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ALL SAINTS’ DAY
NOVEMBER 1, 2020
Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord.
— Matthew 11:28

The number of the saints is “A great multitude that nobody could count” — for God is rich in mercy, and in the
Father’s House there are many mansions. There’s place
there for all of us, and the surest way there is to follow the
one who is “the Way, the Truth and the Life,” our Savior
and teacher Jesus Christ. He taught by word and example
how to live a good and worthwhile life. He shows us how to
be the best we can be, and the qualities he praises are often
the very opposite of commonly held values.
Today’s feast is not about the canonized saints but
about all the good and decent people who have ever lived.
None of us is expecting to be canonized as a saint. We don’t
expect our picture to be painted on the walls of churches.
Not for a moment do we imagine anyone preserving pieces
of us as relics. But in reflecting on the Church, the Second
Vatican Council talked bout The Universal Call to Holiness.
Our Feast today is a reminder of our deep-down calling to
become better people. It tells us that Jesus Christ can and
will empower us to practice what he preached and to live
what we believe.
Today’s Readings: Rev 7:2-4, 9-14; Ps 24:1bc-2, 34sb, 5-6; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a

TREASURES FROM OUR TRADITION
This week we have in All Souls’ Day a commemoration
that is linked to the Halloween customs. The big-spending
sugar shock holiday is a long way removed from Thursday’s
grateful remembrance of the souls who are hidden from our
sight, but alive to Christ. Old pagan superstitions might find
us holding our breath when going by the graveyard, whereas
others might actually go to the cemetery to tend the family
graves, to share good food, and remember dear ones. Nowhere does a culture embrace this day as fully as in Mexico.
The “Day of the Dead” is a national holiday that unfolds
over three full days.
For three thousand years, the indigenous people of
Mexico have been mocking death in an annual festival, and
the invading Spaniards were shocked at the spectacle. To the
Aztecs, life was a dream, and death was the entry into full
life. Skulls were thus a symbol of joy and release from life’s
sorrows. The missionaries found all this a bit creepy, but
they moved the three-day feast from August to synchronize
it with the Christian calendar. So today, graves are decorated, altars are built in the home to honor the family dead,
children feast on candy skulls, and people dress up in elaborate skeleton outfits. The devout spend hours in the cemetery, and there is a lively sense of the communion of saints,
the living and the dead. —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
6 NOVEMBER 2020
Adoration of the Holy Sacrament
Until 10 am and 5 pm—9 pm
Mass at 8:30 am in English

TREASURES FROM OUR TRADITION
What is the name of the pope’s cathedral? If you said the Vatican, or St.
Peter’s, you were off by a few miles,
since the answer is the Basilica of St.
John, the Lateran, the “Mother
Church” of all the churches of the
world and the cathedral of the Diocese of Rome. It takes its name from
the Lateran family, the Trumps of
their day, who somehow ran afoul of
the Emperor Nero. He seized all their
property, including their vast Roman palace and estate.
We don’t know how Plautius displeased Nero so badly,
but eventually all the Lateran property came to Constantine, the first Christian emperor, through his wife, Fausta.
Early in the fourth century, when Christianity was at last
legalized, Constantine gave the property to the church.
Soon the great meeting halls were expanded and adapted.
Over the centuries, the church building has been
sacked by armies, ruined by fire, torn down, and rebuilt.
The oldest and most unchanged part of the Lateran is a
vast, separate baptistery with steps leading down to a
huge green basalt pool. Imagine what a triumphal moment the dedication of this public church building was for
a community that had worshiped in secret for so long!
Next week’s feast of the Dedication of the Lateran Basilica is really about the tradition of consecrating space for
worship, and so by extension, a feast for your parish
church building and, given the beautiful second reading,
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.
for its baptistery as well.
NATIONAL NEEDS COLLECTION
In November the Church in the United States will take up
the annual National Needs collection. Next weekend November 7 and 8 our second collection will combine the collections for Catholic Campaign for Human Development,
the Catholic Communication Campaign and the Catholic
University of America. The Campaign for Human Development supports programs that address the causes of poverty
and provide a sustainable future for those who are struggling
across the country. The Communication Campaign connects
people to Christ, here and around the world, through the
internet, television, radio, and print media. The Catholic
University of America Campaign helps to this institution of
higher learning.
Thank you for your generosity—God Bless!
ZBIÓRKA KOŚCIOŁA NA POTRZEBY KRAJOWE
W listopadzie Kościół w Stanach Zjednoczonych podejmuje
roczną zbiórkę na potrzeby krajowe. Za tydzień nasza druga
zbiórka złączy Katolicką Kampanię na rzecz Rozwoju Człowieka, Katolicką Kampanię Medialną i Katolicki Uniwersytet Ameryki. Kampania na rzecz rozwoju społecznego
wspiera programy, które zajmują się przyczynami ubóstwa i
zapewniają zrównoważoną przyszłość tym, którzy o nią walczą. Kampania medialna łączy ludzi z Chrystusem u nas i na
całym świecie, za pośrednictwem Internetu, telewizji, radia i
mediów drukowanych. Kampania Katolickiego Uniwersytetu Ameryki pomaga tej instytucji szkolnictwa wyższego.
Bóg zapłać za hojność!
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, Uroczystość Wszystkich Świętych
Czytania: Ap 7:2-4, 9-14; Ps 24:1bc-2, 3-4sb, 5-6;
1 J 3:1-3; Mt 5:1-12a
Na pierwszy rzut oka Święci to ludzie niezwyczajni,
którzy jakąś niezwykłą cechą przyciągają powszechną
uwagę. Są wśród nich tacy, jak św. Pio, który nosił na
swoim ciele stygmaty – znaki męki Chrystusa. Są i święci, którzy mieli niezwykłe wizje, jak św. Faustyna Kowalska czy bł. Katarzyna Emmerich albo często wpadali w
ekstazy, jak św. Gerard Majella. Są ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie, jak św. Franciszek i tacy, dla których
przez wiele lat jedynym pokarmem była Komunia Święta,
jak działo się to w życiu bł. Alexandriny da Costy z Portugalii.
Słowo Boże każe nam jednak dzisiaj inaczej spojrzeć
na świętych. Świętość to nie jakieś nadzwyczajne dary
czy niezwykły sposób życia. Być świętym to przede
wszystkim żyć w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, które
na co dzień może przyjąć różną postać. Dlatego warto –
tak, jak Kościół czyni to dzisiaj – spojrzeć równocześnie
na wszystkich świętych. Można wówczas przekonać się,
że świętość jest dla królów i prostych służących, dla żyjących w klauzurze mistyczek, lekarzy i niewolników, ojców rodziny i dzieci. Wszyscy z nich mają wspólną cechę: najważniejszy w ich życiu jest Jezus i w Nim odnaleźli prawdę o swoim powołaniu i swojej godności: Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec –
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi
jesteśmy!
Kto wie, że jest kochany, może miłość podarować
innym. Im bardziej człowiek otwiera się na Bożą miłość,
tym mocniej ta go przemienia. Człowiek przeniknięty
Bożą miłością promieniuje nią na innych. Taki człowiek
jest pełen radości, gdyż doświadcza prawdziwego szczęścia. Bo szczęśliwym nie jest ten, kto wszystko ma dla
siebie, lecz ten, kto dzieli się z innymi dobrem otrzymanym od Boga. Dlatego szczęśliwi ubodzy w duchu, czyli
otwarci na Boże dary, a także miłosierni, pokój czyniący,
cisi i łagodni…
Szczęście świętych nie jest związane z brakiem trosk,
problemów życiowych i cierpienia. Być dzieckiem Bożym nie oznacza: mieć same sukcesy w życiu i przyjemności. Czasem nawet wydaje się, że właśnie tych, którzy
są bardzo blisko Boga, spotykają najgorsze nieszczęścia.
Święci jednak się nie poddają i nie tracą nadziei pokładanej w Bogu. Cokolwiek w ich życiu by się nie działo, mają oczy zwrócone ku Bogu. On ich umacnia swoją miłością, by wśród burz życiowych i przeciwności, mocno
stąpając po ziemi, zmierzali ku królestwu Bożemu. Święci – całkiem zwyczajni, choć może i niezwyczajni?
— Internet

ALL SOULS’ DAY
MONDAY NOVEMBER 2, 2020
Holy Mass: 8:30 am English
7:30 pm Polish

GENEZA ŚWIĘTA
Uroczystość Wszystkich Świętych jest wspomnieniem rzeszy osób, których dusze są już zbawione, a które
nie są znane z imienia i nie mają swojego wspomnienia w
Kalendarzu Liturgicznym. Tworzą oni Kościół Triumfujący, obok Kościoła Cierpiącego (dusze w Czyściu) i Kościoła Wojującego (wierni żyjący na Ziemi).
Św. Jan Apostoł tak ich przedstawiał w Apokalipsie
(7, 9-10):
"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł
nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego,
zasiadającego na tronie i u Baranka»"
Regularnie tę uroczystość rozpoczął obchodzić w
Rzymie Papież Bonifacy IV od 13 maja 610 r. Wtedy to
zamienił on pogańską świątynię Panteon na Kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników, do
którego przeniósł z katakumb relikwie znaczniejszych
świętych.
Ostatecznie, Papież Jan XI w 935 r. ustanowił święto
Wszystkich Świętych na dzień 1 listopada.
ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
Świętych obcowanie (łac. communio sanctorum)
oznacza zjednoczenie Kościoła Triumfującego (w Niebie), Kościoła Cierpiącego (w Czyściu) i Kościoła Wojującego (na Ziemi). Te oblicza Kościoła zespolone są miłością wzajemną i stanowią Mistyczne Ciało Chrystusa,
którego Głową jest sam Chrystus.
Kościół Triumfujący (święci w Niebie) pomaga Kościołowi Wojującemu (na Ziemi) zanosząc prośby wiernych przed Oblicze Boże. Kościół Wojujący pomaga Kościołowi Cierpiącemu wyzwolić się duszom z Czyśca poprzez modlitwę wstawienniczą.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o
prawdzie świętych obcowania. Byśmy z ufnością wzywali
wszystkich świętych o wstawiennictwo do Boga w na—Internet
szych sprawach.

ZADUSZKI
PONIEDZIAŁEK 2 LISTOPADA 2020 R.
Msza święta w Naszym Ośrodku
o 19:30 po polsku
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
6 LISTOPADA 2020
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17:00—21:00

Page 4

www.polishcenter.org

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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, są 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 mógł powiedzieć: "Jestem
Milena Kindziuk, "Niedziela", (wyjątek)
gotowy na wszystko".
2 LISTOPAD—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 mimo woli nasuwa
się refleksja o śmierci i przyszłym życiu wiecznym. Czy
chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy w to czy nie - na
pewno wszyscy umrzemy. Dziwna to równość i demo— „Niedziela”
kracja. Nie wiemy tylko kiedy i jak?
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
All Saints’ Day
National Vocation Awareness Week;
Daylight Saving Time ends
Monday:
All Souls’ Day
Tuesday:
Saint Martin de Porres
Wednesday:
Saint Charles Borromeo
Thursday:
St. Elizabeth
Friday:
St. Joseph Khang
Saturday:
St. Hyacinth Castaneda
A VOCATION VIEW:
Jesus approaches us and wants to come stay
with us. Be ready to change your ways, like
Zacchaeus, to follow Jesus. DIVINE WORD
MISSIONARIES- SISTERS SERVANTS OF
THE HOLY SPIRIT 800-553-3321

Sr. M. Amadeo, RSM
Anita and Mike Gilkey
Zofia Adamowicz
Grandson
Karen Arandońa
Thomas Guzzo
Kyle Ardando we hańa
Brooklyn Hamsley
Rachel Arandońa
Bea Halphide
Andrzejek &Michael Ashline Todd Hill
Avalon Asgari
Tot Hoang
Anna Bagnowska
Dick Hoffman
Wiesława Barr
Patricia Hoffman
Jamie Barrett
Stasia Horaczko
Lois Barta
Howard and Jackie Hoyt
Pilar Bascope
Andrzej Hulisz
Barbara Berger
Leonard Jakubas
Ronald Brozchinsky
Alvyda Janulaitiene
Maureen Broschinsky
Zofia Janczur
Charlotte Frances
Ania Karwan
Edward Cacho
Julie & Larry Klementowski
Dora Carrillo
Lottie Koziel
Jean Carter
Josephie Kudlo
Lilia Cerkaska
Anent L.
Lila Ciecek
Mary Laning
Jan Chudy
Danuta Łabuś
Bernadine Dateno
Dr. James Larson
Phil Davis
Beverly Marsh
Anna Dolewski
Amber Matrauga
Joe Doud
Anthony Martinez
Danuta Drzymuchowski
Antoinette Martinez
Mieczysław Dutkowski
Gail Morganti
Edmund F. Dzwigalski
Jarosław Musiał
Erica Furniss
Irene Nielsen

Monica Nava
Gloria Norton
Ryszard Nowak
Jerry Nicassio
Andrzej Niedojadło
Jarrod Pavlak
Anthony Palermo
Iwona Pisarek
Elaine Quan
Benito Ramirez
Jerry Ramirez
Henryk Ruchel
Pat Rune
Tom Runge
Tim Ryan
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Jean Speakman
Matt Starbuck
Adrianne Swinford
Teresa Turek
Unborn Children
Lauren Vairo
Charlene Web
Carol Weinmann
Bernadette Westphal
Patricia Yochum
Bogusia Zientek

THE VOCATIONS OFFICE
DIOCESE OF ORANGE
For men interested in Diocesan
Priesthood we offer year - round
events to support those men in
our diocese actively discerning
a call to the priesthood. Priesthood Discernment Meetings
are held in the Diocese of Orange Pastoral Center on
Christ Cathedral campus.
For men discerning the diocesan priesthood:
Rev. Brandon Dang, Vocation Director
714-282-3036
bdang@rcbo.org
For men and women discerning consecrated life:
Joan Patten, AO, Delegate for Consecrated Life
Office: 714-282-3068
Cell: 714-489-5517
jpatten@rcbo.org
NATIONAL VOCATION AWARENESS WEEK
November 1-6, 2020, is an annual week-long celebration
of the Catholic Church in the United States dedicated to
promote vocations to the priesthood, diaconate and consecrated life through prayer and education, and to renew our
prayers and support for those who are considering one of
these particular vocations.
Almighty and eternal God, in your unfailing love you
provide ministers for your Church. We pray for those
whom you call to serve the Church. Inspire in them a generous response. Grant them courage and vision to
serve your people May their lives and service call your
people to respond to the presence of your Spirit among us
that, faithful to the Gospel and hope of Jesus the Christ,
we may: announce glad tidings to the poor proclaim liberty to captives, set prisoners free and renew the face of the
earth.
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SOLEMNITY OF ALL SAINTS
Sat 10/31 4:00 pm For the intention of the Polish Center Community
Sun 11/1 9:00 am +Josephene and +Peter Marec and
+Sister Marianne Mareczko from Eileen Cernea
Knights of Columbus memorial Mass
10:30 am Za wszystkich zmarłych z rodziny Grażyny Kopydłowskiej
+Helena Barys która zmarła w zeszłym roku
od rodziny i przyjaciół
+Ks. Czesław Kopeć od grupy wiernych
z Riverside i San Bernardino

+Jerzy Bagnowski, który zmarł tydzień temu
w Polsce, od córki Elżbiety z mężem i dziećmi

ALL SOULS’ DAY
Mon 11/2 8:30 am For the intention of the Polish Center Community
7:30 pm Za wszystkich parafian Polskiego Ośrodka
FIRST FRIDAY OF THE MONTH
Fri 11/6 8:30 am For the intention of the Polish Center Community

CORONA VIRUS NEWS
Due to the Corona Virus, Holy Masses will be celebrated
with restrictions.
• Those over 65 and/or with underlying health conditions are
strongly encouraged to remain at home. We will continue to
live stream Mass and post recordings to our YouTube channel. The dispensation from the requirement to attend Sunday
Mass remains in place.
• Holy Communion will be distributed as needed.
For those attending Mass:

• Social distancing will be observed outside.
• Families and couple will be able to sit together.
• A face mask will be required. There are no exceptions to this

requirement.

• Holy Communion will be distributed after the final blessing.
• Please do not linger or socialize after Mass.
• Chairs and other high touch surfaces will be sanitized after

each Mass.

• Safety protocols are in place for restrooms. Please use for
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.

emergencies only.

• Masses will be shortened to decrease time together.

We are live-streaming our Center Masses and Services
over YouTube. The link is available on the Center homepage at
http://www.polishcenter.org/

Miesiąc listopad jest miesiącem pamięci o naszych zmarłych.
Koperty na tzw. Wypominki (All Souls’ Envelopes) są rozłożone w kościele.
Koperty z imionami naszych zmarłych będą znajdować się na
ołtarzu podczas każdej Mszy świętej w miesiącu listopadzie.

Knights of Columbus Council 9599
will be having their annual
"Thanksgiving Food Drive for the Needy" on
the weekends of November 14 & 15, and November 21
& 22.

PSA UPDATE

Please make your donation of food again, as you have
so generously done in the past to help the underprivileged
of Orange County have a great Thanksgiving Day!

As of this week 102 families and
organizations have joined our Diocesan PSA program for 2020 and
have pledged $33,864. Our goal for
this year is set at $36,000

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
10/24 & 10/25/2020
$ 4,970.00
$ 436.00

We also would like to thank everyone who has donated online!
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Deacon:
Dn. Jim Merle
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.

Rycerze Kolumba organizują świąteczną zbiórkę jedzenia dla ubogich 14, 15, 21 i 22 listopada. Prosimy o
przyniesienie jedzenia dla potrzebujących.

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

