Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
October 9, 2011

9 Pazdz 2011

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: polishcenter@sbcglobal.net * 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 9, 2011
I can do all things in him who
strengthens me.
Philippians 4:13

GOD REVEALED TO THE NATIONS
What wonderful images we have today of the reign
of God! Isaiah speaks to us of a great feast—a heavenly
feast—a feast of abundance with rich foods and choice
wines. It is the Lord’s own affair, Isaiah explains, when
God will unite all nations, dry every tear, and destroy
death forever. Then, too, will the entire earth rejoice in
the Lord and bask in God’s saving grace.
Jesus speaks of heaven in terms of a feast as well.
Here, the kingdom of heaven is likened to a king’s wedding feast given for his son. This is a feast of abundance
also, with the fattened cattle prepared just so. But many
of the people invited don’t want to come, so the king invites anyone who would honor his son by their presence
there. And Paul tells us that whether we live abundantly
or in humble circumstances, we can do all things in the
Lord who strengthens us.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

TODAY’S READINGS
First Reading — On this mountain the LORD will make
for all peoples a feast of rich food and choice wines
(Isaiah 25:6-10a).
Psalm — I shall live in the house of the Lord all the days
of my life (Psalm 23).
Second Reading — God will supply whatever you need
(Philippians 4:12-14, 19-20).
Gospel — I have prepared my banquet, and everything is
ready. Come to the feast! (Matthew 22:1-14 [1-10]).

Fri
Sat
Fri
Sat
Sun
Sat
Sun
Sat
Sun
Sat
Sun

10/7 8:30am
7:30pm +Elzbieta Matusiak od Basi Zaniewskiej,
w 3-cia rocznice smierci
10/8 4:00pm +John Spencer from Diana Spence
10/7 8:30am +Ralph J. Schulte from Wife
7:30pm +Elzbieta Matusiak od Basi Zaniewskiej, w 3cia rocznice smierci
10/8 4:00pm +John Spencer from Diana Spencer
10/9 9:00am +Ed Pecker from D. Piterak
10:30am +Zdzislaw Lojewski od Syna Henryka
z Rodzina
10/15 4:00pm
10/16 9:00am +John Anderson Jr. from Al & Gloria Shkoler
10:30am +Janina i +Piotr Podedworny oraz wszyscy
zmarli z Rodziny Nowak od Rodziny Nowak
10/22 4:00pm +Katherine Mucha Zebra
10/23 9:00am +Linda Lee
10:30am +Aleksander Romanski od Zony z Rodzina
10/29 4:00pm +Aleksander Romanski od Rodziny Turek
10/30 9:00am +Fabian Bednarski from Al & Gloria Shkoler

PREPARING FOR
THE NEW TRANSLATION OF THE MASS
The Liturgy of the Word
On the First Sunday of Advent, November 27, 2011,
Catholic parishes in the United States will begin praying
the texts of the Mass using a new English translation of
The Roman Missal. This week, we explore the Liturgy of
the Word.
We know from the Gospels that Jesus himself listened to the inspired word of God and let it shape and
form him. Through the liturgy, we do the same. The readings we hear at Mass can teach us, but that is not their
primary function. Rather, the scriptures are meant to reveal the Lord to us, to let us experience God’s presence,
and to form us in our Christian identity. In the readings
proclaimed at Mass, we hear the voice of Christ himself,
and we recognize the story of God acting in the past and
in our own lives as well. The homily helps us to see these
connections more clearly. Then through the Profession of
Faith (Creed) and the Prayer of the Faithful, our response
to the readings prepares us to enter into the Eucharistic
Prayer that follows.
Copyright © J. S. Paluch Co.

BIBLICAL DEVOTION
Let sleep find you holding your Bible, and when your
head nods let it be resting on a sacred page.
—St. Jerome
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, 28 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Iz. 25:6-10; Flp. 4:12-14, 19-20; Mt. 22:1-14

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych...
Jak będzie wyglądało niebo? Ludzki umysł i
wyobraźnia od dawna poszukiwało i poszukuje
odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście nikt z nas nie wie
napewno jakie to niebo będzie, ale trudno się oprzeć
marzeniom.
Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, z
części zwanej ogólnie „Apokalipsą Izajasza”,
przedstawia niebo jako wizję uczty królewskiej
oczekującą wszystkich ludzi, którzy spotkali Boga. Bo
można Boga nie spotkać. Można być zaproszonym w
szczególny sposób i nie trafić na ucztę. W wizji Izajasza
przygotowane jest wszystko. Na boskim bankiecie nie ma
zamówionych i ograniczonych miejsc. Przybycie zależy
od samych gości.
Do tej uczty, przedstawionej przez proroka,
nawiązuje Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, porównując
ją do królestwa niebieskiego, w której pewien król
wyprawił ucztę weselną swojemu synowi.
Zauważmy, że zaproszeni
na ucztę wymawiali się
obiektywnymi okolicznościami, Ktoś miał pilną pracę w polu,
dla kogoś innego był to czas szczególnie korzystny dla handlu.
Przecież wolno nam zabiegać o różne dobra zwyczajne, ale z
jednym wyjątkiem: nigdy kosztem dobra ostatecznego, nigdy
kosztem naszego zbawienia.

Gdy pierwsi zaproszeni goście odmówili swego
udziału w uczcie weselnej, wówczas król wysłał swoje
zaproszenie na rozstaje dróg.
Co to jest strój weselny, ta szata godowa, bez której
nie da się być uczestnikiem królewskiwgo wesela? Bóg
przyodziany jest w świętość. Strojem weselnym na
uczcie u Boga jest świętość. Świętość jest nie
zasłużonym darem, jaki otrzymujemy od Boga, jaki
wysłużył nam na krzyżu Pan nasz Jezus Chrystus.
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”

ODMAWIAMY RÓŻANIEC w każdą niedzielę
pazdz.przed Mszą św. o godz. 10:10 rano

"OTO NASZ BÓG, TEN,
KTÓREMU ZAUFALIŚMY,
że nas wybawi; oto Pan w którym
złożyliśmy naszą ufność:
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze".
Prorok Izajasz,z Liturgii niedzielnej

BÓG ZAPRASZA NAS NA UCZTĘ
Świat w którym żyjemy, tak mało przypomina niebo.
Jezus nas zaprasza na ucztę tu na ziemi i w Jego
królestwie. Gdy uczestniczymy w Mszy Świętej świętujemy. Nietylko czytamy święte teksty i śpiewamy
pobożne pieśni - świętujemy. Bierzemy udział w uczcie.
Jesteśmy biesiadnikami. Powinniśmy się radować, bo
każde udane świętowanie nam daje przedsmak królestwa
niebieskiego.
"Image"

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"
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UCZYNKI MILOSIERDZIA 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

JEZUS CHRYSTUS "ŚWIATŁOŚĆ NARODÓW"
Bł.Jan Paweł II, enc. Veritatis Splendor, 1993
Jezus rozjaśnia oblicze swojego Kościoła, posłanego
przezeń na cały świat, aby głosić Ewangelię wszystkiemu
stworzeniu ( por. Mark 16,15). Dzięki temu Kościół, Lud
Boży pośród narodów, świadom nowych wyzwań historii
i ludzkich wysiłków w poszukiwaniu sensu życia,
przynosi wszystkim odpowiedź, której źródłem jest
prawda Chrystusa i Jego Ewangelii.
Zawsze żywa pozostaje w Kościele świadomość, że
ma on "obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w
świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany
do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom
na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia
obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do
siebie"
ZŁOTE MYŚLI...
Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo,
a Chrystus chce, i sam nas tego uczy aby wielcy ludzie byli od małych spraw.
*
Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga
w hierarchii społecznej, tym więcej musi
wymagać od siebie, i przykładem dobrym służyć.
*
Świętość nie jest łatwym życiem,
nie jest odgrodzeniem się od świata jest wytrwałą walką z sobą,
jest otwarciem serca i dłoni ku braciom
*
Ludzie pragną szacunku i choćby odrobinę serca...
o jakże to mało i jakże nieskończenie wiele!
*
Ludzie zwani świętymi,
im bardziej są porwani przez Boga,
tym bliżsi są ludziom i ich sprawom.
Tym więcej kochają.
Stefan Kard. Wyszyński :"Kromka Chleba"

"GROSIKI Z NIEBA" DOROCZNA ZBIÓRKA
na cel diecezjalnych Ośrodków Ochrony Życia
Niedziela 2 i 9 października, po Mszy św.
"Skarbonki"(duże butle)przed wejściem do kościoła
Prosimy o hojne poparcie tej specjalnej zbiórki nietylko
grosikami ale i wiekszymi banknotami.
Październik, to miesiąc,
który bierze nazwę od "paździerzy", czyli odpadków lnu
albo konopi. Pierwszy miesiąc jesieni, jest w Polsce
miesiącem zbiorów, i przygotowań na długie miesiące
zimowe.
"PENNIES FROM HEAVEN” Annual Collection
OCT. 8th & 9th
your support is greatly needed for all
the PRO -LIFE Centers in our Diocese.
Special large bottles will be at the Church entrances.
Please be generous with your donations.

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Rom 1:1-7; Lk 11:29-32
Tuesday: Rom 1:16-25; Lk 11:37-41
Wednesday:
Rom 2:1-11; Lk 11:42-46
Thursday: Rom 3:21-30; Lk 11:47-54
Friday:
Rom 4:1-8; Lk 12:1-7
Saturday: Rom 4:13, 16-18; Lk 12:8-12
Sunday:
Is 45:1, 4-6; Ps 96; 1 Thes 1:1-5b;
Mt 22:15-21
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time;
National Children’s Day
Monday: Canadian Thanksgiving Day;
Columbus Day
Thursday: Sukkot (Jewish harvest festival) begins at
sunset
Friday:
St. Callistus I
Saturday: St. Teresa of Jesus
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CENTER CALENDAR
LADIES GUILD MEETING
OCTOBER 25th 6:30 pm

In the charity of your prayers, please remember Robert, “Bob” Farrell, husband of Mary Ann who went to the Lord on
September 5, 2011. Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie! May God grant him eternal rest
and peace and consolation to his family!
In the charity of your prayers, please remember
Palmer “Joe” Turgeon, husband of +Dorothy who
went to the Lord on Dozynki weekend. Joe was an usher
at the 4PM Mass. Memorial services will be announced
at a later date. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
May God grant him eternal rest and peace and consolation to his family!
FEAST OF FAITH
Agnus Dei
After the sign of peace, the priest breaks the host into
pieces, and prepares the patens or plates of hosts for the
assembly. In the early church, “the breaking of the bread”
was the name given to the entire Eucharistic liturgy, so
central was this action to the meaning of the Christian
life. For just as the one bread is broken and given to
many people, the many are made one in receiving it.
During this ritual action, we sing an ancient litany, calling on Jesus as the “Lamb of God”—the words
used by John the Baptist when he pointed to Jesus walking beside the Jordan River (John 1:29, 36). In calling
Jesus “the Lamb of God,” John was already pointing to
the death that Jesus would die: in giving his life, Jesus
would become the Paschal Lamb of the new covenant.
During the Mass, when we call on the Lamb of God, we
call to mind his self-sacrificing love, his blood poured out
for us, and we ask this compassionate Lord for mercy and
peace.
—Corinna Laughlin, © Copyright, J. S. Paluch Co.

GOOD EXAMPLE
A good example is the tallest kind of preaching.
—African saying

Lucy Alfonso
Wendell Anderson
Henryk Antonienko
Alfreda Barton
Conrad Bednarski
Kerry Bloom
Mieczyslaw Bubienko
Frank Carrillo
Jean Carter
Robert Copeland
Karen Delaney
Amelia Domen
Tori Erwine
Joseph Hoffman
Pat DiPinto
Andrzej Grochulski
Jenny Hernandez
Pat Iadone
Hanna Kajewska-Myslo
Theresa Kelton
Joanna Koenig
Robert Kowalski
Anita Kozak

Krystyna Kruk
Traci Kochiyama
Elizabeth Lambert
Bartus Masternak
Teresa Miles
Ryszard Nowak
Jacqueline Oberle
Laura Palmer
Gil Paquet
Stanislaw Powazka
Kathy Rhodes-Hornsby
Rob Robbins
Carrie Rodorte
Krystyna Ruchel
Robert Sasser
Martha Siekierski
Maria Smolinski
Kazimiera Sowizdrzal
Czeslaw Turek
Ludwika Turek
Dawn Ward
Kathy 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
First
Second
10/01/11 4:00 p.m. $2,500
$241
10/02/11 7:00 a.m. $ 577
10/02/11 9:00 a.m. $1,597
$172
10/02/11 10:30 a.m. $ 687
$137
All Souls Day Offerings: $25; Mass Offerings: $130; Bldg. Fund
from the Gift Shop: $3,000; Rent: $1,000 Our 1st collections need
to average $4,412 per week to meet our 2011/2012 Budget. The
second collection taken each week is to help support our Honduran Mission managed by Sister Glorianna Bednarski and other
needs as specified by the Diocese of Orange as “Special Second
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.

