SIXTH SUNDAY OF EASTER
MAY 9 2010

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

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

4:00pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
7:00 pm - Latin
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
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SIXTH SUNDAY OF EASTER
May 9, 2010
May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
Psalm 67:6

Fri 5/7
Sat 5/8
Sun 5/9
Sat 5/15
Sun 5/16
Sat 5/22
Sun 5/23

THE WORKINGS OF THE SPIRIT
There’s a good chance that you’re reading this bulletin article because you went to church for Sunday Mass.
With any luck (even if it’s the Saturday Mass of anticipation), the sun is shining outside. If it’s early Sunday
morning, perhaps you still saw the moon in the sky as
you were on your way to celebrate the Eucharist. Church,
sun, moon. Stable and staple parts of our lives. But today
we hear of a place, the place of our Christian destiny—
the new and heavenly Jerusalem—where there is no temple, no sun, no moon. All of these will be replaced by the
Lamb of God: Jesus Christ crucified, dead, buried, and
risen from the dead!
Day by day, week by week, we will still have,
and we need, the sun and moon, and the Lord’s house on
earth to offer our worship. But even while we enjoy the
celestial luminaries and offer our praise to the Lamb, we
keep our gaze focused on that time and place when all
light will be eclipsed by the light of Christ’s eternal
glory, and we will join the angels and saints in the temple
that is God, as we continue to sing our ceaseless praise in
the power of the Spirit.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

TODAY’S READINGS
First Reading — The question of whether circumcision
is necessary for salvation (Acts 15:1-2, 22-29).
Psalm — O God, let all the nations praise you!
(Psalm 67).
Second Reading — John envisions the holy city, the new
Jerusalem (Revelation 21:10-14, 22-23) or
Revelation 22:12-14, 16-17, 20.
Gospel — The Holy Spirit, sent by the Father in Jesus’
name, will teach us everything (John 14:23-29) or John
17:20-26.

Sat 5/29
Sun 5/30
Fri 6/4
Sat 6/5
Sun 6/6
Sat 6/12
Sun 6/13

8:30am +Florence Eugenia Barber from Larson Family
+Rodzina Wawer: +Marianna, +Franciszek,
+Edward i +Henryk od Rodziny
4:00pm +Ladislaw Grzesnikowski from Frank & Judy
McBride
9:00am For Sister Gloriana and the Honduran Mission
from Al & Gloria
10:30am +Stanislaw Piatek od PNA "Piast"
4:00pm +Frank Liggett from Polly Liggett
9:00am +Jerzy Lada od Zony z Rodzina
10:30am +Kazimierz Mika od Rodziny
4:00pm +Dorothy Turgeon from Husband Joe
9:00am +Raymond Malone Jr. from his Mother Dolores
10:30am W intencji Dzieci I-szo Komunijnych
4:00pm +Leo Vaskes from Wife and Family
9:00am +Fred Piterak from Joan & Joe Tokar
10:30am +Stanislaw Nikliborc od Mamy i Brata
8:30am +Frank Liggett from Polly Liggett
7:30pm +Roman Koziel od Mamy
4:00pm +Marion Abraitis from Alex
9:00am +Halina Mikolajczak from Joan & Joe Tokar
10:30am +Helena Kwiatkowska od Corki
4:00pm +Fred Piterak from Tony & Barbara Krawczak
9:00am +Aleksander Romanski from Joan & Joe Tokar
10:30am +Helena Cabaj, +Eugeniusz Cabaj,
+Czeslaw Chilecki od Dzieci

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 16:11-15; Jn 15:26 — 16:4a
Tuesday:
Acts 16:22-34; Jn 16:5-11
Wednesday: Acts 17:15, 22 — 18:1; Jn 16:12-15
Thursday: Acts 1:1-11; Ps 47; Eph 1:17-23 or
Heb 9:24-28; 10:19-23; Lk 24:46-53 (for
Ascension) or Acts 18:1-8; Jn 16:16-20
Friday:
Acts 1:15-17, 20-26; Jn 15:9-17
Saturday: Acts 18:23-28; Jn 16:23b-28
Sunday:
Acts 7:55-60; Ps 97; Rv 22:12-14, 16-17,
20; Jn 17:20-26 or (for Ascension)
Acts 1:1-11; Ps 47; Eph 1:17- 23 or
Heb 9:24-28; 10:19-23; Lk 24:46-53
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Sixth Sunday of Easter; Mother’s Day
Monday:
Blessed Damien Joseph de Veuster
of Moloka’i
Wednesday: Ss. Nereus and Achilleus; St. Pancras
Thursday: The Ascension of the Lord
(unless transferred to Sunday)
Friday:
St. Matthias
Saturday: St. Isidore the Farmer; Armed Forces Day
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 6 Niedziela Wielkanocna
Czytania: Dz. 15:1-2, 22-29; Ap. 21:10-14, 22-23; J.
14:23-29
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko....
Jezus obiecuje w dzisiejszej Ewangelii, że Duch
Święty po Jego odejściu nauczy nas tego wszystkiego i
przypomni nam to wszystko, co On, Jezus, powiedział
nam za swego ziemskiego życia. Duch Święty nie
przynosi więc żadnego dodatkowego Objawienia - Jezus
jest jedynym Nauczycielem i przynosi nam Objawienie
ostateczne - ale dzięki Jego Duchowi możemy je pojąć i
przyjąć. Duch Święty daje nam wizję jasną, pełną i
głęboką tego wszystkiego, co jest w Objawieniu i czym
jest Objawienie.
W niespełna dwadzieścia lat po śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, Kościół skorzystał z tej
penetrującej obietnicy i daru Jezusowego. Powstał
poważny problem: zachować prawo Mojżeszowe czy
nie? Jak slyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z
Dziejów Apostolskich - chodziło tu o kwestię obżezania.
Do pierwszych lokalnych Kościołów chrześcijańskich
napływali poganie. Innymi słowy - chodziło o to, czy
religia chrześcijańska ma być dalszym ciągiem i
nadbudową religii Mojżeszowej, czy czymś zupełnie
nowym. Sprawa stała się okazją do zwołania pierwszego
urzędowego spotkania zwierzchników lokalnych
Kościołów i apostołów, zwanego Soborem
Jerozolimskim. Nie obeszło się bez dyskusji, debat i
sporów. Wreszcie zapadła decyzja. Zaniechano tego
zwyczaju. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,
nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz tego co
konieczne. Owocem tego było jedność, pokój i miłość.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak świat daje, Ja wam daję... Chrystusowy pokój jest
inny niż światowy. Obejmuje on całe ludzkie życie we
wszystkich jego przejawach. Oparty jest na dobrej woli i
prawie Bożym. Chwała Boża to pomost dla wszystkich
jednostek i społeczeństw.
Te dary Jezusowe, są udzialem nie tylko Kościoła,
ale i każdego z nas. Każdy jest i może być pod
działaniem Ducha Świętego i każdy też może i powinien
być narzędziem pokoju.
ALL THE ADVANTAGES
We want to give our children what we didn’t have;
but let’s make sure we give them what we did have: our
faith.
—Anonymous

"POKÓJ ZOSTAWIAM WAM,
pokój mój daję wam.
Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze
ani się nie lęka".
św. Jan, z Liturgii Niedzieli

MARYJA, MATKA WIELKIEJ MOCY
Witaj o Matko, czysta i troskliwa,
między córami dziewic nieskalanych,
Ty, która niesiesz cenę odkupienia światu całemu.
Jakże szczęśliwą, jakże pełną łaski
Jesteś nazwana, Matko wielkiej mocy;
Tylko Ty sama pokój i zbawienie dałaś wygnańcom.
Spójrz więc, o Pani, z nieba wysokiego:
Świat nas porywa groźną nawałnicą;
Przybądź z pomocą, ukaż port bezpieczny,
Prowadź do brzegu!
Trójcy Najświętszej cześć i uwielbienie,
Hołd i podzięka za opiekę Matki,
Która w tym miejscu darzy swoje dzieci
Dobrem wszelakim.
Hymn brewiarzowy ku czci Matki Bożej

Dziś, w DNIU MATKI, wszystkim Matkom
składamy serdeczne życzenia: radości, pociechy z
dzieci, obfitych Łask oraz opieki Matki Najświętszej.
MATKA BOŻA - DZIEŃ MATKI
Maj, miesiąc Maryi, Matki Jezusa i z Jego woli
naszej Matki, każe nam czcić Ją i pamiętać o Niej w
szczególny sposób. Czynimy to z radością. Cześć i
chwała Maryi jest niejako potrzebą naszego serca. Nie
wolno nam nigdy zapominać Matki.
Czcząc Matkę Niebieską, dziś wspominamy i naszą
ziemską Matkę. O niej również nie wolno nam
zapomnieć. Wśród majowych dni znajdujemy jeden,
który poświęcamy naszej ziemskiej Matce. Wiemy
bowiem, iż miłość matki do dziecka to nie tylko uczucie,
ale poświęcenia i ofiary, i często bezgraniczne
wyrzeczenia.
Dziś, w Dniu Matki myśli i serca nasze biegną do
Matki naszej, czy jest ona z nami, czy też powołał ją już
do siebie Bóg. Żyjącej niesiemy życzenia i dary. Tak
żyjącej jak i tej co od nas już odeszła niesiemy w dani
modlitwę, przez którą najwięcej możemy odwdzięczyć
się za jej serce i miłość.
WNIEBOWSTĄPANIE PAŃSKIE - 13 Maja
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
Bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
z Psalmu, 47:2-3
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NA ROK KAPŁAŃSKI 2009 - 2010
(..)Każdy prezbiter, każdy konsekrowany, wierny
swemu powłaniu przekazuje radość służenia Chrystusowi
i zaprasza wszystkich chrześcijan do udzielania
odpowiedzi na powszechne powołanie do śwętości. (,,)
Benedykt XVI, Dzien Modlitwy o Powolania

KU PAMIĘCI OFIAR Z POD SMOLEŃSKA
"Ta śmierć upomniała się o Katyń"
Zatrzęsła się Polska - bo chociaż katastrofa
wydarzyła się pod Katyniem, jest to trzęsienie ziemi w
Polsce. Jeszcze raz otworzyły się groby katyńskie, żeby
wykrzyczeć tak długo zatajoną prawdę o ludobójstwie
dokonanym 70 lat temu na inteligencji polskiej. Może
dzisiaj świat otworzy oczy i uszy na Katyń, na tę wielką
krzywdę wyrządzoną Polsce i Polakom.
Polska znajduje się dzis w stanie trzesienia
ziemi.Ludziom zabrakło słów, leją się łzy, piersi
rozdziera ból. Ale na dnie serca pozostaje także lęk,
o to, co będzie dalej z naszym krajem. Tylu mądrych
ludzi nie wypowie już prawdy, nie ostrzeże, nie
uświadomi błędu!
Tragedia 10 kwietnia 2010 r.obliguje nas do tego, by
zawołać: Obudź się, Polsko, otrząśnij się z koszmarnego
snu i spojrzyj na swoje korzenie, które przecież są
chrześcijańskie, i wskrześ w sobie siłę, by z polskiej
ziemi nie pozwolić wyrwać krzyża i Ewangelii, by
zatrzymać polską tradycję i patriotyzm.
W osobach, które odeszły, na czele z Prezydentem
RP, mieliśmy to oparcie i tę nadzieję, że będą stali na
straży wartości chrześcijańskich i polskich.
Ks.Ireneusz Skubiś, "Niedziela" (wyjątek)

ŻYCZLIWOŚĆ
Co to jest życzliwość? To jest małe słoneczko
wewnątrz człowieka. To może być zwykły uśmiech,
przyjazny gest, dobre słowo, odruch zainteresowania,
zdobycie się na pobłażliwość, zamilknięcie w porę. To
naprawdę nic nie kosztuje, oprócz odrobiny dobrej woli.
A to nie tylko zmienia trochę świat wokół nas, ale i
nam samym sprawia nieoczekiwaną przyjemność. Coś
się w nas nagle rozjaśnia, delikatnieje, coś się ociepla. Bo
to jest słoneczko.
"Niedziela"

STOWARZYSZENIE DIECEZJALNYCH KOBIET
ZEBRANIE / LUNCHEON
Wtorek 18 maja. Ośrodek Polski Yorba Linda,
8:30 r. Rejestracja. Ukoronowanie Matki Bożej
Zebranie.Wybór nowego Zarządu
Lunch: $15 - serwowany przez Teresę Turek
Sponsor: Ladies Guild.
Rezerwacje:T.Wyszomirska(714)998-1428

ORANGE DIOCESAN COUNCIL
OF CATHOLIC WOMEN
(ODCCW) GENERAL MEETING
All Women of the Diocese are
Cordially Invited to Attend
Come and participate in the May
Crowning through Prayer,
Rosary and Fellowship
Be sure to bring a friend with you!
TUESDAY, MAY 18, 2010
POPE JOHN PAUL II POLISH CENTER
Sister Eymard Flood, OSC Moderator of ODCCW
Sister will lead the Prayer Service, with the Rosary,
Procession and Crowning of the Blessed Mary
Please bring your rosary.
Prayer for Priests cards will be distributed after Crowning. Meeting will include the installation of new officers
Reservations Required: Must be made by May 14, 2010.
Peggy Huber 949 679-8710 or phuber@cox.net, Jackie
Brandon 714 970-7846 or Jmissjacks@roadrunner.com,
and T.Wyszomirska: 714 998-1428
Registration: 8:30 a.m. coffee, juices and rolls. Donation: $15.00 includes lunch catered by Teresa Turek.
Start time 9:15 A.M.
LATIN MASS – FEAST OF THE ASCENSION
There will be a Mass in Latin on Wednesday, May
12, to celebrate the Feast of the Ascension at 7:00 p.m.
ROSES FOR OUR LADIES
The Knights of Columbus will be distributing roses
to ladies at all Masses on Mothers’ Day weekend. If the
Lady is a Mother, this is in her honor. If she is not, then
this is done in honor of her Mother. The Knights charity
corporation, Kolbe Charities, Inc. has made a donation to
the Life Centers of Orange County which makes the
event possible. Roses are SOLD at all other parishes in
the Diocese of Orange, but thanks to the Knights, every
lady at the Polish Center will receive a rose. Kolbe Charities also distributed roses to all attendees, men and
women, at the Bingo Session held on Thursday, May 6.
Again, the roses were in honor of all of the Mothers who
were there, all others were presented with a rose in honor
of their Mother.
Life Centers of Orange County is just one of the ProLife Agencies the Knights/Kolbe Charities supports. We
also support Mary’s Shelter and Birth Choice with donations throughout the year.
MOTHER LOVE
There is only one pretty child in the world, and every
mother has it.
—Chinese proverb

Page 5

www.polishcenter.org

SAINT DAMIEN JOSEPH DE VEUSTER OF MOLOKA’I (1840-1889)
May 10
In the mid-1990s, a heavily bearded, bespectacled
Robin Williams appeared
on Late Night with David
Letterman, whose host
was clearly taken aback.
Letterman inquired as to
why the wild look. Uncharacteristically subdued,
the usually manic comic
responded that he was producing and starring in a movie
about a most extraordinarily compassionate man, Damien, the Leper Priest of Moloka’i.
Some saints transcend religious and ethnic boundaries
to touch the heart that beats in each human being: Francis
of Assisi; Mother Teresa; and, though Williams’ film was
never completed, his admiration speaks, as does Damien’s
statue outside the capitol in Honolulu, of this newest
saint’s universal appeal. Far from his native Flanders’ idyllic beauty and rich culture, Damien volunteered to bear
Christ’s light into Moloka’i’s bleak leper colony, building
decent homes, opening schools, establishing clinics, planting farms, sharing the sufferings—and the social stigma—
of those with whom he delighted to identify: “We lepers,”
he would proudly say when finally he contracted leprosy.
Saint Damien challenges us to identify the lepers of our
own day, to examine our compassion for and our identification with them.

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD IS
TUESDAY, MAY 25TH, 6:30 P.M.

Lucy Alfonso
Paula Bachman
Colleen Belanger
Janusz Bitner
Les Carter
Michael Ciecek
Robert Copeland
Karen Delaney
Mateusz Kupsik
Maria Nicassio

Jacqueline O'Berle
Melinda Saunders
Jack Stephen
Antoni Szynalski
Czeslaw Turek
Ludwika Turek
Roberta Vaskes
Hanna Wiktorowska
Cathy Woznichak
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.

—Peter Scagnelli, © Copyright, J. S. Paluch Co.

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY

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.

05/01/10 4:00 p.m. $2,543
$194
05/02/10 7:00 a.m. $ 393
05/02/10 9:00 a.m. $1,694
$135
05/02/10 10:30 a.m. $ 943
$193
Easter Mailers: $45; Czech Community (Easter): $200, Masses:
$55; Rent: $160 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.”

