Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
OCTOBER 10, 2010

10 PAZDZ 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

4:00pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 10, 2010
If we have died with [Christ Jesus]
we shall also live with him; if we persevere we shall also reign with him.
2 Timothy 2:11-12a

GOD REVEALED TO THE NATIONS
Our extended lesson in discipleship continues this
weekend with a focus on the centrality of thanksgiving to
the Christian life. We hear stories of foreigners who experience the healing, cleansing power of the God of Israel
and give the Lord thanks. In today’s episode from the
book of Kings the prophet Elisha cures a foreigner named
Naaman of his leprosy. Naaman returns to thank Elisha
and pledges to worship only the God of Israel from that
day forward. The Gospel presents the story of the cleansing of ten lepers. It is the Samaritan—also a foreigner—
who returns to give Jesus thanks and give God glory and
praise. “The Lord has revealed to the nations his saving
power,” sings the psalmist. “Sing joyfully to the Lord . . .
Sing praise” (Psalm 98:2, 4).
© Copyright, J. S. Paluch Co.

TODAY’S READINGS
First Reading — Naaman, cleansed from his leprosy,
returns to Elisha and pledges his belief in and allegiance
to the LORD (2 Kings 5:14-17).
Psalm — The Lord has revealed to the nations his saving
power (Psalm 98).
Second Reading — Remember Jesus Christ, who was
raised from the dead. If we persevere, we shall reign with
him (2 Timothy 2:8-13).
Gospel — After ten lepers are cleansed by Jesus, only
one, a Samaritan, returns to give him thanks
(Luke 17:11-19).
CASTING LIGHT
There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.
—Edith Wharton

Sat 10/9 4:00pm +Michael Ciecek from Patty & Rick Kobzi
Sun 10/10 9:00am +Michael Ciecek from Junia & Marysia
10:30am 30-ta Rocznica slubu Alicji i Grzegorza
Chileckich
Sat 10/16 4:00pm +Mateusz Kupsik od Rodziny
Sun 10/17 9:00am +Michael Ciecek from Joe & Jean Tokar
10:30am +Za wszystkich zmarlych z Rodzin Turek i
Chciuk oraz +Aleksandra Romanskiego od
Kasi i Kacpra z Rodzina
Sat 10/23 4:00pm +Aleksander Romanski from Family
Sun 10/24 9:00am +Aleksander Romanski from Viola & family
10:30am +Janina i +Piotr Podedworny od Ireny i
Ryszarda Nowak z Rodzina
Sat 10/30 4:00pm +Sally Pazula from PNA, Lodge 3193
Sun 10/31 9:00am +Les Carter from Turek family
10:30am +Jadwiga Kazmierkowska od Rodziny
Dolewskich
Fri 11/5 8:30am +Les Carter from Dolly Piterak
7:30pm +Jan Czescik, +Aleksander Czescik,
+Wladyslaw Czescik od Zony i Synowej
z Rodzina
Sat 11/6 4:00pm +Fabian Bednarski from Al & Gloria
Sun 11/7 9:00am Ladies Guild Memorial Mass
10:30am Za wszystkich +zmarlych z Rodzin Nowak
i Podedworny oraz +Stefanie Walach i jej
Rodzine od Rodziny Nowak
Sat 11/13 4:00pm +Inez Reid from Carolyn & Bill Davis
Sun 11/14 9:00am KofC Memorial Mass #9599
10:30am Za +Zmarlych i zyjacych Czlonkow Kongresu
Amerykanskiego, Dzialaczy Polonijnych I
Weteranow od Kongresu Polonii Amerykanskiej
Sat 11/20 4:00pm +Jim Murray from Wife & Family
Sun 11/21 9:00am +Les Carter from Teresa & Dan Buhre
10:30am +Bogumila Osiak w 6-ta rocznice smierci od
Dzieci

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Gal 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Lk 11:29-32
Tuesday:
Gal 5:1-6; Lk 11:37-41
Wednesday: Gal 5:18-25; Lk 11:42-46
Thursday: Eph 1:1-10; Lk 11:47-54
Friday:
Eph 1:11-14; Lk 12:1-7
Saturday: Eph 1:15-23; Lk 12:8-12
Sunday:
Ex 17:8-13; Ps 121; 2 Tm 3:14 — 4:2;
Lk 18:1-8
ACCOUNTABLE
It is not only what we do, but also what we do not do,
for which we are held accountable.
—Molière
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 28 Niedziela Roku
Czytania: 2Krl. 5:14-17; 2Tm. 2:8-13; Łk. 17:11-19

Jeden z nich... wrócił chwaląc Boga.
Być chrześcijaninem na tej ziemi, znaczy spotkać
Boga i żyć odpowiedzią na Jego słowa i działanie. Gdzie
jednak mogę spotkać Boga i w jaki spotkać przemawia
On do mnie?
Czytając wyjątki z dzisiejzej liturgii słowa, widzimy
jak Bóg w bardzo konkretnych sytuacjach objawia się
ludziom, którzy dotąd żyli poza Jego obecnością.
Syryjski wódz Naaman trędowaty, tak jak tych
dziesięciu z Ewangelli, wstrząśnięty cudem uzdrowienia,
staje się świadkiem. wyznawcą jedynego Boga. Gdy
idzie o tych dziesięciu, tylko jedyny Samarytanin
spośród oczyszczonych z nieuleczalnej choroby, która w
owych czasach mogła być porównana do dzisiejszego
raka, zdobył się na to, by zawrócić z drogi i wyrazić
swoją radość, wiare i bezgraniczną wdzięcznośc. Żydzi
byli niezbicie przekonani o swojej wyjątkowej
pobożności i większej od pogan doskonałości, a będąc
narodem wybranym, może myśleli, że im się to należało.
Samolubstwo jest tak naturalne dla każdego z nas, że
szybko zapominamy o otrzymanym darze i o tym, który
ten dar ofiarował.
Na tym tle czas na refleksje. Czy dziś możemy
spotkać Jezusa? Tak. Tylko, że w naszym życiu nie są
one tak spektakularnie, jak uzdrowienie dziesięciu
trędowatych. Chrystus Pan mówi do nas i dotyka naszego
życia przez wiarę, przez studiowanie Jego nauki zawartej
w Piśme Świętym, przez innych, często przypadkowo
spotkanych ludzi lub okoliczności. Wielokrotnie
jesteśmy tak zaabsorbowani sobą i swoimy problemami,
że nie słyszymy Jego głosu i nie zdajemy sobie sprawy z
Jego interwencji w naszym życiu. Stąd i dla nas
wezwanie, byśmy umieli odczytywać działania Bożego
w nas i w naszym czasie.
Jeżeli więc, przez wiarę poznamy lepiej Boga i
uznamy Go za cel naszego życia, wówczas szczegół w
naszym życiu nabierze głębszego sensu. Lepiej poznamy
po co żyjemy, głębiej zrozumiemy kim jesteśmy. Na
skutek wiary w Boga zmianie ulega ziemska egzystencja
człowieka. Wszystko uzyskuje nową pozycję w
hierarchii wartości. Zdobywa on całkowicie nowe siły
dla przezwyciężenia trudności, jakie stawia przed nim
życie.

CÓŻ CI JEZU DAMY
za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy, korne dziękczynienie.
Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!
Pieśń kościelna

WDZIĘCZNOŚĆ...ZŁOTE MYŚLI
"Samarytanin upadł na twarz do nóg Jezusa
i dziękował Mu"...Łuk. 17
*
Wdzięczność, to barwa i woń
szlachetnej ludzkiej duszy i serca.
*
Życie otrzymuje swoją wartośc
dzięki wdzięczności okazywanej Bogu.
*
Żywa wiara, jest wdzięczna wiara.
*
Za wszelkie dobro otrzymane
od Boga i ludzi,
trzeba przyśpieszyć kroku
by złożyć wdzięczność.
*
Wiara,że Bóg działa w naszym życiu
może się rozwijać tylko wtedy,
gdy uważnie i w poczuciu wdzięczności
przyglądamy się swojemu życiu.
*
Czy spędzamy tyle samo czasu
dziękując co prosząc?
ODMAWIAMY RÓŻANIEC w każdą niedzielę
pazdz.przed Msza sw. o godz. 10:10 rano
OBCHOD ROCZNICY wyboru na Papieza
JANA PAWŁA II
oraz męczeńskiej śmierci
Bł. Ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Niedziela 17 Października 2010, Msza św. 10:30rano
RELIKWIE WIELKICH ŚWIĘTYCH
nawiedzą Parafię św. Cecylii w Tustin (1301 S.
Sycamore Str. CA 02780) we wtorek 12 października o
godz 7 wiecz. Zaprezentowane przez ks. Carlos Martins,
między innymi będą nast. Relikwie: św. Cecylii, św
Marii Goretti, św. Teresy od Dzieć.Jezus, św. Faustyny.
św. Fraciszka z Asyżu, św. Tomasza Aquinas, św.
Antoniego Padewskiego,św. Józefa, Krzyż Święty oraz
Welon Matki Bożej.Okazja do specjalnej modlitwy i
uczczenia świętych Relikwii. Info: Lila (714)544-2458
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"PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE"...
INTRONIZACJA JEZUSA KRÓLA POLSKI
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!"
Któż jest tym Królem chwały?"
Jezus Król Polski! (por. Ps. 24)
Intronizacja, samo pojęcie określa ceremonię
wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia
ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu
ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego
władzę. Jednakże w odniesieniu się do Pana Jezusa
możemy mówić o intronizacji w znaczeniu tylko
częściowym. Według nauki Kościoła katolickiego Jezus
otrzymał godność królewską od Boga Ojca, Stworzyciela
nieba i ziemi i człowiek nic tu nie może dodać ani ująć,
tzn. Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka.
Natomiast od każdego człowieka i narodu zależy czy
dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i
podporządkuje się Jego władzy. Właśnie tego aktu
domaga się Bóg przez wizjonarkę, Służebnicę Bożą,
Rozalię Celakównę, i kieruje przez nią do naszego
Narodu pilne wezwanie do dokonania Intronizacji.
"Służebnica Boża Rozalia Celakówna", Ewa Wieczorek

GROSIKI Z NIEBA! PROSIMY O HOJNE
POPARCIE OSRODKOW OCHRONY ZYCIA
ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ
( 7paźdz.)
Maj, miesiąc kwiatów i październik, miesiąc
zbiorów - są miesiącami maryjnymi. Święto NMP
Różańcowej obchodzone 7 października nadaje
specyficzny charakter całemu miesiącu. Różaniec, ta
prosta a piękna forma uczczenia tajemnic naszego
Odkupienia za pośrednictwem N. M. Panny, nie może
być obcym duchowi liturgii. Dlatego też Kościół
ustanowił to święto, abyśmy mogli uczcić Królowę
Różańca świętego, która tyle łask i pociech wyprasza
tym, którzy wiernie ten różaniec odmawiają.
Różaniec, przez długi czas składał się z piętnastu
tajemnic.Obecnie ma dwadzieścia.Ojciec Święty Jan
Paweł II zreformował sposób odmawiania różańca
świętego, ustalony w 1569 roku przez Piusa V. Istotna
zmiana polega na wprowadzeniu Tajemnic Światła
dotyczących publicznej działalności Jezusa ( Chrzest w
Jordanie; Cud w Kanie Galilejskiej; Głoszenie Królestwa
Bożego; Przemienienie na Górze Tabor; Eucharystia).
Wszystkie tajemnice Różanca mają
uświadomić
wiernym, że modlitwa różańcowa jest modlitewnym
rozważaniem życia Pana Jezusa i podążaniem za Nim z
Jego Najświętszą Matką.
"Rycerz Niepokalanej"

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia sięga do
23 lutego 1937 roku, gdy na pierwszym ogólnopolskim
zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto
decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia.
Celem Tygodni Miłosierdzia jest budzenie
wrażliwości na potrzeby bliźnich - chorych, samotnych,
bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych - i są
zachętą do aktywnego włączania się w dzieła
miłosierdzia - także te, które mają na uwadze potrzeby
naszych braci i sióstr w Chrystusie żyjących w dalekich
krajach misyjnych i często doświadczających
niewyobrażalne niedostatki. ("Image)
*
Uczynki miłosierdzia są dzieła miłości, przez które
przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w
potrzebach jego ciała i duszy.
Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również
przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić - to uczynki
miłosierdzia co do duszy.
Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza
na tym, by głodnych nakarmić,bezdomnym dać dach nad
głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów
nawiedzać, umarłych grzebać.
Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest
jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej;
jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która
podoba się Bogu.
Katechizm Kościoła Katolickiego

POPE JOHN PAUL II CENTER COMING EVENTS
Oct. 12,19
Ladies Bible Study, Classroom 5
Oct. 17
Commemoration of the anniversary of
the election of Pope John Paul II and the
anniversary of Fr. Jerzy Popieluszko
martyrdom
Nov. 2,6,16,23 Ladies Bible Study, Classroom 5
Nov. 7
Memorial Mass for Ladies Guild deceased
members
Nov. 7
Polish Independence Day
Nov. 14
Memorial Mass for Knights of Columbus
deceased members
Nov. 20
St. Andrew’s Feast Dance (PNA Piast
Group)
Dec. 7,13,21 Ladies Blble Study, Classroom 5
PENNIES FROM HEAVEN COLLECTION
Our Pennies from Heaven collection will take place
on the weekend of October 9 and 10, 2010. We will be
collecting, after all the Masses, donations for the Crisis
Pregnancy Centers in the Diocese of Orange. Please bring
in your jars of pennies, nickels and dimes or donations.
Also, please bring in the baby bottles that were distributed to you last weekend, hopefully filled with your pennies. Thank you.
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CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD IS
TUESDAY, OCTOBER 26TH, 6:30 P.M.

LEARN POLISH
Surprise your family and friends
• classes for adults of all ages
• great teachers
• small groups
• excellent program
• funny atmosphere
• class once a week - Wednesday evening
Call today to reserve your spot—949-751-9215 or
polish.school@cox.net
Helena Modrzejewska Polish School 3999 Rose Dr.,
Yorba Linda, CA 92886
SAINT TERESA OF JESUS (1515-1582)
October 15
Let nothing disturb you; let nothing frighten you.
Gifted with a passionate spirit, young Teresa dreamed of
converting Muslims and becoming a martyr. All things
are passing; God never changes. But her mother’s death
when Teresa was fourteen inspired lifelong devotion to
Our Lady, and Teresa entered the Carmelites, Mary’s
order, despite her father’s objections and her own fragile
health. Patience gains everything. Initially, she enjoyed
her lax convent’s sociability and “busyness,” but mystical
prayer and John of the Cross’ collaboration inspired her
to reform the Carmelites. Whoever has God, lacks nothing. When her ideals encountered resistance and brought
suffering, she maintained her peace—and humor. Discovered devouring leftovers, she told her mildly scandalized
nuns, “When I fast, I fast! When I eat, I eat!” To nuns
demanding less work and more prayer in the convent
schedule, she retorted: “What we really need around here
are fewer starry eyes and more strong arms!” God alone
is enough! The italicized sentences here are her “Breviary
Bookmark,” the simple, profound prayer of Teresa, the
first woman Doctor of the Church.
—Peter Scagnelli, © Copyright, J. S. Paluch Co.

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
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.

Maria Nicassio
Lucy Alfonso
Mary Perzanowski
Evelyn Broitman
Aloisius Siekierski
Robert Copeland
Karen Delaney
Mary Stevenson
M. Robbie Dolanski
Antoni Szynalski
Robert Kowalski
Clarence Thummel
Nancy Krawczak
Czeslaw Turek
Krystyna Kruk
Ludwika Turek
Stanislaw Kruk
Hanna Wiktorowska
Teri Miles
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
First
Second
10/02/10 4:00 p.m. $2,062
$182
10/0310 7:00 a.m. $ 513
10/03/10 9:00 a.m. $1,456
$139
10/03/10 10:30 a.m. $ 854
$158
All Souls Day: $40; Bldg. Fund-Spec. Donation: $100; Rent:$111
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.”

PALA CASINO DAY TRIP
The Ladies Guild is sponsoring a day-trip to the Pala
Casino on Monday, October 25. You will leave at 7:30
a.m. on a comfortable bus from the Polish Center and
should be at the Center for check-in no later than 7:15
a.m. The bus will return at approximately 4:30 p.m. This
is a fun trip and the cost is only $15 per person. You will
get $5 back when you arrive at the Casino. For reservations and information, please call Irene Okerson at (714)
779-7376 or JoAnn Doud at (714) 993-2387, as soon as
possible.

