1976, Tim Severin set out on a two-year voyage to
America from Ireland in a leather-bound boat, traveling
in summer and hopscotching from the Faroes to Iceland
to Newfoundland, and encountering along the way exactly what Saint Brendan describes: icebergs, whales,
and porpoises. Scholars warn not to dismiss this too
quickly: just as the ancient Egyptian monks sought to
live in the desert, for the Celtic monks exile in a boat
was the Irish equivalent. Five centuries after Brendan,
other Irish monks may have visited here as a refuge from
Viking terror.
—Rev. James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.
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"PENNIES FROM HEAVEN"
is a collection for all Respect for Life Centers, shelters
and homes in Orange County that help women with family planning and crisis pregnancies. Bring your donations from your piggy banks or wherever and place them
inside the large bottles at the church entrances. This
THE REMARKABLE SALESMAN
Christopher Columbus was the world’s most remarkable salesman. He started out not knowing where he was
going. When he arrived, he didn’t know where he was.
And when he returned, he didn’t know where he had
been. And he did it all on a big cash advance and he received a repeat order.
—Anonymous

REGISTRATION
If you have been attending the Pope John Paul II
Polish Center and like what you see, perhaps it’s time to
register. Please complete this form and put it in the collection basket at Mass. Please note that you do not need
to “de-register” from your local parish. Thank you
(Please print all information)

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD IS
TUESDAY, OCTOBER 27TH, 6:30 P.M.
Juan Carlos Bueno,
Michael
Ciecek,
Robert Copeland,
Lisa Dean, Keith
Donley, Mary Donley, Richard Elias,
Trisha Elias, Robert
Iliff, Dziunia Koziel, Mateusz Kupsik, Maria Marques,
Jacqueline Oberle, Thomas Siekierski, Antoni Szynalski,
Ludwika Turek, Leo Vaskes and Stefania Zawistowska.
NOTE: Please call the church office at 714 9968161 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.

Family Name:__________________________________
Phone: _____________________
Date: __________________
Address: _____________________________________
City: ___________________________Zip:___________
Husband’s Name: _______________________________
Wife’s Full Maiden Name: _______________________
Children’s Names: _____________________________
_____________________________________________

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
10/03/09 4:00 p.m.
$2,581
$228
10/04/09 7:00 a.m.
$ 491
10/04/09 9:00 a.m.
$1,350
$123
10/04/09 10:30 a.m. $ 979
$132
All Souls 2009: $35; Mass Offerings: $10; Rent: $55 We need to average $4608 on our weekly Sunday 1st collections for the fiscal year July
2009 through June 2010. The second collection taken each Sunday is
for the Mission Co-Op and other special charities requests that we receive except where designated by the Diocese of Orange as “Special
Collections.”

OUR ADVERTISERS
Thank you to our advertisers who are listed on the
back page of this Bulletin. Please support them. If you
would like to advertise in this Bulletin, please call J. S.
Paluch at 1-800-231-0805 and ask for Maria. She will
help you with your ad and give you information and the

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

