Director:
Fr. Henryk Noga,
PhD, SVD

Secretary:
Alice Chilecki

Office Hours:
Saturday:
10:00 am - 6:00 pm

Sunday:
10:00 am - 1:00 pm

Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
4:00 pm - English

Sunday Masses:
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish

First Friday Masses:
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
Baptisms, Marriages,
Funerals by appointment
Confession before
each Mass

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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ALL SAINTS
NOVEMBER 1, 2015
See what love the Father has bestowed
on us that we may be called the children
of God.
— 1 John 3:1
WE LONG TO SEE GOD’S FACE
“Lord, this is the people that longs to see your
face.” This antiphon for today’s responsorial psalm offers
the focus for today’s readings. As we on earth celebrate
the triumph of all the saints—the ones officially canonized by the Church, and the countless others who have
also reached heaven—we add nothing to their glory. But
we give ourselves reason to hope. We too long to see the
face of God and believe that we can one day be counted
among those whose robes, as John tells us in the book of
Revelation, are washed “white in the blood of the Lamb.”
The passage from John’s First Letter offers further assurance: we are God’s children who will one day
see God. But today’s Gospel pulls us past longing and
reassurance into action. Jesus clearly tells us what we
must do to be counted among the saints. We must be poor
in spirit, hungry for holiness, merciful, single-hearted, and
peacemakers! Then we too will see the face of God.
Copyright © J. S. Paluch Company

THE BLESSED
Then, in the Gospel, we read Jesus’ formula for
saint-making. “You will be blessed,” we are told: blessed
if we are poor in spirit, sorrowing, lowly, hungry for holiness, merciful, single-hearted, peacemakers, and persecuted. Matthew’s words in this Gospel point us directly back
to the first reading. “These are the ones who have survived the time of great distress; they have washed their
robes and made them white in the blood of the
Lamb” (Revelation 7:14). Today we celebrate the triumph
of those who already gaze on the face of God. Tomorrow
we cry out for mercy with those in purgatory, who, like us
on earth, still long to see God’s face.
Today’s Readings: Revelation 7:2–4, 9–14; Psalm 24:1–
6; 1 John 3:1–3; Matthew 5:1–12a Copyright © J. S. Paluch Company

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
All Saints; Daylight Saving Time ends
Monday:
Commemoration of All the Faithful
Departed (All Souls’ Day)
Tuesday:
St. Martin de Porres
Wednesday: St. Charles Borromeo
Friday:
First Friday
Saturday: Blessed Virgin Mary; First Saturday

TREASURES FROM OUR TRADITION
Eight hundred years ago, the
church’s practice of penance underwent
major revision as theologians, called
scholastics, reflected on the practice of
their day. By then, penance was normally
a very secret rite, celebrated completely
apart from the community. Public penance had mostly disappeared behind the walls of monasteries and the cloister grills of convents. The scholastics
trimmed penance down to bare essentials, even sweeping
aside age old traditions like a laying on of hands and
prayers of absolution. All that was left was the confessor’s simple statement, “Ego te absolvo,” “I absolve
you.” In 1614 a new ritual book tried to make penance
more public and solemn. It suggested, but did not require,
that the priest wear a surplice and stole, and hear the confession in a confessional. For the first time, we have the
directive that the priest be separated from the penitent by
a screen, a rule that some bishops applied very strictly. By
the 1940s, large numbers of Catholics availed themselves
of the sacrament of confession every Saturday, and most
people thought confession was a prerequisite for
Communion. In some urban parish churches, confessionals were staffed, usually by the junior priest, for several
hours every day, even during the celebration of Mass. It is
remarkable how quickly things changed, but as we have
seen, the system has collapsed before and what often
comes next is an impulse of the Spirit, new life, and a
fresh start.
-Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co
THE LAST THINGS
No one really likes to think about the last of anything, particularly the last days of our lives. Yet there is a
side to our nature that is drawn to thoughts of the end of
life at this time of the year. We’re beginning the last
month of the church year and the second-to-last month of
the calendar year. Night falls earlier and earlier each day.
Leaves fall from the trees, leaving branches that look
dead. Skies are gray. It is November.
The Church uses these waning days and darker
skies as the season to remind us of the last things. Today’s feast, the Solemnity of All Saints, is the centerpiece
of three days that point to doctrines we proclaim each
time we say the Nicene Creed: “We believe in the holy
catholic church, the communion of saints, the forgiveness
of sins, the resurrection of the body and life everlasting!”
And while the days and our hearts may be dark, the readings today are bright with the light of faith. John’s vision
in the book of Revelation reveals dazzling angels and
white-robed saints gathered in triumph around the throne
of God. In the responsorial psalm we sing our longing to
see God’s face, and in the second reading John writes that
we are God’s children and will, in fact, see God “as he
is” (1 John 3:2). This is our hope. This is God’s promise.
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, 31 Niedziela Roku
Czytania: Pwt.6:2-6; Hbr.7:23-28; Mk.12:28b-34

ISTOTA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Zdaje się, że wszyscy dziś jesteśmy poszukiwaczamy. Idziemy
w pochodzie ogólnoludzkim, szukamy wyjścia z impasów,
jakie ogarniają świat, i gubimy się w labiryncie pytań i problemów osobistych i ogólnoludzkich, religijnych i politycznych,
wielkich i małych.
Nie mniej poczuł się zagubiony ów uczony w Piśmie,
o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Znał wszystkie nakazy i
zakazy jak również najważniejsze i podstawowe przykazania –
miłości Boga i bliźniego. Uczony w Piśmie widocznie “zagubił
się” w labiryncie narastających zakazów. Miał wątpliwości i
dlatego spytał: Które jest pierwsze ze wszystkich przykań? Odpowiedział mu Jezus: Będziesz miłował Pana Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą, i złączył z tym drugie przykazanie, którego
podstawę można znaleść w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Miłość Boga i bliźniego jest istotą i podstawą chrześcijaństwa. Zbyteczne jest chyba to udowadniać. Bóg jest miłością
– mówi św. Jan. Jeśli Bóg jest Ojcem, Chrystus jest naszym
Bratem, a my wszyscy dziećmi Boga, więc poza miłością nie
ma większej i istotniejszej więzi. Sprawiedliwość mająca na
oku prawa i obowiązki może łatwo przeoczyć człowieka. Jest
często zimna, sztywna i bezlitosna.
Jezus swym nauczaniem i przykładem rozszerzył
pojęcie bliźniego. Włączył w nie nie tylko rodzinę i przyjaciół
każdego z nas, ale również i nieprzyjaciół, i tych, którzy się z
nami nie zgadzają i tych, których nie lubimy. Chrystus Pan
nakazuje nam także kochać samych siebie, tak jak miłujemy
Boga i bliźniego. Zbawienie nie jest czymś osobistym, tylko
między mną i Bogiem. Ono żyje też we wspólnocie ludzkiej, w
innych i w każdym z nas.

Z tej miłości Boga, bliźniego i samego siebie
będziemy się “rozliczać” przed Bogiem. Ona będzie
dowodem i legitymacją należenia do Chrystusa. O nią
Bóg pyta tu na ziemi i zapyta kiedyś w przyszłości.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
ŚWIĘCI NA ZIEMI - PRZYJACIELE BOGA
Dzień Wszystkich Świętych
jest dniem apostołów,
wyznawców, doktorów Kościoła,
mężów i niewiast, którzy w ciągu
wieków wyróżnili się świętością
swego życia. Dzień ten jest także
świętem tych wszystkich, którzy
nie są oficjalnie kanonizowani, a
którzy przez wiarę, będącą im
drogą i światłem życia, doszli do
niebieskiego Jeruzalem.
Wspólnota wierzących
nazywa ludzi świętymi, ponieważ jest przekonana, że
przynajmniej pewne aspekty ich życia i wiary są
wzorcowe, godne naśladowania. Słownik podaje, że
święty to ktoś cnotliwy, sprawiedliwy, dobry, szlachetny,
prawy, uczynny, cierpliwy, pełen miłości i dobroci dla
innych. Ludzie, których dzisiaj nazywamy świętymi, sa
widzialną wiarą. W nich bowiem inni widzą oblicze
niewidzialnego Boga.
Święty człowiek to przyjaciel Boga.
Naśladowanie świętych nie polega na tym by dosłownie
czynić to, co oni czynili, ale by działać w tym samym
duchu. Nie trzeba starać się naśladować rzeczy
nadzwyczajnych, ale te najzwyklejsze: miłość, wiarę,
wierność w rzeczach zwykłych, w spełnianiu codziennych
obowiązków. Tak, by w każdej chwili swego życia , w
tych okolicznościach, w jakich sie żyje, bez problemu
módz powiedzieć: "Jestem gotowy na wszystko".
Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest
odgrodzeniem się od świata - jest wytrwałą walką z sobą,
jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom.. W każdym z
nas złożone jest nasienie świętości. Bóg mówi bardzo
osobiście do każdego z nas: Nie bój się. Bądź święty!
Milena Kindziuk, "Niedziela", (wyjątek)

RADUJMY SIĘ WSZYSCY W PANU
obchodząc uroczystość ku czci
Wszystkich Świętych,
z ich uroczystości radują się Aniołowie
i wychwalają Syna Bożego.
Antyfona, z Liturgii Niedzielnej

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA -6 LISTOPADA
"Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie"...
Wystawienie Najświętszego Sakramentu do 24-ej.
Msza Św. o godz. 7:30 wieczorem

ZA PÓŹNO
W życiu człowieka może przytrafić się taka
chwila, gdy nie da się już nic zrobić, bo na wszystko jest
już "za późno". Ona może się zdarzyć zwłaszcza wtedy,
gdy sytuacje życiowe - choroba, zerwanie związku,
śmierć- przychodzą zbyt nagle, za wcześnie,
nieoczekiwanie.
Wtedy może być tak, że niczego nie da się już
odroczyć, na wszystko jest za późno. Czuje się wyrzury,
że być może przespało się coś bardzo ważnego, że być
może na zawsze zamknęły się jakieś drzwi. Znamienne tu
są słowa poety ks. Jana Twardowskiego: "Śpieszmy się
kochać ludzi bo szybko odchodzą".
"Image"
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DZIEŃ ZADUSZNY
Listopad jest miesiącem specjalnej pamięci o
zmarłych. W modlitwach polecamy Miłosierdziu Bożemu
naszych zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół. Tych,
którzy wyświadczyli nam jakiekolwiek dobro, a także
tych nieznanych, zapomnianych, za których nikt się nie
modli. Pamiętamy także o tych, którzy oddali swe życie
za Ojczyznę.
W tym modlitewnym zamyśleniu mimowoli
nasuwa się refleksja o śmierci i przyszłym życiu
wiecznym. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy
w to czy nie - napewno wszyscy umrzemy. Dziwna to
równość i demokracja. Nie wiemy tylko kiedy i jak?
Chcielibyśmy wszyscy żyć wiecznie. Na to
naturalne pragnienie odpowiedział sam Bóg i zapewnił
nas o nieśmiertelności Chrystus Pan: "Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby
umarł, żyć będzie na wieki." Ze śmiercią kończy się życie
biologiczne, ale nie duchowe. Życie duchowe wkracza w
nowy etap, dzięki Chrystusowi i złączeniu z Nim. Śmierć
cielesna w łączności z Chrystusem, to zapowiedź
zmartwychwstania z Nim i wniebowstąpienia.
„Niedziela”

BŁOGOSŁAWIĆ I BYĆ BŁOGOSŁAWIONYM
Dobre słowo rozjaśnia smutne godziny, dodaje
otuchy i budzi nadzieję. dobe słowo może leczyć, co
więcej - może ocalić życie.
To doświadczenie kryje się w łacińskim słowie
"benedicere" - "mówić dobrze", "powiedzieć coś
dobrego". Nasze słowo "błogosławić" zamiast
"błogosłowić" jest prasłowem słowiańskim i ma takie
samo znaczenie. Błogosławić/błogosłowić powinien
człowiek wierzący, co więcej - powinien być
błogosławieństwem dla swego otoczenia.
"Image”

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"

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA - BICIE SERCA JEZUSA
Ks. Jan Twardowski
Słowa ośmiu Błogosławieństw w dzisiejszej
Ewangelii zostały dobrze dobrane do uroczystości
Wszystkich Świętych. Łączą one bowiem żądanie z
obietnicą. Słowa 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 kazaniu na Górze, w Błogosławieństwach,
słyszymy bicie serca Jezusa. W słowach, którymi ubogaca
i nazywa cichych, uciskanych i prześladowanych
błogosławionymi, szczęśliwymi, czuje się bicie Jego
serca. Wydaje się, że nic nie było dla Niego
ważniejszego, niż powiedzieć tym, którym życie nie
oszczędza ani trudu, ani cierpienia, ale zarazem tym,
którym nie jest obojętne, jaki im samym i innym przypadł
los , i gotowi są niejedno znieść dla królestwa
niebieskiego, że jest z nimi Bóg, który ma moc
przemienić ubóstwo, smutek, cierpienie w radość i
błogosławieństwo - w wielką nagrodę
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 slyszą bicie
serca Jezusa i żyją Jego życiem. Czy Ewangelia o ośmiu
Błogosławieństwach nie jest wciąż dla nas niesłychaną
Nowiną?
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.

POLSKA SZKOŁA W YORBA LINDA
Serdecznie zaprasza na uroczystą
akademię z okazji Święta Niepodległości Polski w
niedzielę, 8 listopada o 12:00pm, oraz na pyszną
żołnierską grochówkę, a także na
kiermasz
książek!

ANDRZEJKI 2015
G r u p a Z NP “ P i a s t ”
Serdecznie wszystkich zaprasza
w sobotę 21 listopada od godz. 19 do 24.
Gra Zespół “Halny” z Arizony
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Sat 10/31 4:00 pm +Joan Hobbs from Al and Mary Strazdas
Sun 11/01 9:00 am Memorial Mass for Ladies Guld
10:30 am +Edward Jarosławski i +Stanisław Niziołek od dzieci i wnuków
O Boże błogosławieństwo dla Mateusza w dniu jego urodzin
Fr. 11/06 8:30 am FIRST FRIDAY
7:30 pm PIERWSZY PIĄTEK
Sat 11/07 4:00 pm
Sun 11/08 9:00 am Brigid Ricker for hers personal intentions from Bob and
Elaine Starbuck
10:30 am +Helena i +Eugeniusz Cabaj, +Czesław Chilecki, +Maria
Wołyniec, +Zdzisław Łojewski, +Aniela i +Stefan Kuśnierz
i wszystkich zmarłych z tych rodzin od dzieci i wnuków
Sat 11/14 4:00 pm +Jim Murray from wife and family
Sun 11/15 9:00 am For Leonard Westphal on 92nd Birthday from
niece Bernadette
10:30 am +Aleksander Romański od żony, +Mieczysław i +Stefania
Kowalewscy od córki Marii
Sat 11/21 4:00 pm +Mary and John Dziekan from Janice Cravens
Sun 11/22 9:00 am +Bill Marsh from the Marsh Family
10:30 am +Stanisław Szymkiewicz, powstaniec Warszawski
(ps. Kula) od rodziny
+Marek Spandowski od Mirka Wierzbowskiego
Za zdrowie Henryka Ruchla

ALTAR SERVERS RECOGNITION MASS
On Saturday November 7th,
2015 the Diocese of Orange and Bishop
Kevin Brown will honor the Altar Servers
who serve our Centers and Parishes in the
Diocese! A Mass will be held at St.
Columban’s at 10:00AM. Following the
Mass, there will be a reception in the Parish Hall and the
Bishops of the Diocese of Orange will be happy to meet
with the Altar Servers and pose with them for pictures. St
Columban’s is located at 10801Stanford Ave just north of
the 22 Freeway and off Euclid in Garden Grove. Those
who served faithfully for two years or longer will receive
a certificate of appreciation. Those who served five years
or longer will receive special recognition. All current
Altar servers at our Polish Center are encouraged to
attend!
If you need additional information, please contact
Rick Kobzi at 714 998-8222 or email at
rickkobzi@att.net. The Diocesan Director of Vocations is
Rev. John Moneypenny and can be reached at Diocese
Center at 714 282-3036.

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
10/24 & 10/ 25/2015

4,338.00

607.00

PENNIES FROM HEAVEN- $1,885.40, ALL SOULS
DONATIONS - $20

Andrzejek & Michael Ashline
Bob Ault
Avalon Asgari
Anna Banach
Baby Charlotte Frances
Edward Cacho
Jean Carter
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Bernadine Dateno
Millie Grabowska
Andrzej Grochulski
Robert Hawkins
Thong Hoang
Stasia Horaczko
Jan Jarczok
Renee Jarecki
Arce Karanauskas
Janina Leśniewska
Sean & Becca Lewis

Mary Laning
Marek Łopaciński
Phil Lo Bue
Maria Nicassio
Gloria Norton
Ryszard Nowak
Ronald Malkowicz
Danuta Myszkowska-Pilip
Małgorzata Piwko
Henryk Ruchel
Małgorzata Skibicki
Maria Smoliński
Renata Stachowiak
Dennis Terwiske
Cathy Thayer
Richard Trau
Teresa i Czesław Turek
Charlene Web
Mike Woiemberghe
Bogusia Zientek

OUR CHRISTMAS WISH:

Bringing joy to those in need
If you know somebody in our community who is
going through unbearable life tragedy, or is sick and
alone, or is really struggling financially, please let us
know by November 22nd,2015. We would like to bring
to them some joy during this Christmas season.
Contact Polish School in Yorba Linda at
562-607-9838 or 949-300-5930.

NASZE ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIE:

Przynieśmy radość smutnym
Jeżeli znasz kogoś z naszego Ośrodka kto
przechodzi przez olbrzymią tragedię życiową lub jest
bardzo chory i samotny, lub jest w bardzo ciężkiej
sytuacji finansowej, proszę skontaktuj się z nami do
22-go listopada. Chcemy sprawić tym osobom na Święta
Bożego Narodzenia trochę radości.
Zadzwoń do Polskiej Szkoły w Yorba Linda
562-607-9838 lub 949-300-5930.

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:
Alice Chilecki - (English) Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek - (Polish) (714) 544-2458 MCiecek@aol.com

