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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 20, 2019
The word of God is living and effective,
discerning reflections and thoughts of the
— Hebrews 4:12
heart.
NOT GIVING UP
Rome was not built in a day: No great work can ever
be achieved without long and patients effort. Look at the
art of Michaelangelo, the Beethoven concertos, the cathedral of Notre Dame (How many chisel-strokes to release
the Pieta from its marble shroud? How many brushstrokes to transfer the Last Judgment from Michaelangelo’s teeming imagination to the sanctuary wall of the
Sistine?.) Not just the world’s teeming artists and leaders,
but everyman, are/is involved in a work of great significance, needing persevering courage to see it through to a
successful conclusion; and that work is our salvation. To
achieve it, we must co-operate vigorously with God, and
in a sense struggle with Him. Today’s liturgy invites us to
consider two picturesque examples of perseverance in
prayer, and the final success that this achieves.
Moses, the man of God, stands on the hilltop interceding for his people who are struggling for their survival
in the valley below, attacked by the violent tribe of Amalek. His arms are raised in the classic gesture of intercession (later immortalized in the Cross of Christ, and still
used by the celebrant at Mass.) When, out of sheer weariness, his arms begin to droop, Israel fares badly in the
battle. With the help of friends he manages to persevere
in his mediating prayer, until victory is won. A beautiful
prophetic image for Christ, whose prayer continued even
when his soul was sorrowful, even unto death. It supports
the ideal of intercessory prayer on behalf of others-not,
however, in a superficial way or for petty requests; but
for matters of life and death, for salvation, release from
sin, recovery from depression, strength to cope with problems, perseverance. And when we pray these things for
others, we must do so seriously, with a love that is ready
for practical service too.
The widow’s dogged perseverance is reflected in the
lives of many strong women. History recalls the struggle
of various women to achieve particular aims. Think of the
persistence of Joan of Arc, of the suffragettes, the feminists who protest at all inequalities based on gender; the
mothers who face up to all bureaucratic barriers on behalf
of their family. Their styles of campaign may be different; but the perseverance and the courage are the same.
Today we have the story of the widow, who kept up her
petition until finally she forced the judge to try her case
and give her justice. Her situation was that of a poor person under threat, but with the law firmly on her side.
There was no doubt about the justice of her case, but the
problem was to get a judge to hear it.
That persevering widow encourages us to pray constantly, for ourselves and for others. We recognize our
needs (especially for peace, love, grace and salvation),
and ask for them. Our God is not like the unheeding
judge of the parable, though it may often seem so. We

need to persevere and never abandon hope. In this spirit,
eventually all will be well, and into his presence we will
come, happy to have reached our final destiny. — Internet
Today’s Readings: Ex 17:8-13; Ps 121:1-2, 3-4, 5-6,
7-8; 2 Tm 3:14-4:2; Lk 18:1-8
PERSEVERING IN PRAYER
After speaking about the evil judge Jesus speaks of
his Father. If even the judge gave in to persistence, how
much more will our heavenly Father respond to our prayers? God can read the heart, and knows whether we really
want and need what we ask. If sometimes prayer goes
unanswered, perhaps it is that God gives us what we ask,
unless he has something better to give us.
The prayer in today’s gospel is an acute petition. This
is a normal form of prayer, of course, but not the most
important. Praise and thanksgiving are the highest form of
prayer; but that is greatly helped when my prayers of petition are granted. If my prayers are always prayers of petition, I run the risk of being selfish and self-centered; except, of course, when the prayers of petition are for others. Like one of the ten lepers, I can ask, and, when my
prayer is answered, I can return to give thanks. — Internet
TREASURES FROM OUR TRADITION
What makes the Eucharistic Prayers for Masses with
Children different from the others? First, there is the intended assembly, which is described as comprised of
mostly children of school age. There are three Eucharistic
Prayers for Masses with Children available to us now in
the missal. The first one has a very simple form, easily
grasped by even a young child. The second has a great
deal of participation by the assembly—repeated sung acclamations. The third has a number of variations that can
be tricky for a priest to handle if he hasn’t prepared carefully.
All of this work does point to a true treasure of our
tradition: children are part of the Sunday assembly, precisely because they are baptized members of Christ’s
body. By contrast, the churches of the Reformation tend
to look upon children as members in training, and see
worship as an adult activity. Sunday school happens
downstairs while the adults celebrate Holy Communion
upstairs. In a phrase, that’s not Catholic. Children belong
to Christ and to the assembly. So, the desire to care for
the children in the assembly, to draw them into the prayer, and to adapt our rituals and texts to their needs is
deeply Catholic, a true pastoral effort to help draw everyone into the praise of God. —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.
ST. POPE JOHN PAUL II’S FEAST DAY—22 OCT
„Do not be afraid. Open wide the doors to Christ.”
St. John Paul II
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl C, 29 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Wj 17:8-13; Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
2 Tm 3:14-4:2; Łk 18:1-8
Amalekici, o których
wspomina dziś Księga Wyjścia, byli semickim
szczepem
koczującym w pustyni od góry Synaj aż
po
południowozachodnie krańce Palestyny. Walczyli oni często z Izraelitami, ponieważ ci w
czasie wędrówki przez pustynię (z Egiptu do Palestyny)
przebywali na terenach, które Amalekici uważali za swoje. Jedno z wielkich zwycięstw odnieśli synowie Izraela w
Refidim.
Wspomniane zwycięstwo było związane nie tylko z
odwagą Izraelitów walczących pod wodzą Jozuego, ale
przede wszystkim z wytrwałą modlitwą Mojżesza. Gdy
Jozue wyruszył do walki, Mojżesz udał się na górę wraz z
Aaronem i Churem, aby prosić Boga o zwycięstwo. Wyrazem modlitwy błagalnej były podniesione ręce Mojżesza; ale walka się przedłużała i niełatwo przychodziło
Mojżeszowi utrzymać ręce wzniesione. Ponieważ od tego
zależał pozytywny wynik walki, dlatego towarzyszący
Mojżeszowi Aaron i Chur wpadli na ciekawy pomysł:
usadzili Mojżesza na kamieniu, aby w ten sposób znalazł
się niżej, sami zaś podeszli z boku i stosunkowo łatwo
mogli już podtrzymywać ręce męża Bożego. Dzięki temu
Jozue zdołał pokonać Amalekitów i naród wybrany został
uwolniony od swoich wrogów.
Wzniesione do góry i podtrzymywane przez innych
ręce Mojżesza stały się symbolem wytrwałej modlitwy.
Syn Boży, który przyszedł na ziemię, aby wybawić człowieka od dwóch największych wrogów: grzechu i śmierci, zachęca nas również do wytrwałej modlitwy. Ma zaś
na uwadze przede wszystkim prośby dotyczące właśnie
naszego zbawienia. Przypowieść, jaką dziś Chrystus przytacza, dotyczy na pierwszym miejscu modlitwy błagalnej.
Posługuje się przykładem sędziego, który nie bał się Boga
i nie liczył się nawet z ludźmi. Ustąpił jednak pod naporem ustawicznej prośby wdowy, która mu się naprzykrzała.
Pan Jezus posłużył się w tym wypadku mową kontrastową: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi".
Jeśli zatem tak postąpił człowiek grzeszny, to przecież
jest rzeczą zupełnie jasną, że Bóg weźmie w obronę swoich wybranych. Zauważmy, że biedna wdowa nachodziła
sędziego w słusznej sprawie i że Pan Jezus mówi o wzięciu w obronę swoich wybranych, a więc ma na uwadze
ich prośby zanoszone w chwilach utrapienia czy różnych
przeciwności, które niesłusznie spadają na sprawiedliwych.
Chociaż została wyeksponowana głównie wytrwałość
w sensie zanoszenia prośby w tej samej sprawie, jednak
Chrystus wzywa równocześnie do stałej, ustawicznej modlitwy. Św. Augustyn tłumaczy: "Zawsze się modlić - to
trwać wiernie w wierze, nadziei, miłości i tęsknocie, w

oznaczonych godzinach i wyznaczonych terminach modlić się słowami, aby się zachęcać do wewnętrznego i
trwałego nabożeństwa i w nim się ciągle rozpalać" (PL
33, 501).
Skoro Chrystus polecił: "Zawsze należy się modlić i
nie ustawać" (Łk 18, 1), to Kościół będąc posłuszny temu
nakazowi nigdy nie przestaje się modlić i napomina nas:
"Przez Niego (Jezusa) składajmy Bogu ustawicznie ofiarę
czci" (Hbr 13, 15). Temu poleceniu czyni zadość nie tylko przez sprawowanie Eucharystii, lecz także w inny sposób, zwłaszcza w liturgii uświęcenia czasu, dla której
wśród innych czynności liturgicznych to jest właściwe na
podstawie starej tradycji chrześcijańskiej, że ma na uwadze uświęcenie całego dnia i nocy (LH, nr 10).
Słuchamy dziś znowu napomnień, jakie św. Paweł
daje umiłowanemu uczniowi Tymoteuszowi. Miały one
na uwadze przede wszystkim jego misję jako biskupa
Efezu, ale jednocześnie zawierają treść powszechną, nad
którą musi się głęboko zastanowić każdy uczeń Chrystusa.
Od młodości jesteśmy pouczani o wielkich sprawach
Bożych dotyczących naszego zbawienia. Dobrzy i gorliwi
rodzice czynią to niemal od niemowlęcych lat swoich
dzieci, przekazując im prawdę Bożą. Otóż obowiązkiem
każdego jest trwać i rozwijać się w tym, co nam zostało
przekazane. Jeśli chcemy naprawdę tak właśnie postępować, musimy zagłębiać się w karty Pisma św., bo tylko
stąd możemy nauczyć się na pierwszym miejscu mądrości
wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Pismo święte to księga natchniona przez Boga, a więc
w Nim ma swoje źródło. Choć zatem została spisana
przez ludzi, nie zawiera ludzkiej, lecz Bożą, a więc niezawodną mądrość. Z tej też racji jest pożyteczna do nauczania i przekonywania innych, o czym muszą pamiętać
przede wszystkim ci, którzy są powołani przez Boga do
wypełnienia w Kościele posługi nauczania. Jest też skuteczna w kształtowaniu się w sprawiedliwości, uczy doskonałości chrześcijańskiej, a tym samym przysposabia
do każdego dobrego czynu - o czym wszyscy muszą pamiętać..- 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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22 PAŹDZIERNIKA WSPOMNIENIE
LITURGICZNE ŚW. JANA PAWŁA
22 października, we wszystkich Kościołach w Polsce, w Kościołach i
Ośrodkach Polonijnych zagranicą jest
wspomnienie liturgiczne Świętego Jana Pawła II. Również, w Archidiecezji
Rzymskiej i we wszystkich Diecezjach
na świecie, które wystąpiły do Stolicy
Apostolskiej z prośbą o liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II w tym dniu. Między innymi, nasza Diecezja Orange, także obchodzi to wspomnienie 22 października.
MODLITWA O ŁASKI ZA WSTAWIENNICTWEM
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Święty Janie Pawle II
za Twoim pośrednictwem proszę
o łaskę dla mnie (i moich bliźnich).
Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc.
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski,
o które się modlę,
o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie
i w naszych prywatnych intencjach.
Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości.
Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię
poprosimy to otrzymamy.
Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o łaskę
wysłuchania i obdarzenia tym, o co się modlę za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.
ST. JOHN PAUL II, POPE—22 OCTOBER

On October 22, in all Churches in Poland, in Polish
Centers abroad there is a liturgical memorial of Saint John
Paul II. Also, in the Roman Archdiocese and in all Dioceses in the world who have asked the Holy See for a liturgical memorial of Saint. John Paul II on this day. Among
other things, our Diocese of Orange, also celebrates his
memory on October 22.
“Do not be afraid. Open wide the doors to Christ”
Peter came to Rome! What else but obedience to the
inspiration received from the Lord could have guided him
and brought him to this city, the heart of the Empire? Perhaps the fisherman of Galilee did not want to come here.
Perhaps he would have preferred to stay there, on the
shores of Lake of Genesareth, with his boat and his nets.
Yet guided by the Lord, obedient to his inspiration, he
came here!
According to an ancient tradition, Peter tried to leave
Rome during Nero’s persecution. However, the Lord intervened and came to meet him. Peter spoke to him and
asked. “Quo vadis, Domine?” — “Where are you going,
Lord?” And the Lord answered him at once: “I am going
to Rome to be crucified again.” Peter went back to Rome
and stayed here until his crucifixion.
Our time calls us, urges us, obliges us, to gaze on the
Lord and to immerse ourselves in humble and devout
meditation on the mystery of the supreme power of Christ
himself. — Homily of Saint John Paul II, Pope, for the Inauguration of his Pontificate

Sr. M. Amadeo, RSM
Krzysztof Fiedor
Zofia Adamowicz
Anita and Mike Gilkey
Karen Arandońa
Grandson
Kyle Ardandońa
Thomas Guzzo
Rachel Arandońa
Brooklyn Hamsley
Andrzejek &Michael Ashline Bea Halphide
Avalon Asgari
Loretta Harford
Anna Bagnowska
Todd Hill
Wiesława Barr
Tot Hoang
Jamie Barrett
Dick Hoffman
Lois Barta
Patricia Hoffman
Pilar Bascope
Stasia Horaczko
Barbara Berger
Leonard Jakubas
Ronald Brozchinsky
Jan Jarczok
Maureen Broschinsky
Alvyda Janulaitiene
Charlotte Frances
Ania Karwan
Edward Cacho
Lottie Koziel
Dora Carrillo
Ks. Czesław Kopeć
Jean Carter
Anent L.
Lilia Cerkaska
Mary Laning
Lila Ciecek
Danuta Łabuś
Kazimiera Chilecka
Scotty Lynch
Jan Chudy
Amber Matrauga
Bernadine Dateno
Anthony Martinez
Joe Doud
Antoinette Martinez
Danuta Drzymuchowski
Gail Morganti
Edmund F. Dzwigalski
Mariola i Jarosław Musiał

Monica Nava
Ryszard Nowak
Zofia E. Nowak-Przygodzki
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
Richard Zeleski
Bogusia Zientek

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
"Świat jest naszą parafią" - to jest motto wspólnoty
tysięcy misjonarzy z różnych narodów i kontynentów.
Oni to idą na cały świat, by głosić Dobrą Nowinę i zaspokoić głód wiary w dobrego i miłującego Boga. Kościół
misyjny stara się zaradzić innemu także głodowi, i mając
przed oczyma przykład swego Mistrza, Jezusa Chrystusa,
nie zapomina o zaspokojeniu też głodu chleba, i potrzeb
ludzi, którzy przychodzą słuchać słowa Bożego.
Papież Jan Paweł II był największym misjonarzem
świata. Podczas swego pontyfikatu przebył ponad 1,6
milionów kilometrów niosąc ludom wszystkich kontynentów Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
Wszyscy z racji chrztu jesteśmy misjonarzami, wezwani do głoszenia Dobrej Nowiny, Bożej prawdy, i do
niesienia pomocy bliźnim w potrzebie.
Dzisiaj druga zbiórka—na Światowe cele misyjne
Otwórzmy nasze serca - bądźmy hojni!

ALL SOULS DAY
REMEMBRANCE
OFFERING ENVELOPES

November is a month we remember our deceased relatives and
friends.
Special All Souls Envelopes are available now in the
back of the church. The Envelopes with the names of our
loved ones will be placed on the altar during each Mass in
November.
Miesiąc listopad jest miesiącem pamięci o naszych
zmarłych. Koperty na tzw. Wypominki (All Soul Envelopes) są rozłożone w kościele i w biurze parafialnym.
Koperty z imionami naszych zmarłych będą znajdować się na ołtarzu podczas każdej Mszy świętej w miesiącu listopadzie.
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Sat 10/19 4:00 pm +Joanne Jorgensen
+Anna Jean Brett
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
O zdrowie dla Józefa Garczek
od córki Czesławy i przyjaciół
Sat 10/26 4:00 pm For blessings for the Benello family
For Father Zibi in Thanksgiving from the Bonello family
Sun 10/27 9:00 am For blessings for the Camacho family
from Mr. and Mrs. Cabotaje
10:30 am Za duszę wszystkich zmarłych krewnych i znanjomych
od Grarzyny Kopydłowskiej
+Czesław Turek od żony z rodziną
`
+Jadwiga, +Antoni i +Marek Szeliga
z okazji rocznicy śmierci od córki i wnuczki
Za duszę wszystkich zmarłych
z rodzin Menclewicz, Woźniak, Gill i Findling
+Stanisław Gardzielik w 12 rocznicę śmierci
od córki z rodziną

DIARY OF ST. FAUSTYNA
“These rays of mercy will pass through
you, just as they have passed through
this Host, and they will go out through
all the world” (Diary, 441).
“Tell sinners that no one shall escape
My Hand if they run away from My
Merciful Heart, they will fall into My
Just Hands” (Diary, 1728).
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
10/12 & 10/13/2019
$4,487.00
$606.00

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
This we 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 this weekend is be designated for the benefit of missionaries and missions.
A VOCATION VIEW:
Pray persistently and God will respond. Ask
God to bless the Church with faith-filled
ministers DIVINE WORD MISSIONARIESSISTERS SERVANTS OF THE HOLY
SPIRIT 800-553-3321
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Ursula
Tuesday:
Saint John Paul II, Pope
Wednesday:
St. John of Capistrano
Thursday:
Martyrs of Nagran
Friday:
St. Boniface I, Pope
Saturday:
St. Alfred the Great
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

