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OCTOBER 13, 2019
In all circumstances, give thanks, for this is
the will of God for you in Christ Jesus.
—1 Thes 5:18

FREEDOM AND GOD’S WILL
Sometimes we pride ourselves in having such a good
democratic system, a claim which indeed is debatable.
We value individual freedom and liberty, the right to
choose and decide for ourselves how to live our lives. But
the populace can be swayed by pressure groups and allow
hardship and curtailment of liberty to be the lot of migrants and asylum-seekers. And while we do not suffer
dictators gladly sometimes we seem to want to dictate to
God, make God do things our way, and leave us masters
of our own destiny. Some even abandon faith and prayer,
because God has not granted their requests.
This was the inclination of Naaman the leper, an army commander from Syria, as he bargained with God.
Hoping to be cured of leprosy by prophet Elisha, Naaman
arrived laden with gifts of silver and gold, to pay for his
cure. The prophet did not even come out to meet him, but
sent a message telling him to wash seven times in the river Jordan. Naaman was so hurt that he prepared to return
to Syria, raging with indignation. Why wash in this particular river, when there were so many bigger and cleaner
rivers at home? “Here was I thinking Elisha would cure
the leprous part,” he fumed.
It was only when his servants pointed out how simple
was the prescription that he was persuaded to try it and so
was cured. Come to think of it, how often do we behave
like Naaman. “Why do I have to go to church, when I can
worship God out in the open air?” “Why does God send
me the cross of sickness, when I could do so much good
if I were healthy?” We even find such attitudes among
the apostles. “Why do you not show us the Father?” Philip said to him. Some complained, “He says intolerable
things and how could anyone accept it?” and they walked
with him no more. This reaction of unbelief is often
found. But it stands to Naaman’s credit that he thought
again, was cured and then returned to thank Elisha.
The Eucharist is a reminder never to forget God’s
greatest gift to us, his own Son, our Savior. If we concentrate too much on asking for things, there is a danger that
we may reduce our Mass to the level of magical thinking,
a way of turning God to our way of thinking. How much
better if we can open our hearts and our lives to whatever
God wants for us, which is sure to be the best that can
happen to us in the long run.
We are meant to pray “thy will be done”, not demand
to have our own way. When we need a favor, we must
ask for it with prayer and thanksgiving, because God answers prayer, even if not precisely in the way we expect.
Ultimately, says Jesus, God grants only what is for our
good. We need to thank God from the heart, like Naaman
after his cure, or like the leper who was grateful to Jesus.
What a pity the other nine did not say a word of thanks
—Internet
for the blessing they received.
Today’s Readings: 2 Kgs 5:14-17; Ps 98:1, 2-3, 3-4;
2 Tm 2:8-13; Lk 17:11-19

41ST ANNIVERSARY OF THE ELECTION OF
POPE ST. JOHN PAUL II IN VATICAN CITY
(OCTOBER 16, 1978)
Karol Józef Wojtyła (1920-2005),
at age 58, was elected as the 263rd
successor of St. Peter the Apostle. Pope John Paul II was the first
non-Italian pope in 455 years.
Those reporting on the conclave
from both the Catholic and secular
press were all assuming that this
new pontiff would also be Italian.
Instead, the College of Cardinals elected the Karol
Wojtyła, Archbishop of Krakow, Poland, who had served
in that position since 1963 and who was named a cardinal
by Pope Paul VI in 1967.
Internet

TREASURES FROM OUR TRADITION
In 1971, the Vatican Congregation for Divine Worship completed a survey of the presidents of the national
liturgical commissions around the world. How were children doing in the liturgical reform? Probably to their surprise, the cardinals learned of special weekday Masses for
children designed to teach them how to participate on
Sunday, Masses with separate components for children.
The decision was made quickly to develop adaptations for
Masses where children were a majority of the assembly.
Changes would include a simpler structure, understandable texts, a simplified Lectionary, more active participation, and most surprisingly, new Eucharistic Prayers. By
1973 the work was done, and with very specific advice
from Pope Paul VI, including the need for two new Eucharistic Prayers, the Directory for Masses with Children
was published on December 20, a timely Christmas gift
for the children of the world.
The prayers are the first to be written fresh in a modern language—not Latin, but French and German—then
translated into English, Italian, and Spanish. With a sense
of caution, these new prayers were approved for three
years, until 1977, but it soon became apparent that they
had truly been embraced. —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.
SPIRITUAL EXERCISES OF ST. IGNATIUS OF
LOYOLA — WINTER SESSION 2019
Begins Week of November 30th
Either Saturdays 11:00 am, Sundays 1:30 pm,
Wednesdays 7:00 pm, or Thursdays 9:15 am
These classes, offered at St. Peter Chanel in Hawaiian
Gardens, are given over a 10-Week period, will greatly
intensify your prayerful and spiritual life. This program
and all materials provided are free. Each meeting lasts 22.5 hours.
To register online, go to www.spcomv.com. Mary Martorana at lovegodsavesouls@gmail.com or Veronica Ayson at (562) 924-7591.
St Peter Chanel Catholic Church
12001 214th St, Hawaiian Gardens.
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 28 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: 2 Krl 5:14-17; Ps 98:1, 2-3, 3-4;
2 Tm 2:8-13; Łk 17:11-19
Wiemy dobrze z własnego doświadczenia,
jak łatwo zapomina się
o obowiązku wdzięczności za otrzymane
dobrodziejstwa. Kiedy
czegoś potrzebujemy,
wiemy, do kogo należy
się zwrócić, skoro zaś
otrzymamy - zwlekamy z wyrażeniem wdzięczności albo
po prostu o niej zapominamy. Owszem, zdarza się i w ten
sposób, że zamiast wdzięczności okazujemy niewdzięczność swoim dobroczyńcom. Nie ulega wątpliwości, że
największy dług wdzięczności zaciągamy wobec Boga,
bo Jemu ostatecznie wszystko zawdzięczamy; ale i na
tym odcinku różnie bywa z ludzką wdzięcznością. Stąd
Pismo święte przypomina nam niejednokrotnie ten ważny
obowiązek i przez konkretne przykłady poucza, w jaki
sposób należy go wypełnić.
Dziś słuchamy najpierw opisu uzdrowienia z trądu
wodza syryjskiego Naamana. Mieszkał w pogańskiej Syrii i tutaj wyczerpał już wszystkie możliwości wyleczenia
się z choroby. W końcu od dziewczyny izraelskiej, która
pracowała w jego domu, dowiaduje się, że w Izraelu jest
potężny prorok imieniem Elizeusz i że on może uzdrowić
jego ciało z trądu. Wybiera się przeto w daleką podróż z
całym swoim orszakiem. Wykonując polecenie proroka,
zanurzył się siedmiokrotnie w Jordanie i został oczyszczony. Możemy sobie wyobrazić, jaka radość ogarnęła
tego człowieka i całe jego otoczenie. W takich właśnie
chwilach człowiek zapomina o wszystkim; ale Naaman
nie zapomniał o obowiązku wdzięczności.
Wraca do męża Bożego i czyni publicznie takie wyznanie: "Przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga
poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności
od twego sługi". Ponieważ Elizeusz nie chciał przyjąć
żadnych darów, stąd uzdrowiony Syryjczyk poprosił o
możność zabrania ziemi palestyńskiej do swego kraju.
Chciał bowiem odtąd na wzór Izraelitów składać ofiary
prawdziwemu Bogu. Tak więc wdzięczność wyraził w
sposób najpiękniejszy, ponieważ porzucił pogaństwo, a
zaczął czcić jednego prawdziwego Boga.
Inny obraz przedstawia nam Ewangelia. Chrystus
przechodzi pograniczem Samarii i Galilei. Zabiega Mu
drogę dziesięciu trędowatych, którzy stojąc z daleka (bo
nie wolno im było zbliżać się do zdrowych) wołali:
"Jezusie, ulituj się nad nami!" Pan Jezus każe im udać się
do kapłanów. Zgodnie bowiem z Prawem Mojżeszowym
uzdrowieni z trądu mieli najpierw pokazać się kapłanom,
którzy oglądali ich ciało, aby się przekonać, czy rzeczywiście zostali uzdrowieni. W drodze do kapłanów doznali
uzdrowienia. Zapanowała wśród nich niebywała radość,
która przesłoniła im jednak obowiązek podziękowania
swemu Dobroczyńcy. Tylko jeden powrócił do Jezusa,
upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Sa-

marytanin.
Pan Jezus czyni wyrzut pozostałym: "Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?"
Niestety, historia się powtarza. Ciągle stanowczo za mało
jest tych, którzy pamiętają o wypełnieniu obowiązku
wdzięczności. Wypada i nam zastanowić się nad tym, czy
umiemy Bogu dziękować za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Przecież wiele Mu zawdzięczamy, tylko rzadko
o tym myślimy. On nas stworzył, On nas odkupił, On
wspiera nas swoją łaską, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Pamiętajmy zwłaszcza o tym, że Eucharystia, w której uczestniczymy, stanowi najlepszą formę dziękczynienia Bogu za wszystko, co staje się naszym udziałem.
Zachęcając swojego ucznia Tymoteusza do wypełnienia powierzonej mu posługi, każe św. Paweł spojrzeć na
Jezusa Chrystusa, który stał się dla wszystkich wzorem
dobrowolnego wyniszczenia. Rozpoczęło się ono już w
momencie przyjęcia ludzkiego ciała: Syn Boży przyjął
postać sługi, aby potem podjąć śmierć krzyżową. Ten
właśnie przykład był zachętą dla Apostoła, przebywającego w więzieniu, gdzie nosi kajdany jak złoczyńca. Czyni
to jednak z radością, bo ma świadomość, że w ten sposób
buduje tych, którzy są wybrani przez Boga i dopomaga
im w osiągnięciu wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie.
Otuchą napełnia św. Pawła również fakt, że na skutek
jego uwięzienia słowo Boże nie uległo skrępowaniu.
Człowieka, który je głosi, można uwięzić jak złoczyńcę,
ale słowa Bożego raz wypowiedzianego nikt i nic nie może skrępować, raz zasiane - owocuje. Właśnie w więzieniu Apostoł ma świadomość, że głoszona przez niego
jeszcze na wolności Ewangelia przynosi teraz owoce.
Z tych rozważań wyprowadza wniosek, który dotyczy
wszystkich wierzących: tylko ci, którzy nauczą się współumierać z Chrystusem, będą mogli żyć wespół z Nim; ci
zaś, którzy trwają w cierpliwości, podejmując przeciwności życiowe, mają prawo do tego, aby wespół z Nim królować. To jest zachętą i wezwaniem, ale należy też mieć
w pamięci ostrzeżenie: "Jeśli będziemy się Go zapierali,
to i On nas się zaprze".
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

Zapisy od 22 Września, 2019
w każdą niedzielę po Mszy Św.
Szczegółowe informacje na ulotkach
zamieszczonych w kosciele. Dodatkowe informacje na stronie Facebook.com/PielgrzymkaLA
Email:
www.PielgrzymkaLA@gmail.com
Telefon 310-776-5652
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
41 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA
Każdego roku, 16 października, łączymy się duchem i modlitwą z Polakami na całym świecie, obchodząc
tę pamiętną rocznicę. Dla uczczenia
tego wydarzenia i upamiętnienia
Pontyfikatu Papieża Polaka, w Polsce
zostało ustanowione święto państwowe: Dzień Papieża Jana Pawła II.
Oprócz tego, w hołdzie dla Św. Jana Pawła II wzniesiono wiele pomników, a jego imieniem nazwano szkoły,
szpitale, muzea, ulice i gmachy przeróżnych instytucji.
Budowa jednak najważniejszego jego pomnika wciąż
trwa - tego w ludzkich sercach i umysłach. Oby nigdy nie
została ukończona! Oby nigdy nie została zaprzestana!
Oby była wciąż rozwijana, podejmowana na nowo i doskonalona.
MISJE, CZYLI MIŁY ZAPACH CHRZEŚCIJAŃSTWA
„Chrześcijaństwo jako religia światowa każdego dnia staje na nowo przed zadaniem, które Jezus, wstępując do
nieba, zlecił swoim uczniom. Idzcie na cały świat i głoście Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr,
tak jak my odkupionych Krwią Chrystusa, którzy żyją
nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak
jak dla całego Kościoła, sprawa Misji powinna być na
pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu”
Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio!

RÓŻANIEC. „ZDROWAŚ MARYJO”
Każde "Zdrowaś Maryjo" jest spowijaniem Chrystusa
w chwałę Maryi. Każde "Zdrowaś Maryjo"
to nasze wołanie do Chrystusa przez najczulsze serce Jego Matki. Po Bogu w Trójcy
Świętej Jedynym nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego.
Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych z kim mielibyśmy rozmawiać,
komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą
samotność dzielić, to chyba tylko z Maryją. W tych więc
maleńkich paciorkach różańcowych, w każdym "Zdrowaś
Maryjo" oddajmy Jej sercu i złóżmy w Jej ramiona nasze
myśli, troski, lęki, radości, i miłość do Jej Syna.
Kard. Stefan Wyszyński, "Kromka Chleba".

In celebration of the Feast of Our Lady of the Rosary
on Monday October 7, 2019, the faithful will come together across the United States on Sunday October 13,
2019, the 102nd anniversary of the Fatima Miracle, at 1
pm PDT to pray the Rosary. We invite all to join this
celebration in our Center as well at 1 pm this Sunday.

Sr. M. Amadeo, RSM
Zofia Adamowicz
Karen Arandońa
Kyle Ardandońa
Rachel Arandońa
Andrzejek &Michael
Ashline
Avalon Asgari
Anna Bagnowska
Wiesława Barr
Jamie Barrett
Lois Barta
Pilar Bascope
Barbara Berger
Ronald Brozchinsky
Maureen Broschinsky
Charlotte Frances
Edward Cacho
Dora Carrillo
Jean Carter
Lilia Cerkaska
Lila Ciecek
Kazimiera Chilecka
Jan Chudy
Bernadine Dateno
Joe Doud
Danuta Drzymuchowski

Edmund F. Dzwigalski
Krzysztof Fiedor
Anita and Mike Gilkey
Grandson
Thomas Guzzo
Brooklyn Hamsley
Bea Halphide
Loretta Harford
Todd Hill
Tot Hoang
Dick Hoffman
Patricia Hoffman
Stasia Horaczko
Leonard Jakubas
Jan Jarczok
Alvyda Janulaitiene
Ania Karwan
Lottie Koziel
Ks. Czesław Kopeć
Anent L.
Mary Laning
Danuta Łabuś
Scotty Lynch
Amber Matrauga
Anthony Martinez
Antoinette Martinez
Gail Morganti

Mariola i Jarosław Musiał
Monica Nava
Ryszard Nowak
Zofia E. NowakPrzygodzki
Jerry Nicassio
Jarrod Pavlak
Iwona Pisarek
Małgorzata Piwko
Elaine Quan
Benito Ramirez
Donna Rodriguez
Henryk Ruchel
Tim Ryan
Al Schneider
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Matt Starbuck
Stanley Szymczyk.
Cathy Thayer
Chrys Trau
Teresa Turek
Lauren Vairo
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal

Zbieramy listę dzieci które chciałyby przygotować
się do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii po raz
pierwszy. Dzieci od wieku 7. lat prosimy zgłaszać do
biura Ośrodka. Dalsze informacje będą udzielone na zebraniu organizacyjnym po zgłoszeniu.
We are gathering a list of children who would like to
begin preparation to receive the Sacrament of the Eucharist for the first time. Please sign up children from age 7
in the Center Office. Additional information will be made
available in an organizational meeting after sign-ups are
collected.
GIFT SHOP / SKLEPIK
The Polish Center would like to thank
deeply the volunteers who run our Center Gift Shop every weekend. Ania
Dolewski, Paul Lewański, Kasia
Jackiewicz and Marlena Hulisz spend
countless hours and energy working in
the Gift Shop from which we benefit as
members of the Center and from which the Center whose
income completely is dedicated to supporting our Center.
We just received the latest contribution from the Gift
Shop’s in the sum of $8,000. God bless you!
Polski Ośrodek chciałby złożyć serdeczne wyrazy
podziękowania wszystkim ochotnikom pracującym przez
cały rok w naszym sklepiku za tak wielki wkład pracy i
wysiłku włożony w utrzymanie i obsługiwanie naszego
Sklepiku przez p. Anią Dolewski, p. Paul Lewańskiego,
p. Kasię Jackiewicz i p. Marlenę Hulisz. Nasza społeczność korzysta z sklepiku a dochody w całości popierają
Ośrodek. Właśnie otrzymaliśmy następny wkład z dochodów sklepiku w sumie $8,000. Bóg zapłać!
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Sat 10/12 4:00 pm +Marion DeVoe passed away 3 months ago
from Sandra Parelli
Sun 10/13 9:00 am +Virginia Ogren from Stewart family
10:30 am O Boże błogosławieństwo dla Julii Machoń
z okazji 12 urodzin od babci i rodziców
+Waleria Adamek w 6 rocznicę śmierci
od Małgosi i Marka Bartłomowicz
+Stanisław Adamek, +Antonina i +Antoni Bartłomowicz
od Małgosi i Marka Bartłomowicz
+Bożena Jarczok z rodziny Hulisz
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
z okazji urodzin córki Kararzyny Muson
+Jerzy Łada od żony Zofii
O Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli
z Polskiej Szkoły z okazji Dnia Nauczyciela
Sat 10/19 4:00 pm +Joanne Jorgensen
Sun 10/20 9:00 am For God’s blessings for Joe and Anita Kozak
on their 60th wedding anniversary
10:30 am +Joanna i +Wincenty Boryczko, +Maria i +Bolesław
Niedojadło oraz +Bogusława i +Józef Fachler
od dzieci z wnukami
+Tadeusz i +Kazimiera Sowizral od córki z rodziną

DIARY OF ST. FAUSTYNA

God approaches a soul in a special way
known only to himself and to the soul.
Love presides in this union, and everything
is achieved by love alone. Jesus gives
himself to the soul in a gentle and sweet
manner, and in His depths there is peace.
He grants the soul many graces and makes
it capable of sharing His eternal thoughts.
And frequently, He reveals to it His divine
plans” (Diary, 622).

CONGRATULATIONS !

To all Raffle Winners at the Dozynki Harvest
Festival 2019 in Yorba Linda!
Please pick up your prize
at the church office during the office hours
All prizes have to be picked up within 30 days!
Thank you one more time to our Sponsors for all great
prizes and to all of you who had purchased the tickets!

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
10/05 & 10/06/2019
$5,178.00
$497.00

Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Thursday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 am - 6:00 pm
Sunday - 9:00 am - 10:30 am
11:30 am - 1:30 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

WORLD MISSION SUNDAY (WMS)
ON OCTOBER 19 AND 20, 2019
Next week, we will celebrate World Mission Sunday.
Each year, the entire Church is invited to support the
young mission dioceses in Africa, Asia, the Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe, where
priests, religious and lay leaders serve the poorest of the
poor. The second collection on that weekend will be designated for the benefit of missionaries and missions.
A VOCATION VIEW:
Gratitude leads to praise. For what are you
thankful? Share your gratitude.
DIVINE WORD MISSIONARIES- SISTERS
SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT
800-553-3321
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
Exaltation of the Holy Cross
Tuesday:
Our Lady of Sorrows
Wednesday:
Sts Cornelius, Pope and
Cyprian, Bishop, Martyrs
Thursday:
Saint Robert Bellarmine, Bishop&Doctor
Friday:
St. Peter of Alcantara
Saturday:
Saint Januarius, Bishop and Martyr
KNIGHTS OF COLUMBUS
MEMBERSHIP DRIVE
If you’re interested in helping those in need,
serving your parish, growing in your faith or
having an exclusive access to top-rated
insurance protection for your family, then the
Knights of Columbus is the organization for you. Have
fun with your family and brother Knights while seeing the
smiles on the faces of those we help. Bl. Fr. Jerzy
Popiełuszko Council at this center will conduct a
membership drive after each Mass on the weekends of
October 12, 13th and October 19th, 20th. Please consider
joining us. For more information visit www.kofc.org
PSA UPDATE

As of this week 112 families and
organizations have joined our Diocesan PSA program for 2019 and
have pledged $41,164.
FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN:
Please call the Center office at 714-996-8161
for Mass Intentions, Pray For The Sick, etc.
Bulletin Editor:
Piotr Czarnecki — czarnep@gmail.com
Mass Schedule:
Saturday Vigil Mass:
Sunday Masses:

4:00 pm - English
7:00 am - Latin
9:00 am - English
10:30 am - Polish
First Friday Masses:
8:30 am - English
7:30 pm - Polish
Confession before each Mass

