SEVENTH SUNDAY OF EASTER
MAY 16 2010

16 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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SEVENTH SUNDAY OF EASTER
May 16, 2010
“I am the Alpha and the Omega, the
first and the last, the beginning and the
end.”
Revelation 22:13

WORTHY WITNESSES
It may seem odd that, so soon after celebrating Jesus’
glorious ascension into heaven, we hear the gruesome
tale of Stephen’s martyrdom. But even in our most celebratory times, Christianity is a faith that always recalls
the difficulties of living the will of God in the world.
That is why the Church places Stephen’s feast day, December 26, immediately after our celebration of the birth
of Christ. In the rhythm of today’s readings, the account
of Stephen’s martyrdom is a reminder that, with Christ
ascended into heaven, the mission of giving witness to
him—including his suffering and death—falls to those
who have been baptized into the Holy Spirit and bear his
name. In his final moment, Stephen shows himself a true
namesake of Jesus, as he echoes the words of forgiveness
spoken from the cross. The prayer we hear Jesus offer in
today’s Gospel was also a prayer for Stephen, who came
to believe in Jesus through the word of the apostles. No
matter what fate life holds for us, we always have this
consolation of our Easter faith: Christ has prayed to the
Father on our behalf. Let us, like Stephen, be worthy witnesses to our name “Christian.”
© Copyright, J. S. Paluch Co.

FAREWELL BLESSING
In the Hebrew scriptures the “farewell blessing” is a
fairly common way to end the story of the lives of the
great figures in Israel’s faith. The farewell blessings of
Jacob, Moses, and David are particularly notable. At the
end of Luke’s Gospel, we have a “farewell blessing” by
Jesus; it is the only time that Jesus is described as giving
a blessing to his disciples. Jesus’ farewell, of course, is
different. Unlike Jacob, Moses, and David, who gave this
blessing at the time of their deaths, Jesus bestows his
blessing as he prepares to enter into new and glorious life
seated at the right hand of God in heaven. His blessing,
like that of his predecessors, is meant to give them
strength and courage. But it also has another purpose: it
prepares them to be sent out on mission. In this way, it is
a precursor to the dismissal blessing we receive at the end
of every Mass. Yes, the grace of God’s blessing strengthens us, but it is also a dynamic force that sends us out on
a mission to continue the life and the work of the Risen
Christ.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

THE POINT
Love is an outstretched finger pointing to God.
—Anonymous

Sat 5/15
Sun 5/16
Sat 5/22
Sun 5/23
Sat 5/29
Sun 5/30
Fri 6/4
Sat 6/5
Sun 6/6
Sat 6/12
Sun 6/13

4:00pm
9:00am
10:30am
4:00pm
9:00am
10:30am
4:00pm
9:00am
10:30am
8:30am
7:30pm
4:00pm
9:00am
10:30am
4:00pm
9:00am
10:30am

+Frank Liggett from Polly Liggett
+Jerzy Lada od Zony z Rodzina
+Kazimierz Mika od Rodziny
+Dorothy Turgeon from Husband Joe
+Raymond Malone Jr. from his Mother Dolores
W intencji Dzieci I-szo Komunijnych
+Leo Vaskes from Wife and Family
+Fred Piterak from Joan & Joe Tokar
+Stanislaw Nikliborc od Mamy i Brata
+Frank Liggett from Polly Liggett
+Roman Koziel od Mamy
+Marion Abraitis from Alex
+Halina Mikolajczak from Joan & Joe Tokar
+Helena Kwiatkowska od Corki
+Fred Piterak from Tony & Barbara Krawczak
+Aleksander Romanski from Joan & Joe Tokar
+Helena Cabaj, +Eugeniusz Cabaj,
+Czeslaw Chilecki od Dzieci

TODAY’S READINGS
First Reading — Because Stephen professes his faith in
the Son of Man, he is stoned to death (Acts 7:55-60).
Psalm — The Lord is king, the most high over all the
earth (Psalm 97).
Second Reading — I, the Alpha and the Omega, am
coming soon (Revelation 22:12-14, 16-17, 20).
Gospel — Father, I pray that they may all be one, as you
and I are one, that they may be brought to perfection
(John 17:20-26).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Seventh Sunday of Easter
Tuesday:
St. John I
Wednesday: Shavuot (Jewish celebration)
Thursday:
St. Bernardine of Siena
Friday:
St. Christopher Magallanes and His
Companions
Saturday:
St. Rita of Cascia
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, Wniebowstąpienie Pańskie
Czytania: Dz. 1:1-11; Ef. 1:17-23; Łk. 24:46-53

A kiedy ich błogosławił, rozstał się
z nimi i został uniesiony do nieba...
Fakt Wniebowstąpienia, które to święto dziś
obchodzimy, odnotowująją jedynie dwaj ewangeliści:
Marek i Łukasz. Ich jednozdaniowe relacje są nadwyraz
oszczędne i suche. Oto tego dnia po Zmartwychwstaniu,
po udzieleniu pouczeń, uniósł się na oczach zebranych
apostołów ku obłokom aż jeden z nich zasłonił Go
zupełnie. Pożegnania są zawsze przepojone tęschnotą i
żalem. Zabrani na górze Oliwnej uczniowie żegnali Go z
mieszanymi uczuciami. Wiedzieli, że musi wrócić tam
skąd przyszedł, aby budowanie Jego Królestwa mogło
się rozpocząć. Aczkolwiek pamiętali o zapewnieniu
Mistrza, że nie zostawi ich sierotami, wiedzieli że już
nigdy nie doświadczą Jego widzialnej obecności. Syn
Boży oddalił się od ludzi na zawsze.
Nie jest to jednak całą prawdą. Owszem oddalił się,
lecz nie opuścił nas. Odszedł z określonych czasów
historii, aby żyć i należeć do wszystkich czasów, także i
do naszych, aby wejść w życie ludzi wszystkich krajów
świata.
Wniebowstąpienie Jezusa jest gwarancją naszego
wniebowstąpienia w przyszłości. Dramat naszego życia
na ziemi bez Chrystusa kończyłby się tragicznie.
Kończyłby się śmiercią doczesną i wieczną. Jezus przez
swoją miłość posuniętą aż do śmierci, przez swoje
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, nadał temu
dramatowi ostateczny sens i szczęśliwe zakończenie.
Czasy nasze są więc czekaniem na Jego powrót.
Życie nasze to ciągła walka o czujność roztropnych
panien ewangelicznych, to uparty marsz przez wyboje
tego świata do niebieskiej ojczyzny.
Wniebowstąpienie Chrystusa jest początkiem tej
drogi, a my - Jego uczniowie, mamy być zaczynem w
dalszej Bożej przemianie dzisiejszego świata. Inaczej
zmarnujemy szanse i zawiedziemy nadzieje, jaką cała
ludzkość pokłada w chrześcijaństwie.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 19:1-8; Jn 16:29-33
Tuesday:
Acts 20:17-27; Jn 17:1-11a
Wednesday: Acts 20:28-38; Jn 17:11b-19
Thursday: Acts 22:30; 23:6-11; Jn 17:20-26
Friday:
Acts 25:13b-21; Jn 21:15-19
Saturday: Acts 28:16-20, 30-31; Jn 21:20-25
Sunday:
Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or
Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5; Ps 104;
Rom 8:22-27; Jn 7:37-39
Day: Acts 2:1-11; Ps 104; 1 Cor 12:3b-7,
12-13 or Rom 8:8-17; Jn 20:19-23 or
Jn 14:15-16, 23b-26

PAN WŚRÓD RADOŚCI WSTĘPUJE DO NIEBA
Pan wstępuje przy dzwiękach trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Psalm 47

"I ZOSTAŁ UNIESIONY DO NIEBA"...
Wniebowstąpienie podkreśla człowieczeństwo
Jezusa, gdyż tylko ten może wstąpić do nieba, kto
wpierw jako człowiek wstąpił na ziemię. Gdy Jezus
wstąpił do nieba, ziemia napełniła się wonią Bożą. A On
sam czeka na nas u kresu naszych marzeń. Królestwo
Boże już jest pośród nas, chociaż jako lud Boży nadal
jesteśmy w drodze.
W wędrówce naszej spotykamy ludzi którzy Go
szukają.Są dwa rodzaje poszukujących Boga. Jedni
pytają: gdzie jest Bóg, i jaki On jest? Drudzy pytają:
gdzie działa Bóg, jak On działa i jaka jest droga do
Niego? Istnieje wiele dróg do Boga: droga bojaźni, droga
nadziei.Drogą jednak jakiej On sam sobie życzy,
pozostaje droga miłości.I ta miłość ma dwa ramiona:
jedno obejmuje Boga, a drugie bliźniego.
Franciszek Salezy, "Image"

"MAJOWA PANI ŚWIĘTA"
Słońce majowe w ognia koronie
za las się czarny chowa,
Polskie zagrody, pola i błonie
owiała mgła różowa.
A w tej złócistej blasków powodzi,
w sukience z gwiazd utkanej,
Maryi słodka postać wychodzi
na szmaragdowe łany.
Wierzby i brzózki przy polskiej strzesze
kornie się przed Nią kłonią,
kwiatów u stóp Jej klękają rzesze,
modląc się do Niej wonią.
I przez wieczorną ciszę się niosą
Litanie te olbrzymie.
Płynie po Polsce z wieczorną rosą
Jej Wniebowzięte imię.
NA ROK KAPŁAŃSKI 2009 - 2010
Św. Jan Maria Vianney powiedział:
Jak pięknie jest kochać Boga!
Wieczności nam nie starczy,
żeby zrozumieć miłość.
Modlitwa jest w tym trochę pomocna,
gdyż modlitwa unosi duszę człowieka do nieba.
A GARDENER’S CREED
One is nearer God’s heart in a garden than anywhere
else on earth.
—Anonymous
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O JANIE PAWLE II: NA DZIEŃ URODZIN
Ks. Ireneusz Skubiś ("Niedziela")
Poznaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II jako
Dobrego Pasterza, który przez ponad 26 lat przewodził
Kościołowi Bożemu na ziemi.To Papież Pielgrzym, bo
był właściwie wszędzie na globie ziemskim. Odwiedzał
ludy i narody,biednych, zniewolonych, ale także
bogatych - tych wszystkich, którzy potrzebowali Jego
słowa, które pouczało, napominało, które było słowem
głosiciela Ewangelii.
Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój
pontyfikat w pażdzierniku 1979 r.tymi słowami
zaapelował do ludzkości:"Nie lękajcie się. Musicie czuć
się wolni i bezpieczni, bo jest z nami Chrystus nasz Bóg i
Ojciec. A jeśli mamy Ojca, nie możemy się bać!" W tej
myśli streszcza się przesłanie Jana Pawła II do
wszystkich chrześcijan.
Odszedł Papież Polak, nasz Brat, człowiek nam
bardzo bliski, którego tak bardzo ukochaliśmy, który nas
podtrzymywał na duchu, który z nami był w chwilach
trudnych.Jan Paweł II mówił do nas i za nas, mówił
jasno i otwarcie.Do końca był ze swoim
narodem.Pamiętamy, jak mówił,że najbardziej potrzeba
nam ludzi prawego sumienia. Odszedł Papież, który
budził naszą świadomość narodową, patriotyczną,
chrześcijańską, który pobudzał polską kulturę. Pozostawił
wielką naukę i przykład. Zostawił siebie dla Kościoła, a
także dla Polski,dla nas wszystkich, dla całego świata.
Ze spuścizny tego wielkiego Papieża powinien
narodzić się nowy człowiek, który będzie żył tym
wszystkim, co z miłości do Boga i do niego osobiście
zostało mu zaproponowane przez Jana Pawła II.
18 maja, w dniu Urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II
zanosimy modlitwy do Boga o Jego rychłą
beatyfikację i wyniesienie na ołtarze Kościoła.
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
PODZIĘKOWANIE - OBCHÓD 3go MAJA
Leszkowi Piestrzeniewiczowi, jego Komitetowi
oraz Szkole składamy serdeczne podziękowanie
za zorganizowanie tak udanego i uroczystego
obchodu Święta Konstytucji i Matki Bożej
Królowej Korony Polskiej!

KU PAMIĘCI OFIAR Z POD SMOLEŃSKA
"Z nieludzkiej ziemi ścięte drzewa,
stal skręcona w grymasie bólu.
Trumienne powroty, odchodzą w nieuciszenie.
Ta śmierć w żywych krzyczy"
*
"Bohater, który umiera mówi głośniej niż
za życia.Nie trzeba szukać odpowiedzi do końca.
Trzeba pozostawić przestrzeń nie-dopowiedzeń"
*
"Pan Bóg zabiera człowieka do siebie
w najlepszym dla niego momencie".
*
"Jedynie człowiek o wielkiej sile ducha,
wsparty żywą wiarą w Boga, mógł przejść tą trudną
i wymagającą drogą."
*
"W czasie nadzwyczjnym większość z nas
potrafiła - ponad podziałami - potwierdzić to,
co najważniejsze: naszą wspólną tożsamość".
*
"Wierzę, że z tego nieszczęścia wyrośnie dobro.Mam
ndzieję, że po doświadczeniach ostatnich
nadzwyczajmych dni my, Polacy, będziemy bardziej
sobą, będziemy bardziej obywatelami Rzeczypospolitej.
Dumni, wierni, oddani naszej Ojczyźnie."
Cytaty z artykułów w "Niedzieli",kwiecień 2010

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.
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KNIGHTS OF COLUMBUS MEMBERSHIP
TOPS 1.8 MILLION
The Knights of Columbus passed a significant milestone on April 30, 2010,
when its membership exceeded 1.8 million. At the end of the last day of April,
the official tally of Knights of Columbus
around the world stood at 1,800,445.
"Achieving this milestone in membership is a testament to the high regard in which the Knights of Columbus is held among Catholic men everywhere," Supreme
Knight Carl A. Anderson said. "We offer a unique opportunity to serve our church and our communities as one
of the most active service organizations anywhere in the
world. We truly offer the 'experience of a lifetime,' to
join brother Knights in a common effort to become better
fathers, better husbands, better citizens and better Catholics, together with the opportunity to provide financial
protection for their families."
In the United States, jurisdictions adding the largest
number of new members were Texas, California, Florida,
Michigan and Illinois, which together accounted for
15,506 new members recruited since the beginning of the
current fraternal year on July 1, 2009. Those five states
accounted for more than one-third of the 45,180 new US
members.
The Order's newest jurisdiction, Poland, also grew
briskly, recruiting 291 new members and increasing its
membership by more than one-third in less than a
year. The Dominican Republic added 221 new members,
representing growth of twelve percent in less than a year.
Over the past ten months, the Knights of Columbus
has recruited 70,310 new members worldwide, and councils have two more months to recruit new members before the end of the fraternal year on June 30. A final tally
of Knights of Columbus membership for the 2009-2010
fraternal year will be announced in July. The number of
new members recruited will be offset by deaths and withdrawals, and thus net growth in membership will be
slightly lower.
We are proud of our Knights of Columbus, Fr. Jerzy
Popieluszko Council #9599 here at the Polish Center. If
you are interested in joining them please contact Jerry
Labuda at 714 995-7097 for information.
PARISHES AND SCHOOLS IN NEED
On the weekend of May 22 and 23, the 2nd collection
will be for the “Parishes and Schools in Need” in the Diocese of Orange. The purpose of this collection is to assist
the parishes and schools in the Diocese that exhibit ongoing needs that cannot be paid for by the ordinary income
of those parishes and schools. This collection was requested by the Council of Priests and approved by
Bishop Brown. Thank you for your generosity in this special collection for our local Diocese.

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.

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
05/08/10 4:00 p.m. $2,075
$203
05/09/10 7:00 a.m. $ 315
05/09/10 9:00 a.m. $ 853
$179
05/09/10 10:30 a.m. $1,046
$141
Masses: $25; 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.

