FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
FEBRUARY 7, 2010

7 LUTY 2010

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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Fifth Sunday in Ordinary Time
February 7, 2010
I will give thanks to you, O LORD,
with all my heart, for you have
heard the words of my mouth.
Psalm 138:1

GOD’S CALL
In today’s scriptures we hear three instances of people receiving and responding to a call from God. These
accounts follow the pattern of most scriptural call narratives: a divine presence appears and speaks; the person
expresses fear or unworthiness, receives encouragement,
and finally responds to God’s call. Today’s first reading
shows an unworthy Isaiah responding to the Lord’s call,
“Here I am; send me!” (Isaiah 6:8). In the second reading
Paul tells us that, even though he had persecuted the
church, he was called to be an apostle. In the Gospel, despite Simon Peter’s protest that he is a sinner, Jesus calls
James, John, and Simon to follow him. They leave everything they have and follow Jesus—that is, they become
Jesus’ disciples. These scriptures can challenge us to take
stock of our lives. How do we experience Jesus’ call to
discipleship in our lives? How well and faithfully are we
responding?
© Copyright, J. S. Paluch Co.

Fri 2/5
Sat 2/6
Sun 2/7
Sat 2/13
Sun 2/14
Wed 2/17
Sat 2/20
Sun 2/21
Sat 2/27
Sun 2/28
Fri 3/5
Sat 3/6
Sun 3/7
Sat 3/13
Sun 3/14
Sat 3/20
Sun 3/21

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
1 Kgs 8:1-7, 9-13; Mk 6:53-56
Tuesday:
1 Kgs 8:22-23, 27-30; Mk 7:1-13
Wednesday: 1 Kgs 10:1-10; Mk 7:14-23
Thursday:
1 Kgs 11:4-13; Mk 7:24-30
Friday:
1 Kgs 11:29-32; 12:19; Mk 7:31-37
Saturday:
1 Kgs 12:26-32; 13:33-34; Mk 8:1-10
Sunday:
Jer 17:5-8; Ps 1; 1 Cor 15:12, 16-20;
Lk 6:17, 20-26

8:30am +Frank Liggett from Polly Liggett
7:30pm +Aleksander Romanski od Lili I
Mieczyslawa Ciecek
4:00pm Marilyn Ogella Birthday Mass
9:00am 55th Wedding Anniversary Jean & Les Carter
10:30am +Aleksander Romanski od Ricka I Patty Kobzi
4:00pm +Frank Stanek from Maria Romanski
9:00am The Shaffer Family from Larson Family
10:30am +Aleksander Romanski od Rodziny Hulisz
6:00pm +Bill Klementowski from Julie & Larry
7:30pm +Sabina Radzyminska w 1-sza rocznice
smierci od Wnuka Jurka Wisniewskiego
4:00pm 10th Wedding Anniversary Rick & Patty Kobzi
9:00am The Larson Family from Larson Family
10:30am +Aleksander Romanski od Wladyslawa
Michalskiego
4:00pm +Regina Kobzi from Patty & Rick Kobzi
9:00am +Fred Piterak from Rick & Patty Kobzi
10:30am +Aleksander Romanski od Rodziny, I za
Wszystkich Sybirakow- zmarlych i zyjacych
8:30am +Fred Piterak from Tony & Kathy Cruz
7:30pm +Jan Nowak od Zony
4:00pm +Frank Liggett from Polly Liggett
9:00am +Halina Mikolajczek from KofC #9599
10:30am +Zbigniew Janczur od Zony Zofii z Synami
4:00pm +Dorothy Turgeon from Rick & Patty Kobzi
9:00am +Walter Wnorowski from Michael & Kathy
Holmes
10:30am +Waclaw Dolmat od Zony Henriety
4:00pm +Leo Vaskes from Rick & Patty Kobzi
9:00am The Shulgit Family from Larson Family
10:30am +Elzbieta Lacki od Przyjaciol

TODAY’S READINGS
First Reading — In a vision Isaiah is called to be a messenger for the LORD of hosts. Isaiah responds, “Send
me!” (Isaiah 6:1-2a, 3-8)
Psalm — In the sight of the angels I will sing your
praises, Lord (Psalm 138).
Second Reading — Paul reminds us of the gospel he
preached through which we are saved, if we believe it
(1 Corinthians 15:1-11 [3-8, 11]).
Gospel — Jesus directs Simon to take his boat into deep
water for a miraculous catch of fish. Simon and his partners leave all to follow Jesus (Luke 5:1-11).
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WOBEC ANIOŁÓW PSALM ZAŚPIEWAM PANU
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność,
wysłuchałeś mnie kiedy Cię wzywałem.
Psalm 138 z Liturgii Niedzieli

ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ Z LOURDES
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 luty)
Ustanowiony przez Jana Pawła II w roku 1992 i
obchodzony 11 lutego, kiedy to Kościół powszechny
wspomina pierwsze objawienie Matki Bozej w Lourdes.
Światowy Dzień Chorego jest skierowany do całego
Kościoła wezwaniem, aby jeden dzień w roku poświęcić
modlitwie w intencji chorych, by uwrażliwić Lud Boży, i
dzięki modlitewnej refleksji szukać odpowiedzi na
pytanie, jakie miejsce w społeczeństwie powinni
zajmować ci, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Przez Chrystusa i w Chrystusie roświetlana jest
tajemnica cierpienia i śmierci.Krzyż jest pomostem do
życia wiecznego.
"Image", luty

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Kościół, który otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania
chorych, stara się je wypełniać zarówno przez opiekę,
jaką otacza chorych, jak i przez midlitwę wstawienniczą,
która im towarzyszy. Posiada on przede wszystkim jeden
specjalny Sakrament ustanowiony przez Chrystusa,
przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą
(..)
Stosowny czas na przyjęcie Sakramentu Chorych
zachodzi w wypadku choroby, a zwłaszcza gdy choremu
zagraża śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam
wierny może przyjąc go powtórnie, ilekroć jest potrzeba.
Istotą celebracji tego Sakramentu jest przede wszystkim
namaszczenie czoła i rąk poświęconym olejem, oraz
modlitwa kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego
Sakramentu.
Sakrament Namaszczenia Chorych udziela specjalnej
łaski, która jednoczy wewnętrznie chorego z męką
Chrystusa, dając mu pocieszenie, pokój, siłę, a także
przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł się
wyspowiadać, Jeśli taka jest wola Boża, Sakrament ten
prowadzi niekiedy także do ulgi w chorobie i
uzdrowienia ciała. Sakramentu Namaszczenia Chorych
mogą udzielać tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy).
Kompendium Katechizmu Kośc.Katolickiego.

NA ROK KAPŁAŃSKI 2009 - 2010
"Dziś, Kościół w Polsce i w wielu innych krajach
zmaga się z kryzysem powołań. Problem nie jest jednak
po stronie Pana Boga! Niestety, dziś trudniej ten
delikatny głos Jego zaproszenia usłyszeć, bo gwar świata
jakby coraz bardziej narasta.
(...)Młodzi ludzie winni jednak dać szansę Bogu
mówić do ich serc i nie zagłuszać Jego głosu. Żniwo jest
bowiem wielkie. Może właśnie niejednego z nich woła
Chrystus do posługi kapłańskiej. "
Ks. Wojciech Skóra, MIC "Oto Jestem"

JAN PAWEŁ II... O CIERPIENIU
"Nie ma niczego bardziej ludzkiego jak cierpienie.
Tak, jak zbawienie świata, czyli nawrócenie człowieka
idzie przez krzyż Chrystusa, tak ciągłe nawracanie
grzeszników w świecie idzie przez krzyż i cierpienia
ludzi chorych i ułomnych."
"Ewangelia i wiara nie uśmierzają wprawdzie
fizycznego bólu i cierpienia, ale czynią je łatwiejszymi
do zniesienia, ponieważ otwierają nam drogę do jego
głębszego sensu i zrozumienia".
"Wszyscy chcą się cieszyć z Chrystusem, mało
jednak potrafi dla Niego i z Nim cierpieć. Wielu idzie za
Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do
wychylenia kielicha męki i przyjęcia krzyża".
MATKA BOSKA GROMNICZNA
Ks. Jan Twardowski,"Kilka myśli"
W święto Ofiarowania, inaczej zwanego świętem
Matki Boskiej Gromnicznej, Kościół pomny, że Pan Jezus
jest Światłością świata, poświęca woskowe świece. Nie
jest to magiczny znak, który ma chronić od wszystkich
gromów, ale ma przygotować na przyjęcie gromu, jaki na
nas spada, abyśmy nie upadli, nie załamali się w wierze,
ale udźwignęli to, co Bóg ześle. Gromnica ma być
znakiem naszej ufności do Jezusa i trzymania się Go jak
pogromcy zła. Przed śmiercią podaje się umierającemu
świecę do ręki, jako znak ufności w łaski Chrystusowe.
Pobożni zapalają poświęcone świece podczas burzy, i
dlatego świece nazywają gromnicą.
"PĄCZKI DANCE" ..."ZABAWA PĄCZKOWA"
sponsorowana przez Ladies Guild/Klub Pan
Niedziela 14 lutego, godz. 1:00 pp - 5:00 pp
Orkiestra "Roger and the Villagers"
Nagrody wejściowe. Loteria. Niespodzianki!
Posiłki i pączki do nabycia.
Wstęp: dorosli - $8; dzieci do12 lat - gratis
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ZŁOTE MYŚLI
Uśmiech kosztuje mniej
niż prąd elektryczny,
a daje znaczniej więcej światła.
*
Czym dla ptaka skrzydła,
tym dla człowieka radość:
wznosi go ponad proch ziemi.
*
Wygląda na to, że wszystko,
co sprawia mi radość,
jest albo niemoralne,
nieprawe, albo powodem tycia.
"Perełki"

OKRES BOZEGO NARODZENIA
W POLSKIEJ TRADYCJI
Choc z liturgicznego punktu widzenia okres
Bożego Narodzenia kończy się w niedzielę Chrztu
Pańskiego, niemniej jednak Polacy w Kraju i zagranicą
tradycyjnie przedłużają ten radosny, świąteczny,
kolędowy czas aż do 2 lutego, czyli do święta
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).
Przy mieniących się światełkach udekorowanej
choinki, w polskich domach jeszcze długo po świętach
rozbrzmiewają piękne kolędy, których mamy tak dużo,
jak chyba żaden inny naród na świecie. Wyrażają one nie
tylko radość z Bożego Narodzenia, lecz przede
wszystkim wiele głębokich teologicznie prawd. Piekna
tradycja!
„Rycerz Niepokalanej”

KARNAWAŁOWA SWAWOLA
Gdy kiedyś chciało się wskazać na pewne róznice
między różnymi odłamami chrześcijan, mówiło się, że
protestantów charakteryzuje wielka powaga, a katolików
radość życia. W krajach katolickich pito najlepsze wina,
znajdowały się najwykwintniejsze restauracje i lokale...a
w swoim czasie trwał karnawał, czas radosnej swawoli
przed Wielkim Postem.
Pamiętamy bowiem w czasie karnawału o przysłowiu
wziętym ze starotestamentowej mądrości:"Serce radosne
twarz rozwesela, gdy smutek w sercu, i duch
przygnębiony"(Prz 15,7). Imię "Jezus" znaczy: "Bóg
pomaga". Kto w to wierzy nie ma powodu do smutku.
Ma prawo radować się i dać tej radości wyraz.
"Image" luty

TESTED LIKE GOLD
God wishes to test you like gold in the furnace. The
dross is consumed by the fire, but the pure gold remains
and its value increases.
—St. Jerome Emiliani

PRE-LENTEN PACZKI/VALENTINE DANCE
The Ladies Guild is
sponsoring the traditional Pre-Lenten Paczki/Valentine Dance on
Sunday, February 14, at
the Center. This is a
family event from 1:00
p.m.-5:00 p.m., soon
after the 10:30 a.m.
Mass. Music will be by
Roger and the Villagers.
There will be plenty of
dancing, and food will be available to purchase as well as
Paczki to eat that afternoon and/or to take home. We will
have door prizes, a raffle and a wonderful opportunity
for all our Center’s members to socialize and ‘dance the
afternoon away’. You may purchase your tickets after all
services starting on January 30. Please call Irene Okerson
at 714-779-7376, or Josie Kudlo at 714-223-0422 for
tickets @ $8 each or more information. Children 12 and
under are free. Thank you and Dziekuje!

WHERE GOD IS
We cannot go where God is not. And where God is,
all is well.
—Anonymous

SAINT JOSEPHINE BAKHITA (c. 1869-1947)
February 8
“Save Darfur!” That cry echoes around the world and
in the heart of the Church, where a child of Darfur is one
of our newest saints: Josephine (her baptismal name)
Bakhita (“Lucky One,” the slave-traders’ nickname).
Kidnapped at nine, sold in Sudan’s slave-markets,
flogged daily till covered with scars, Bakhita was finally
bought by Italians and taken to Italy. There Bakhita discovered a “Master” who had himself been flogged to redeem her from slavery! “I am truly loved,” she thought,
“and awaited by this Love.” Baptized, she often kissed
the baptismal font, exclaiming, “Here I became a daughter of God!” For fifty years as a Daughter of Charity,
Bakhita provided cheerful hospitality to all who knocked
at the convent door. In her final illness, she relived slavery’s horror: “Please, loosen these chains,” she begged
the nurse. “They are so heavy!” Her last words were:
“Our Lady! Our Lady!” John Paul II canonized her in the
Jubilee Year 2000, praising God for leading her “from
abject slavery to the dignity of being your daughter and
the Bride of Christ.”
—Peter Scagnelli, © Copyright, J. S. Paluch Co.
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LADIES GUILD SEEKING NEW MEMBERS
The Ladies Guild is inviting all women of the Center
to join the Guild. Meetings are held on the last Tuesday
of the month at 6:30 pm. The objective of the Guild is to
promote, among all members of the parish, a spirit of
unity, devotion and parochial loyalty while seeking to
stimulate a sincere desire to sanctify our particular state
in life, influencing others through our Christian womanhood. Please call Irene Okerson at (714)779-7376 or
Josie Kudlo at (714)223-0422 for information.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Fifth Sunday in Ordinary Time;
World Day for Consecrated Life;
Boy Scout Sunday;
Boy Scouts of America 100th Anniversary
Monday:
St. Jerome Emiliani; St. Josephine Bakhita
Wednesday: St. Scholastica
Thursday:
Our Lady of Lourdes;
World Day of the Sick
Friday:
Lincoln’s Birthday
Saturday:
Blessed Virgin Mary

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD IS
TUESDAY, FEBRUARY 23TH, 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, Nancy Krawczak, Doris Kreyche,
Mateusz Kupsik, Kathy McKnight, Andrzej Mlodzianowski, Maria Nicassio, Jacqueline Oberle, Fred
Piterak,Thomas, Melinda Saunders, Antoni Szynalski,
Czeslaw Turek, Ludwika Turek, Hanna Wiktorowska and
Stefania Zawistowska. 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.
POLISH CENTER COUNCIL MEETING
FEBRUARY 10TH
The next Polish Center Council meeting will be on
Wednesday February 10, 2010. Just a reminder that the
first 15 minutes of each meeting is open forum to anyone
that would like to address the Center Council. If you
would like to address the Council please call Council
President Maria Romanski (714) 998-7597 to inform her
of your desire to address the members of the Council.
The Center Council assists Fr. Henry and serves all
the members of the Center as your voice for the social,
liturgical, cultural, patriotic, fiscal and pastoral life at the
Polish Center.

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
01/30/10 4:00 p.m. $1,557
$199
01/31/10 7:00 a.m. $ 528
01/31/10 9:00 a.m. $1,527
$169
01/31/10 10:30 a.m. $ 949
$151
Mass Offerings:$110; Rent: $55 The second collection taken each
Sunday is for the Honduras Mission and other special charities
requests that we receive except where designated by the Diocese
of Orange as “Special Collections.”

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.

