Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
OCTOBER 17, 2010

17 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-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 17, 2010
I lift up my eyes toward the mountains; whence shall help come to me?
My help is from the LORD, who made
heaven and earth.
Psalm 121:1-2

PERSISTENCE
As the end of the liturgical calendar draws near the
liturgy focuses more and more on the end of time. This
week we are reminded that God’s ultimate victory may
be a long way off. Perseverance in prayer, proclamation,
and work will be needed along the way. The characters in
today’s readings can serve as role models for us on the
long journey of discipleship.
In the reading from Exodus Joshua does not give up
fighting, Moses does not give up praying, and Aaron and
Hur do not give up supporting him until the victory is
won. In the Gospel story the widow does not stop begging until justice is done. As the letter to Timothy urges,
we are to “be persistent whether it is convenient or inconvenient” until the coming of “Christ Jesus, who will
judge the living and the dead” (2 Timothy 4:2, 1).
© Copyright, J. S. Paluch Co.

TODAY’S READINGS
First Reading — As long as Moses’ hands were kept
uplifted, Joshua and his men had the better part of the
battle with Amalek (Exodus 17:8-13).
Psalm — Our help is from the Lord, who made heaven
and earth (Psalm 121).
Second Reading — Remain faithful; proclaim the word;
be persistent whether it is convenient or not
(2 Timothy 3:14 — 4:2).
Gospel — God will secure the rights of the chosen who
call out day and night (Luke 18:1-8).

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:
2 Tm 4:10-17b; Lk 10:1-9
Tuesday:
Eph 2:12-22; Lk 12:35-38
Wednesday: Eph 3:2-12; Lk 12:39-48
Thursday: Eph 3:14-21; Lk 12:49-53
Friday:
Eph 4:1-6; Lk 12:54-59
Saturday: Eph 4:7-16; Lk 13:1-9
Sunday:
Sir 35:12-14, 16-18; Ps 34; 2 Tm 4:6-8,
16-18; Lk 18:9-14
NO PEW POTATOES
Catholicism is not a spectator sport.
—Anonymous
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WOŁAM DO CIEBIE,
bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
Antyfona, z Liturgii Niedzieli

MODLITWA - SZKOŁA WYTRWAŁOŚCI
Modlitwa wymaga wytrwałości. Jest podobna do
nieustępliwej wspinaczki - cal po calu bliżej nieba.
Ustawiczne chodzenie utartymi szlakami, tak że w końcu
pozostawia się ślady nawet na najtwardszej skale.
Modlitwa wymaga cierpliwości.
Modlitwa jest pasją. Nie podlega żadnej estetycznej
kategorii. Nie ma złej czy pięknej modlitwy. Jest tylko
modlitwa pełna żaru, intensywna, wytrwała, pełna
tęsknoty. Stańmy przed Bogiem. Wołajmy do Niego. Bóg
pozwala się poruszyć. Trzeba modlić się i wierzyć wierzyć i modlić się. I ufać: "Bądz wola Twoja!"...
"Image"

DZIEŃ PAŃSKI
w ten święty dzień będę śpiewać Twoją chwałę Panie,
zapominając o codzienności życia.
Będę się modlić z innymi, aby uciec od samotności,
Ojcze który jesteś w niebie,
Tobie ofiaruję ciężar moich trudów,
ubóstwo, które mnie otacza,
przemoc, które czyni twardymi serca.
A po spotkaniu z Tobą w tej świątyni,
będę Cię chwalić pod gołym niebem,
i na ulicach świata...wszędzie...i zawsze...
MODLITWA O BEATYFIKACJĘSŁUGI BOŻEGO
JANA PAWŁA II
ORAZ O WSTAWIENNICTWO I ŁASKI BOŻE
ZA JEGO POŚREDNICTWEM
"Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za
to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym
zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć, chwała Krzyża
Chrystusa i piękno Ducha miłości
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i
matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy
obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,jako drogę do
osiągnięcia wiecznego zjednoczenis z Tobą
Udziel nam za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą
tej łaski... (tu wymienić prośbę), o którą prosimy, z
nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie
wkrótce włączony w poczet Twoich świętych.
Amen".

PAŹDZIERNIK...KALENDARZ..
Październik - miesiąc, który bierze nazwę od
"paździeży", czyli odpadków lnu albo konopi, jest
miesiącem narodzin dzisiaj używanego kalendarza
gregoriańskiego. Wcześniej używany kalendarz juliański
pozostawał już nieco w tyle za realnym czasem, i po
prostu opuszczono w nim kilka dni - i tak w 1582 roku po
4 października nastał 15 październik.Dlatego powstała
potrzeba nowego kalendarza.
"Image"

BŁOGOSŁAWIONY KS. JERZY POPIEŁUSZKO
28 ROCZNICA ŚMIERCI.
OSTATNIE KAZANIE
"Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko
potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania,
nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być
prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą
sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te
wartości musi się odważnie upominać dla siebie i dla
innych. Módlmy się abyśmy potrafili przebaczać, i byli
wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy"..
INTRONIZACJA PANA JEZUSA KRÓLA POLSKI
"Przyjdż Królestwo Twoje!"
MODLITWA
„Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć
Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie Jezu,
Odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i obieramy
naszym Królem, Królem Polski!”
*
Intronizacja Jezusa, Krola Polski, w naszym
Ośrodku Polinijnym im.Jana Pawła II w Yorba Linda
odbędzie się w Uroczystość Chrystusa Króla, w niedzielę
21 listopada 2010r. Przygotowujemy się do tego
duchowo, modlitewnie.
"POŚRÓD NIESNASKÓW PAN BÓG UDERZA"...
Juliusz Słowacki (wyjątek)...
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...
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DZISIAJ OBCHÓD 32 ROCZNICY WYBORU
PAPIEŻA JANA PAWŁA II, ORAZ
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ.KS.JERZEGO
POPIEŁUSZKI
Niedziela 19 października
Msza Św. godz.10:30 rano.
Modlitwa i złożenie kwiatów przed tablicami
Lunch
BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI
odbyła się 6 czerwca 2010
Modlitwa Dziękczynna
Wszechmogący Boże, źródło wszelkiego dobra,
dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś
błogosławionego Jerzego Popiełuszkę godnością
kapłaństwa. Posłałeś go, aby głosił Twoje słowo, udzielał
sakramentów świętych, mężnie działał w Twoje Imię, był
blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia,
jedności i pokoju.Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa,
przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze
krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci Panie za ten wielki dar
dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś
błogosławionego Jerzego Popiełuszkę pośrednikiem w
rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym
miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie
za jego wstawiennictwem udziel łaski............ o którą z
ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen
KAŻDY MODLI SIĘ INACZEJ
Modlitwa to nasze spotkanie z Bogiem.Co różni
modlitwę, to nie tyle słowa, co serce, nie tyle ziemia, co
niebo. Na modlitwie nie wolno zapominać, że rozmawia
się z Bogiem. W tej rozmowie są jakby dwa bieguny:
jeden bardzo mały i nędzny - moja dusza i drugi ogromny
i wszechpotężny - Bóg!
Tak naprawdę to Bóg bardziej niż ja pragnie mojej
modlitwy. To Bóg bardziej niż ja, pragnie, abym
rozmawiał z Nim w sposób wyjątkowy i bardzo osobisty.
Dlatego moja szczerość na modlitwie jest największym
pragnieniem Boga. Moja modlitwa jest inna od
wszystkich modlitw nie tylko dzięki mojej odrębności ale
dzięki temu, że Bóg ma dla każdego z nas inny plan.
Modlitwa, która jest odniesieniem do Boga i
wyrazem osobistego powiązania z Nim, w przypadku
każdego z nas bywa inna. Tak jak nie ma dwóch takich
samych kwiatów, dwóch takich samych gwiazd, tak nie
ma dwóch identycznych ludzi. Nie istnieją dwie
spontaniczne modlitwy podobne do siebie. Stańmy więc
przed Bogiem tak jak umiemy i tacy jacy jesteśmy. On
zna nas po imieniu. W modlitwie, oddajmy Mu nasze
serca, wdzięczność,skruchę,troski i całe nasze życie.
Carlo Caretto "Niedziela"

RÓZAŃCOWY PAŹDZIERNIK
Maryjo, Matko Rozanca sw. modl sie za nami!
Październik upływa we wspólnocie Koscioła pod
znakiem Różańca. Ojciec Święty, Jan Paweł II zawsze
podkreślał, że Różaniec jest modlitwą, którą bardzo
umiłował. Jest to modlitwa przedziwna w swej prostocie i
głębi zarazem. Podczas gdy Różaniec jest modlitwą
kontemplacyjną, rozmyślaniem tematów zaczerpniętych z
życia Jezusa i Maryi, w te różańcowe dziesiątki można
wprowadzić swoje osobiste sprawy, sprawy swojej
rodziny, bliźnich, narodu, świata. W ten sposób ta
październikowa modlitwa pulsuje życiem ludzkim.
DZIEŃ PAPIESKI 2010
"JAN PAWEŁ II - ODWAGA ŚWIĘTOŚCI"
W tym roku,10 października obchodzony był w
Polsce X Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II Odwaga świętości. Tegoroczny obchód wpisuje się w
duchowe przygotowanie do właściwego przeżycia chwili
wyniesienia na oltarze Jana Pawła II. Hasło zawiera trzy
aspekty: "promocja świętych" przez Jana Pawła II - oni
są dla nas przykładem wiary, osobiste dążenie Papieża do
świętości, która ma być realizowana przez każdego, i
odwaga Ojca Świętego w wezwaniu - zwłaszcza młodych
- do świętości.
„Image” pazdz. 2010

SAINTS ISAAC JOGUES (1560-1646) AND
JOHN DE BRÉBEUF (1593-1649) AND THEIR
COMPANIONS
October 19
Their mission was to New France, but these missionaries found in present day New York State and the Province of Ontario a world wildly different from the homes
they left behind. Six Jesuit priests, Fathers Isaac Jogues,
John de Brébeuf, Anthony Daniel, Gabriel Lalemant,
Charles Garnier, and Noel Chabanel—and Jesuit lay volunteers Rene Goupil and John Lalande—shared the gospel with the Native Americans they met, in languages
they painstakingly learned, and through images they creatively adapted to the indigenous cultures (for example,
John de Brebeuf’s “ ’Twas in the Moon of Wintertime:
the Huron Carol”). But their evangelization was caught
up in turmoil beyond their control: a smallpox epidemic,
battles between French and English trading interests—the
traders united only by their willingness to exploit the Native Americans—and conflict among the tribes themselves, Huron, Mohawk, Iroquois. The missionaries’ perseverance despite exhausting hardships, their steadfast
courage in facing unspeakable tortures, and undaunted
love even for those who martyred them, bore fruit, immediately in Kateri Tekakwitha’s sanctity, eventually in the
Catholicism that still flourishes in the United States and
Canada.
—Peter Scagnelli, © Copyright, J. S. Paluch Co.
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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
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time;
National Shut-In Visitation Day;
World Mission Sunday
Monday:
St. Luke
Tuesday:
Ss. Isaac Jogues, John de Brébeuf, and
Their Companions
Wednesday: St. Paul of the Cross
Saturday: St. John of Capistrano;
Blessed Virgin Mary

HAPPY ARE THEY
Happy are they who grieve not for what they have
not, but give thanks for what they do have.
—Anonymous

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.
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
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.

