Thirty-second Sunday in Ordinary Time
NOVEMBER 7, 2010

7 LISTOPAD 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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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
November 7, 2010
My steps have been steadfast in your
paths, my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer
me, O God.
Psalm 17:5-6a

THE LORD STRENGTHENS US
If you drive past a health or fitness club early most
mornings, you’ll usually see a fair number of cars parked
outside. Most likely you’ll see more cars parked there than
outside the parish church for morning Mass or morning
prayer. When the apostle Paul speaks today of the word of
the Lord “speed[ing] forward” (2 Thessalonians 3:1) he is
making a racing/athletic allusion. This sort of reference is
one of the most frequent in his letters. In his world, influenced by Greek culture, the city’s gymnasium was a place
for athletics, but also for poetry, philosophy, and religious
and political discourse. It was a place for the body, mind,
and spirit.
All aspects of our life must be guided by the word of
the Lord. We can exercise at the health club for bodily fitness, but ultimately it will be the Lord who will strengthen
us. In the same way, it will be the Lord’s own strength we
must use for our vocation as disciples: to speed the word
of the Lord forward, so that Christ may be known and God
glorified through our witness. Paul sums up by telling us
what the heart of the disciple will be: directed at all times
toward the love of God, and possessing the endurance of
Christ.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

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 Shkoler
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
Sat 11/27 4:00pm +Sophia Bednarski from Al & Gloria Shkoler
Sun 11/28 9:00am +Les Carter from Bob & Fran Kowalski
10:30am +Helena Popek od Corki Emilki w 4-ta
rocznice smierci
Fri 12/3 8:30am +Les Carter from Tony & Kathy Cruz
7:30pm +Jadwiga Ajchel, +Roman Ajchel od Corki
z Rodzina
Sat 12/4 4:00pm +Julia Welch from Carolyn & Bill Davis
Sun 12/5 9:00am +Les Carter from Rick & Patty Kobzi
10:30am +Aleksander Romanski od Rodziny Turek
Wed 12/8 8:30am
7:30pm +Stanislaw Lamparski, +Maria Grel w 14-ta
rocznice smierci i +Mateuszek Kupsik od
Rodziny
Sat 12/11 4:00pm +Ursula Jamison from Carolyn & Bill Davis
Sun 12/12 9:00am +Les Carter from Barbara & Jack Hanley
10:30am +Kazimiera, +Bronislawa, +Piotr Dutkowscy
od Dzieci

TODAY’S READINGS
First Reading — The King of the world will raise us up
to live again forever (2 Maccabees 7:1-2, 9-14).
Psalm — Lord, when your glory appears, my joy will be
full (Psalm 17).
Second Reading — May the Lord encourage and
strengthen your hearts (2 Thessalonians 2:16 — 3:5).
Gospel — Those who are deemed worthy of the coming
age can no longer die (Luke 20:27-38 [27, 34-38]).
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 32 Niedziela Roku
Czytania: 2Mch. 7:1-2, 9-14; 2Tes. 2:16-3:5; Łk. 20:34-38

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych...
Pierwsze czytanie z drugiej Księgi Machabejskiej
w dzisiejszej Mszy św. wymaga pewnego wprowadzenia.
Dotyczy ostatnich wieków historii Starego Przymierza,
gdy Naród Wybrany stopniowo tracił samodzielność
polityczną i popadał w coraz większą zależność od
bardzo już wtedy zhellenizowanych kultur. Ówczesnym
władcom zależało na cywilizacyjnym i religlinym
ujednoliceniu podległych sobie ludów. W wypadku
Narodu Wybranego oznaczało to odciąganie Izraelitów
wszystkimi sposobami od wiary ojoów, ośmieszanie
tradycyjnych wierzeń i praktyk religijnych. Dzisiejszy
fragment z drugiej Księgi Machabejskiej przedstawia
nam bohaterską śmierć synów Matatiasza, z rąk tyrana
Syrii Antiocha IV. Nie chodzi tu o mięso takie czy inne,
a o motyw decyzji który aprobuje ten nakaz lub zakaz.
Chodzi o rzecz bardziej poważniejszą niż samo to, co
stanowi treść czy autonomicznie rozważaną jakość bądź
wartość samej praktyki. Gdy spełniam jakiś akt
religliny, gdy stosuję się do nakazu lub zakazu mojej
religli, określam swój stosunek do tej religii, świadomą
aprobatę jej treści i uzewnętrzniam punkt odniesienia
mojego własnego życia do treści wiary. Jeżeli przyjrzeć
się motywom, jakimi kierują się ludzie opisani w
pierwszym czytaniu, decydując się na śmierć, widać nie
współmierność ofiar poniesionych "tu" i nagrody
oczekiwanej "tam". Jakiś prosty rachunek strat i zysków,
możliwy tylko dla człowieka o wielkiej i odważnej
wierze. Problem zmartwychwychwstania kamień obrazy
wtedy i dziś, dla wszystkich ludzi, którzy na tyle nie
potrafią zawierzyć Bogu, by uznać za słuszne to, że ani
sprawdzianów, ani analogii nawet nie ma w "tym" życiu.
Jedno tylko zmartwychwstanie Chrystusa, na którym
wspiera się cała nadzieja nasza, że i my też będziemy żyć
jak On. Chrystus potwierdził tę wiarę przez to, że umarł i
zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli
uczy św. Paweł. Pierwszy a więc nie jedyny, bo za Nim i
z Jego powodu, my wszyscy wrócimy do życia.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Ti 1:1-9; Lk 17:1-6
Tuesday:
Ez 47:1-2, 8-9, 12; 1 Cor 3:9c-11, 16-17;
Jn 2:13-22 or any readings from the
Common of the Dedication of a Church,
nos. 701-706
Wednesday: Ti 3:1-7; Lk 17:11-19
Thursday: Phlm 7-20; Lk 17:20-25
Friday:
2 Jn 4-9; Lk 17:26-37
Saturday: 3 Jn 5-8; Lk 18:1-8
Sunday:
Mal 3:19-20a; Ps 98; 2 Thes 3:7-12;
Lk 21:5-19

WSZECHMOGĄCY I MIŁOSIERNY BOŻE,
oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności,
abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała,
mogli swobodnie pełnić Twoją służbę.
Modlitwa z Liturgii niedzielnej

LISTOPAD
Listopad rozpoczyna się uroczystością Wszystkich
Świętych. Liczba imiennie znanych i "oficjalnie
uznanych" świętych wynosi około trzech tysięcy i rośnie
z miesiąca na miesiąc, do niedawna także dzięki Janowi
Pawłowi II, który ogłosił świętymi więcej osób niż
wszyscy jego poprzednicy Obcowanie z całym
Kościołem triumfującym jest prawdą naszej wiary.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest przeto radosna,
choć bliskie sąsiedztwo Dnia Zadusznego rzuca na nie
pewien cień smutku.
Nastrojowo jednak cały listopad, w którym rok
kościelny nieubłaganie biegnie ku końcowi, jest
miesiącem zadumy. Szare i mgliste dni, w których
przyroda pokazuje, jak po okresie wzrostu, dojrzewania i
zbiorów następuje czas więdnięcia i obumierania,
sprzyjają refleksji nad śmiercią i życiem wiecznym.
"Image". listopad

SMUTEK
Aniołowie, dobre duchy przyjmują naszych
zmarłych...A aniołowie, dobre duchy między nami,
pocieszają pogrążonych w smutku.
W niektórych momentach nie tyle potrzebujemy
chusteczek, by otrzeć łzy, ile dobrego człowieka, który
rozumie nasze łzy i smutek.
„Image”

SŁAWNI LUDZIE O ŚMIERCI
"Dla dobrych śmierć jest zaproszeniem do
odpoczynku. Dla złych - katastrofą" - św. Ambroży
"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na
próbę" - Jan Paweł II
"Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki" Benjamin Franklin
"Można podzielić ludzi na trzy klasy: ci, co się
zapracowują na śmierć, ci, co się zamartwiają na śmierć,
i ci, co się zanudzają na śmierć" - Winston Churchil
"Niedziela" listopad

92 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada obchodzimy 92gą rocznicę odzyskania
Niepodległości naszej Ojczyzny w roku 1918. Jedno z
najważniejszych polskich świąt narodowych, jest to dzień
w którym dziękujemy Bogu za dar wolności i zanosimy
modły o właściwe korzystanie z tego daru. Pamiętamy
również i hołd składamy tym wszystkim którzy życie swe
oddali za Ojczyznę, i żyjącym jej obrońcom.
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JAN PAWEL II DO POLAKÓW
"Jakże bardzo potrzeba nam tej mocy, abyśmy nigdy
nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyśmy
od Boga nigdy nie odstąpili, abyśmy nigdy nie utracili
wolności ducha, do której Chrystus wyzwala człowieka,
abyśmy nie wzgardzili nigdy Bożą Miłością, która jest
największa. Abyśmy całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli...
Dziedzictwo to domaga się słów i czynów prawdziwych,
rzetelnych i prostych". Rzym 1988
*
"Wolność trzeba stale, stale zdobywać. Zdobywa ją
się czyniąc z niej dobry użytek - czyniąc użytek w
prawdzie. Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i
na to dobro muszą być otwarci wszyscy jej synowie i
córki, bo takie dobro domaga się stałego i uczciwego
wysiłku całego społeczeństwa".

GRUPA "PIAST ZWIĄZKU NARODOWEGO
POLSKIEGO
zaprasza na
ANDRZEJKI 2010
Sobota 20 listopada 2010 r.
od godz. 19:00 do 24:00
Osrodek Polonijny w Yorba Linda
Wstęp $40 od osoby (w cenie gorąca kolacja)
Muzyka w wykonaniu Zbigniewa Gałązki
Niespodzianki dla Andrzejów; Loteria fantowa;
Wróżby;Lanie wosku;
Wspaniała polska kuchnia;Bar z polskimi trunkami.
Informacje i Rezerwacje:
Barbara Jarosławska: (714) 435-4034
Marlena Hulisz: (714) 557-1930
G.Chilecki: (714) 744-2775
Teresa Turek: (949) 888-8559

Kraków 1991

ZMIENIĆ ŚWIAT OD WEWNĄTRZ
Ks. Jan Twardowski
Słowa ośmiu Błogosławieństw ( Ewangelia, urocz.
Wszystkich Świętych) wypowiedziane przez
Pana Jezusa dwa tysiące lat temu czytane są do dziś
każdemu. Można mówić o nich to, co stale się powtarza:
o zawartej w nich etyce chrześcijańskiej, odmiennej od
wszystkich innych, najbardziej wzniosłej, prawdziwej.
W świecie żyje wielu ludzi konsekrowanych i
niekonsekrowanych, poświęconych i oddanych Bogu,
którzy w duchu ośmiu Błogosławieństw chcą modlitwą
zmienić świat od wewnątrz. Jezus tak pięknie o nich
mówi: błogosławieni, szczęśliwi, którzy żyją duchem
Ewangelii.
Nauka płynąca z ośmiu Błogosławieństw jest bardzo
trudna i wymaga ciągłej czujności, pracy nad sobą,
modlitwy. W każdym czasie potrzeba świadectwa ludzi
żyjących według Błogosławieństw. Ci, którzy żyją ich
duchem, już są zbawieni, bo znaczy to, że żyją życiem
Jezusa.
Czy Ewangelia o ośmiu Błogosławieństwach nie jest
wciąż dla nas niesłychaną Nowiną?

INTRONIZACJA PANA JEZUSA KRÓLA POLSKI
Przyjdź Królestwo Twoje!
"Akt Intronizacyjny nie jest nowym nabożeństwem,
ani wogóle nabożeństwem, ale jednorazowym, formalnie
wyrażonym aktem wiary, w to, że Jezus jest Mesjaszem Królem, przez którego , w którym i dla którego wszystko
istnieje. On jest jedynym władcą świata, którego
panowanie nad sobą każdy ma uznać.
Akt ten ma być dokonywany aby wszyscy wierni
zrozumieli, że muszą walczyć odważnie i bez ustanku
pod sztandarami Chrystusa Króla, i zabiegali o to by
prawa samego Boga były nienaruszone"
Ks. T. Kiersztyn,"Czas Intronizacji"

*
W niedzielę 14 listopada, w Ośrodku naszym
rozpocznie sie siedmiodniowe Nabożeństwo
Intronizacyjne.Będzie ono kontynuowane w każdy dzień
tygodnia o godz. 7:30 wiecz. W niedzielę 21 listopada,
w Uroczystość Chrystusa Króla, po Mszy św. nastąpi
Intronizacja Chrystusa Króla Polski.
Zachęcamy całą Wspólnotę do aktywnego udziału w
tych uroczystościach.
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Thirty-second Sunday in Ordinary Time;
Daylight Saving Time ends
Tuesday:
Dedication of the Lateran Basilica in Rome
Wednesday: St. Leo the Great
Thursday: St. Martin of Tours; Veterans Day;
Remembrance Day (Canada)
Friday:
St. Josaphat
Saturday: St. Frances Xavier Cabrini
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SAINT FRANCES XAVIER CABRINI (1850-1917)
November 13
Burly longshoremen glared at the woman in widow’s
dress who interrupted their drinking to beg money, in
broken English, for her orphanage. The bar exploded in
laughter as one man responded by spitting in her face.
“That was for me,” the woman smiled. “Do you have
anything for the children?” Given today’s national debate, could it be as much God’s sense of humor as God’s
will for our sanctification that our first “American” saint
should be an immigrant and naturalized citizen? Frances
Cabrini, adopting the name “Xavier,” confided to Pope
Leo XIII her longing to follow her Jesuit patron to Asia.
But the Pope replied, “Not East—West!” So she and her
Missionary Sisters of the Sacred Heart exchanged exotic
dreams of China for the impoverished reality of Italian
ghettos across the United States and Central and South
America. Before her death, Frances had founded seventy
educational, health care, child, and family service institutions. Today, from Siberia to Ethiopia, in sixteen countries, Mother Cabrini’s sisters and lay associates embody
her practical spirituality: “Let’s get to work! We’ll have
eternity to rest!”
—Peter Scagnelli, © Copyright, J. S. Paluch Co.

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

Zofia Nowak-Przygodzki
Lucy Alfonso
Teresa Osinska
Evelyn Broitman
Mary Perzanowski
Robert Copeland
Aloisius Siekierski
Karen Delaney
M. Robbie Dolanski
Mary Stevenson
Robert Kowalski
Antoni Szynalski
Nancy Krawczak
Clarence Thummel
Krystyna Kruk
Czeslaw Turek
Stanislaw Kruk
Ludwika Turek
Teri Miles
Hanna Wiktorowska
Maria Nicassio
Stefania Zawistowska
Adam Nowak-Przygodzki
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

PERFECT EXERCISE
By the perfect exercise of only one virtue, a person
may attain to the height of all the rest.
—St. Gregory Nazianzen

POPE JOHN PAUL II CENTER COMING EVENTS
Nov. 9,16,23 Ladies Bible Study, Classroom 4
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 4

First
Second
10/30/10 4:00 p.m. $1,433
$170
10/3110 7:00 a.m. $ 424
10/31/10 9:00 a.m. $1,160
$140
10/31/10 10:30 a.m. $ 855
$181
Additional Donations for World Missions: $55; Additional Donations for Pennies from Heaven: $20; All Souls Day: $1,110
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
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.

