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HISTORY OF POPE JOHN
PAUL II POLISH CENTER
IN YORBA LINDA
In 1974, Orange County
was still a part of the Archdiocese
of Los Angeles. Devout and hardworking Polish immigrants explored the possibility of having a
Polish language Mass said in Orange County. At the request
of Rev. Zbigniew Olbryś, SChr, pastor of Our Lady of Bright
Mount Polish Church in Los Angeles, Alexander Romanski
informed a small group of friends and acquaintances that lived
in Orange County that Holy Mass in Polish language would be
celebrated in Orange County.
Rev. Olbryś celebrated the first Mass in Polish at St.
Anthony Claret church in Anaheim. At the beginning, Holy
Mass in Polish language was celebrated on the first Saturday of
each month at 5 o’clock in the afternoon.
In 1976 when the Diocese of Orange became a reality,
the late Bishop William Johnson appointed Rev. Joseph Karp,
the spiritual director for the Polish Community in Orange
County. Subsequently the Polish Community held their weekly
services at various churches and chapels, even at a funeral
home chapel. The need of permanent location became more
urgent. Fundraisers were organized in the form of dances, socials and annual “Dożynki”. The initiator and chairperson of
publishing two cook books was Rita Kronenbusch. Cook books
became very popular and brought in a substantial income.
At the beginning of 1980’s, Representatives of the
Community: Stanley Pawlowski, Martin Krawiec, Robert
Kraszewski, Regina Kobzi, Charles Rogalski and Maria Romanski met with Bishop William Johnson and obtained permission to purchase the present site in Yorba Linda. Stasia
Horaczko, a member of the Polish Community and a real estate
agent assisted Rev. Karp with finding and negotiating the purchase. Rev. Joseph Karp obtained special permission from
Bishop Johnson and the seller of the property to celebrate
Christmas Eve Mass at midnight on December 24, 1982 before
the final purchase was concluded.
However, the first official Mass at the Pope John Paul
II Polish Center was held on January 16, 1983. It must be
noted that the total loan for the purchase of the property was
paid off within two years.
In 1982, Rev. Karp with the help of Lila and Michael
Ciecek organized the first Christmas Eve “Wigilia” for the
Polish Refugees at St. Justin Martyr Parish. The tradition was
continued for several years by Alicja and Jerzy Czarnecki
and is now organized by Helena Modrzejewska Polish School
and called “Opłatek”.
With the influx of Polish immigrants, the need of a
larger space was very evident. On February 13, 1984 members
of the Community met again with Bishop Johnson to seek permission to build the Church and Parish hall. On January 20,
1985 Rev. Bishop John T. Steinbock blessed the groundbreaking. The Church and hall were blessed on December 24, 1986.
Members and friends of the Polish Center donated and
offer to this day their time, talent, and financial support. In the
Fall 1986, Saturday Polish School was started, followed by
founding of the Boys and Girls Scouts Troops. Adult evening
English classes were held and classes in Polish language for

Polish Americans. It was the start of a choir and folklore
dance groups “Górale” and “Polanie”, the latter exist to this
day. In time other groups formed: Ladies Guild, Seniors Club,
Fr. Jerzy Popieluszko Knights of Columbus, Council 9599,
Father Maximillian Kolbe Charities,Inc., Polish National Alliance: Lodges “Piast” and Centennial Lodge of Orange County
and Knights of Devine Mercy.
The Polish Center is the place for religious celebrations. All church holy days are celebrated, annual Mass of
Christ Resurrection with procession, Feast of the Divine Mercy, St. Joseph’s Table, May devotion to Mary and Mary’s
Crowning, procession on the Feast of Corpus Christi, Christmas Vigil Midnight Mass. Sacraments of Baptismal, First Holy
Communion and Confirmation are administered.
Weddings and funerals also take place at the Center.
In the year 2000, Rev. Joseph Karp retired early due
to health problems. Rev. Henry Noga, SVD, from Society of
the Divine Word was appointed to minister to the Polish Community and
Rev. Douglas Cook became Director of the Center.
During the changeover, a Center Finance Committee was
formed. Within the year the “Center Council” was reinstituted
as an advisory Board to the Director. Various members of the
Community have an opportunity to serve on the Board as well
as various appointed and standing positions based on the needs
of the Center. In the years 2006 – 2008 Rev. George Blais
served as Director of the Center.
In the year 2004 during Rev. Douglas Cook’s tenure,
additional classrooms/meeting rooms were built. Bishop Todd
Brown, Bishop of Orange blessed the new building on the 25th
Anniversary Celebration of Pope John Paul II Pontificate.
July 1, 2008 Rev. Henry Noga, SVD, was appointed
a new director of the Polish Center to minister to the Polish/
English community.
In the year 2008, the Polish Center celebrated its 25th
year in Yorba Linda. What began as a handful of proud and
persistent Polish immigrants and Polish Americans has become
a thriving spiritual and cultural center.
Within the last five years, many improvements took
place: a new altar and presbytery, new pews and floor in the
church, a total redo of the large hall from ceiling to floor, including stained glass windows, and the small hall got a new
face lift with new lighting, floor and of course new coat of
paint. The kitchen was totally redone.
It was possible to accomplish all these renovations
due to generous contributions to the PSA program, many
hours of hard work volunteered by members of the Center
and the meticulous supervision of Rev. Henry Noga, SVD.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time;
World Mission Sunday
Wednesday:
St. John of Capistrano
Thursday:
St. Anthony Mary Claret
Saturday:
Blessed Virgin Mary
FRAGRANT FORGIVENESS
Forgiveness is the fragrance a violet sheds on the heel
that has crushed it.
—Mark Twain
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HISTORIA POLSKIEGO
CENTRUM IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
W YORBA LINDA
W roku 1974, gdy Orange
County jeszcze było częścią
Archidiecezji Los Anageles,
rozpoczęto starania aby zorganizować
Msze św. w języku polskim w Orange County. Na prośbę Ks.
Zbigniewa Olbrysia, SChr, ówczesnego proboszcza polskiego
kościoła p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles,
Aleksander Romański poinformował i zaprosił znajomych
Polaków mieszkających w Orange County, na pierwszą Mszę
św. w języku polskim w kościele św. Antoniego Claret w
Anaheim którą odprawił ks. Olbryś. Od tego dnia, Msze św. w
języku polskim odbywały się początkowo w pierwszą sobotę
każdego miesiąca o godz.
5-ej popołudniu.
W roku 1976 powstała diecezja Orange, ks., Biskup
William R. Johnson wyznaczył ks. Józefa Karpa na
duchowego opiekuna i duszpasterza Polonii. W ciągu
kolejnych kilku lat Msze św. w języku polskim odprawiane
były w każdą niedzielę w różnych kościołach i kaplicach a
nawet w kaplicy domu pogrzebowego.
Od samego początku, marzeniem ks. Karpa i
wszystkich gromadzących się Polaków było posiadanie
własnego miejsca, w którym mogliby modlić się w swoim
ojczystym języku, spotykać się i pielęgnować polskie zwyczaje
i tradycje. Rozpoczęto zbierać fundusze na ten cel urządzając
zabawy, wieczorki towarzyskie i doroczne Dożynki.
Inicjatorką i główną przewodniczącą wydawnictwa dwóch
książek kucharskich była Rita Kronenbusch. Książki cieszyły
się dużym powodzeniem i przyniosły poważny dochód.
Na początku lat 80-tych. Liczba wiernych
gromadzących się na Mszy św. w języku polskim gwałtownie
wzrosła ze względu na tzw. emigrację „Solidarnościową”.
Potrzeba posiadania własnego miejsca stała się bardziej
nagląca. Przedstawiciele polonijnej wspólnoty, a byli to: S.
Pawłowski, M. Krawiec, R. Kobzi, R. Kraszewski, C. Rogalski
i M. Romańska udali się do ks. Biskupa Johnsona z prośbą o
pozwolenie na zakup budynku, byłego kościoła Adwentystów,
u zbiegu ulic Rose Dr. i Golden Avenue w Yorba Linda, który
miałby służyć polonijnej społeczności. Stasia Horaczko,
członkini Wspólnoty wyszukała obecny ośrodek i pomogła ks.
Karpowi w pertraktacjach kupna. Mimo tego, że zakup nie był
jeszcze formalnie dokonany, ks. Karp po otrzymaniu
pozwolenia od ks. Biskupa i sprzedawcy, na nowym miejscu
odprawił Pasterkę w 1982 roku.
Jednak oficjalna pierwsza Msza św. w naszym
własnym już Polskim Centrum była sprawowana przez ks.
Józefa Karpa w niedzielę 16 stycznia 1983 roku. Warto
dodać, że cała pożyczona suma na zakup tego miejsca została
spłacona w przeciągu zaledwie dwóch lat.
W 1982 roku, Ks. Karp, Lila i Mietek Ciecek
zorganizowali pierwszą Wigilię dla przybyłych uchodzców.
Tradycję tą podtrzymywali Alicja i Jerzy Czarneccy przez
kilka lat organizując Wieczerzę Wigilijną dla Polaków w
okresie Świąt Bożego Narodzenia, a obecnie szkoła im. Heleny
Modrzejewskiej organizuje coroczną „Jasełka” która w
dalszym ciągu cieszy się powodzeniem wśród Polonii.

W związku z napływem rodaków z Polski po stanie
wojennym, zakupione pomieszczenie stało się
niewystarczające i dlatego 13-go lutego 1984 roku
przedstawiciele polonijnej wspólnoty udali się ponownie do ks.
Biskupa Johnsona prosząc o pozwolenie wybudowania
kościoła i sali parafialnej. 20-go stycznia 1985 roku ks. Biskup
John T. Steinbock uroczyście poświęcił początek budowy.
Wybudowany już nowy kościół wraz z salą został oficjanie
poświęcony 24-go grudnia 1986 roku.
Członkowie i przyjaciele Polskiego Centrum
ofiarowali i do dzisiejszego dnia ofiarują swój czas, talent i
finansowe wsparcie. Na przestrzeni lat powstawało wiele
inicjatyw: jesienią 1988 roku powstała sobotnia Szkoła Polska,
zorganizowano harcerstwo, wieczorowe kursy języka
angielskiego, oraz kursy nauki języka polskiego dla
Amerykanów polskiego pochodzenia. Powstały chóry i
folklorystyczne grupy taneczne: „Górale” i „Polanie”. Powstał
Klub Pań, Klub Seniorów, Koło nr. 9599 Rycerzy Kolumba
im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Kolbe Charities, Związek
Narodowy Polski Grupy: 3193 i Grupa „Piast”, oraz Rycerze
Miłosierdzia Bożego.
Polskie Centrum to także ośrodek kultu religijnego.
Tutaj obchodzone są wszystkie święta kościelne. Także od
1978 roku organizuje się tradycyjne doroczne Dożynki.
W 2000 roku ks. Józef Karp ze względów
zdrowotnych odszedł na wczesną emeryturę. Wówczas to ks.
Henryk Noga ze Zgromadzenia Słowa Bożego Misjonarzy
Werbistów objął duszpasterską opieką tutejszą Polonię, a
dyrektorem Centrum 1 lipca 2000 roku został ks. Douglas J.
Cook. Ks. Douglas Cook wznowił istnienie Rady Centrum
którego becną przewodniczącą jest Maria Romańska.
W roku 2004 dobudowano kolejne klasy szkolne,
których uroczystego poświęcenia dokonał ks. Biskup Tod
Brown. W latach 2006–2008 dyrektorem był ks. George Blais.
1-go lipca 2008 roku Ks. Henryk Noga został
nowym dyrektorem Polskiego Centrum. Ks. Henryk służy
Polonii we wszystkich jej duchowych potrzebach, odprawia
Msze św. w języku polskim i angielskim, sprawuje sakramenty
św. prowadzi spotkania grup modlitewnych łącząc tę posługę z
pracą w swoim Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Werbistów.
W roku 2008 Polskie Centrum w Yorba Linda
obchodziło Jubileusz 25-lecia. To wszystko, co zaczęło się od
grupy kilku osób stało się duchowym i kulturalnym centrum.
Na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat, całe Centrum
zostało odnowione, począwszy od nowego ołtarza,
prezbiterium, podłogi i nowych ławek w kościele. W dużej sali
(przedłużenie kościoła) remont został przeprowadzony od
sufitu do podłogi, łącznie z nowymi witrażami. Następnym
etapem było nowe wyposażenie kuchni, oraz odnowienie małej
sali, gdzie położono nową podłogę, odmalowano ściany i
zainstalowano nowe oświetlenie.
Dzięki szczodrej hojności i wspaniałym talentom
członków naszego Centrum pod czujnym okiem ks. dyrektora
Henryka Noga, SVD nasze Centrum im. Bł. Jana Pawła II
służy kolejnym pokoleniom Polonii.

NASZĄ POMOCĄ JEST NASZ PAN I STWÓRCA
Pan cię uchroni od zła wszelkiego.
Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad tobą.
z Psalmu 121
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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 20, 2013
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

PERSISTENT PRAYER
To the best of our knowledge, the authors of the
New Testament did not spend much time in each other’s
company following the Resurrection. They took their charge
to go to the nations and spread the Good News seriously.
Paul and Luke are an exception to this, having travelled
together on missionary journeys. It is no accident, then, that
perseverance in prayer is a favorite theme of both authors.
Luke’s Gospel (which speaks most frequently about Jesus’
own prayer), Acts, and the Pauline Letters all exhort us to
unceasing prayer.
Paul’s personality was certainly tenacious; he most
likely would have admired the persistent widow in today’s
Gospel passage. The purpose of these passages is not to
make us think—as infants and toddlers do—that if we keep
asking or yelling or crying we will eventually get our way.
No, the point is that when true disciples believe in something, we will persist in following that belief whether it is
convenient or not, even when we come up against seemingly insurmountable obstacles.

KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 29 Niedziela Roku
Czytania: Wj. 17:8-13; 2Tm. 3:14-4:2; Łk. 18:1-8

...Zawsze powinni się modlić i nie ustawać...
Trwanie przed Bogiem w modlitwie jest
tematem dzisiejszych tekstów liturgii.
Modlitwa zawsze była dla czlowieka rzeczą trudną i
kłopotliwą. Dla wielu z nas jest stratą czasu. Nawet
człowiek wierzący łatwo ulega chęci przyjmowania za
ważniejsze inne czynności i przedkładania ich nad
modlitwę. Jako usprawiedli- wienie podaje się najczęściej
brak czasu i wewnętrznej gotowowosci. Poza wszystkimi
tymi trudnościami kryje się jednak niewątpliwie również
zanikająca swiado mość wiary. Człowiekowi
współczesnemu trudniej niż poprzednim pokoleniom podjąć
rozmowę z Bogiem.
Tym niemniej modlitwa jest czymś właściwym
człowiekowi wszyscy bowiem jesteśmy stworzeniami Boga.
Kto się nie modli, wypiera się swego ukierunkowania na
Niego i staje się w ten sposób wewnętrznie zakłamany.
Modlitwa zaś uwalnia człowieka od samego siebie i nie
pozwala mu stracić z oczu właściwego sensu życia. Spawa
modlitwy to sprawa wiary i miłości. To również sprawa
umiejętności życia. Można śmiało zaryzykować
twierdzenie: Jak kto wierzy, tak się modli. Człowiek z
natury szuka Boga i potrzebuje Go. Gdy się nie modli,
powoli uważa, że może się bez Niego obejść, zapomina o
Nim, a w końcu zaczyna wątpić w Jego istnienie.
Modlitwa nie może być egoistyczna, interesowna Bóg
nie jest "kupcem" siedzącym za ladą. Zasadnicza postawa w
modlitwie powinna być wielkoduszna miłość. Modlitwa nie
jest żebraniną czy żądaniem, ale darem składanym ze swej
osoby i z życia. Nie jest ona czekaniem na wzruszenia,
uczucia i doznawanie przeżyć, lecz jest spotkaniem
człowieka z Bogiem. Nie powinniśmy się więc zniechęcać z
powodu roztargnień czy myśli natrętnych, bo Bóg patrzy na
nasz wysiłek i na serce, a nie na nastroje.
W modlitwie postawa zewnętrzna jest wyrazem
wewnętrznej postawy ducha. Stąd też winien się znaleść
zawsze odpowiedni czas i miejsce na modlitwę. Jest to
chwila refleksji i zastanowienia się, chwila spojrzenia za
siebie i przed siebie, na Boga i ludzi. To okazja do
świadomego spotkania się z Bogiem.

TREASURES FROM OUR TRADITION
Although the hours of daylight are rapidly dwindling, many people would say that these October days bring
the year’s most splendid weather. Americans are riders and
joggers, not strollers, and so the pleasures of the season are
often lost on us. This is not the case with many Jewish people, who observe an ancient rule in walking to synagogue on
the Sabbath. On city streets and suburban sidewalks in many
cities, we may notice around sunset the nicely dressed families walking and chatting on Friday afternoon. After a short
prayer at dusk, the families stroll home again for a relaxing
and festive meal. They return to synagogue in the morning,
and then spend an afternoon in family leisure until three
stars appear in the night sky and Sabbath ends.
Catholics, on the other hand, pile into the car and
drive even a short distance to Mass; some even divide the
family to participate at different hours. For Jews, the leisurely walk marks a dividing line between hectic life commitments and a day of abundant joy and enrichment. Before
we became an automobile culture, Catholics embraced a
similar pace, and in most places walked to church. These
lovely days of fall invite us to tap into an old and life-giving
tradition. If you live within a mile of your church, walk next
week. If you must drive, park at a good distance and walk
the rest of the way. Talk about your life, greet strangers,
notice the crunch of leaves under your shoes. You may be
surprised at how different Sunday Mass feels when it is
framed by leisure!

Podobnie, jak "natrętna" wdowa w dzisiejszej opowieści
ewangelicznej nie wahajmy się naprzkrzać Panu Bogu. On jest
Bogiem, który pozwala siebie poruszyć i ubłagać, słyszy skargi
ludzi i ich wysłuchuje, widzi niedolę ludzką i z niej wybawia.
Nie chce dać się prosic bez końca, ale - na swój sposób - jest
niejako zdany na prośby i wiarę ludzi.
Modlitwa wymaga wytwałości. Modlitwa jest pasją.
Nie ma pięknej modlitwy. Jest tylko modlitwa pełna żaru,
namiętna, intensywna., szczera. Wołajmy do Boga. Dajmy
wyraz naszej tęsknocie, nadziei i miłości.

-James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

Christine Rod MC

MODLITWA - SZKOŁA WYTRWAŁOŚCI
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NA 30-TY JUBILEUSZ POLSKIEGO OŚRODKA
“TU JEST NASZA POLSKA MAŁA”
Lila Ciecek
Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas...
Słońce wschodzi w Yorba Linda i blaskiem ogarnia nas.
Wschodzi słońce, opromienia polskich serc stołeczny gród,
Gdzie przed wielu, wielu laty z woli Bożej stał się cud:
Orzeł Biały wzniósł się dumnie ponad pomarańczy gajem,
A Bóg dobry łaską swoją marzenia uwieńczył darem
Małej Polski! Na tej ziemi, w Yorba Linda, w pięknym kraju,
Wśród zieleni i pagórków, gdzie wiatr z chmurą się witają.
Bóg znał polskich serc tęsknotę do ojczystych lasów, pól,
Do kapliczek, świątyń możnych; znał swych dzieci żal i ból.
Dał zakątek, by Go chwalić polskim śpiewem, modlitwami.
Aby Pani Częstochowska królowała między nami.
By Jan Paweł Ukochany, patronował, wiódł do nieba,
By wypraszał łaski wszelkie, czuwał, i wspierał w potrzebie.
Aby polska dziatwa mała w tradycjach naszych wzrastała,
By o Polsce się uczyła, kraj swych przodków pokochała.
Aby polskie serca biły miłością Boga, Ojczyzny,
Wierne polskim ideałom, dumne z jej dziejów spuścizny.
Błogosław nam przeto Boże, byśmy duchem Twoim żyli,
Byśmy w drodze nie ustali, do Ciebie zawsze dążyli.
I, gdy szybko mijają chwile...i szybko przemija czas...
Tutaj, w naszej Małej Polsce pozostań Boże wśród nas!
Dziś, w Trzydziesty Jubileusz dzięki do Cię zanosimy.
Za lat wiele, dobrodziejstwa, Ciebie Boże chwalimy!

NA ROK WIARY
Rok Wiary rozpoczął się w 50-tą rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II. Ta zależność
pozwala nam dostrzec, że Vaticanum II był Soborem o wierze,
ponieważ wezwał nas, byśmy w centrum naszego życia
kościelnego i osobistego postawili prymat Boga w Chrystusie.
Kościół nie zakłada bowiem nigdy wiary jako faktu
oczywistego, lecz jest świadomy, że ten Boży dar trzeba
karmić i umacniać, by nadal wskazywał mu drogę.
Sobór Watykański II ukazał blask wiary w ludzkim
doświadczeniu, przemierzając tym samym drogę
współczesnego człowieka. W ten sposób stało się jasne, że
wiara ubogaca ludzkie istnienie we wszystkich jego
wymiarach.
Encyklika "Lumen Fidei" 6

RÓŻANIEC, CUD ZAKLĘTY W PACIORKACH
Piękną starą modlitwą jest modlitwa różańcowa, którą
odmawia cay świat, którą słyszy się w różnych językach.
Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby
do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba
uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię
chrystologiczne.
Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy
chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza
Chrystusa. Na różańcu bardzo lubił modlić się Papież Jan
Paweł II a także wielu świętych i wielkich ludzi. Bo jest on
znakiem i rękojmią dla ludzkiego życia, dla naszego
postępowania i naszej pobożności. Niechby był on również
wielką siłą w naszym rozwoju wewnętrznym, zwłaszcza w
przeżywanym Roku Wiary.
Ks. I. Skubiś, "Niedziela" (wyjątek)

Sat 10/12 4:00 pm +Dolores Rudolf from Bernadette Westphal
Sun 10/13 9:00 am To restore health for Dmitri Maewski from Alice
Wojnilowicz
10:30 am O zdrowie dla Zofii Łojewskiej
+Zdzisław Łojewski w 3-cią Rocznicę śmierci od
Syna Henryka z Rodziną
Sat 10/19 4:00 pm + Robert Kowalski from Rick and Patty Kobzi
Sun 10/20 9:00 am + Don Morand from Bob and Margie Goossens
10:30 am +Aleksander Romański w 4-tą Rocznicę śmierci
od Rodziny
Sat 10/26 4:00 pm GROUP MASS:
1. +Leo Schaffer & +Vic De Bellis from Rick and Patty Kobzi
2. +Bridget Puente from Lucy and Family
Sun 10/27 9:00 am To restore health for Dmitri Maewski from AliceWojnilowicz
10:30 am MSZA GRUPOWA
1. O Boże Błogosłwieństwo i dalsze łaski z okazji Rocznicy Ślubu dla
Alicji i Grzegorza Chileckich, oraz dla Bożeny i Henryka Łojewskich
2. +Janina i +Piotr Podedworny od Rodziny Nowak
3. +Maria i Zbyszek Junyszek od Eli i Peter
4. Za zdrowie i pomyślność dla Sławomira Częścik w 50-tą Rocznicę
Urodzin od Mamy i siostry
5. +Remigiusz Czahajda od Andrzeja z Rodziną
6. O Błogosłwieństwo Boże dla Eweliny, Andrzeja, Karoliny i Olivi
Grechuta
7. +Remigiusz Czahajda od Danuty i Henrego Zakrzewskich
8. O powrót do zdrowia dla Antoniego Kozłowskiego od Danuty i
Henryka Zakrzewskich
9. +Krystian Mirski w 1 Rocznicę Śmierci od Żony z Rodziną
Fri 11//05
FIRST FRIDAY
8:30 am +Don Morand from Bob & Margie Goossens
7:30 pm +Fortunat Kosowicz w 3 Rocznicę Śmierci od Żony
Sat 11/02 4:00 pm +Leo Schaffer from PNA Lodge 3193
Sun 11/03 9:00 am +Robert Kowalski from Leo & Colleen Belanger
10:30 am + Edward Jarosławski i Stanisław Niziołek od Dzieci

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Rom 4:20-25; Lk 1:69-75; Lk 12:13-21
Tuesday:
Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21;
Ps 40:7-10, 17; Lk 12:35-38
Wednesday:
Rom 6:12-18; Ps 124:1b-8; Lk 12:39-48
Thursday:
Rom 6:19-23; Ps 1:1-4, 6; Lk 12:49-53
Friday:
Rom 7:18-25a; Ps 119:66, 68, 76-77, 93-94;
Lk 12:54-59
Saturday:
Rom 8:1-11; Ps 24:1b-4ab, 5-6; Lk 13:1-9

WORLD MISSION SUNDAY
Today we celebrate World Mission Sunday, a
day in which we are invited to reflect on the
missionaries in the world and our participation
in their efforts. How can we help lift the spirits
of those working in the missions? The first and easiest way is
to constantly pray for them and the spread of the Gospel.
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