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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 24, 2021
Our Savior Jesus Christ destroyed
death and brought life to light
through the Gospel.
— 2 Timothy 1:10

THE BLIND MAN’S ANSWER
Today’s gospel is the story of a blind
man, a blind beggar. He heard that
Jesus of Nazareth was passing by. He
cried out, ‘Jesus, Son of David, have
pity on me.’ Even when people
around Jesus, including perhaps
some of Jesus’ disciples, told him to
keep quiet, he shouted all the louder,
‘Son of David, have pity on me.’
Even though he could not see Jesus, he was determined to
make contact with him through his gift of speech, through
his urgent prayer from his heart. His prayer was an act of
faith on his part. He recognized Jesus as ‘Son of David’
which was one of the titles for the Messiah, and trusting
that Jesus could heal his blindness. Even though he was
blind, he saw Jesus with the eyes of faith. Even when he
was rebuked by the crowd for confessing his faith out
loud, he refused to be silenced. He had the courage to
keep professing his faith, in spite of the hostility and
scorn it brought upon him. This man’s courage faith and
the quality of hearing, and speaking and seeing it gave
rise to may have something to teach us when professing
our faith publicly can invite scorn.
This man’s faith literally brought Jesus to a standstill,
in spite of the fact that at this point in his ministry he was
hurrying from Jericho to Jerusalem. The gospel says
simply, ‘Jesus stopped.’ Jesus’ response to the heartfelt
prayers of this man was in complete contrast to that of the
people around him. Rather than telling him to keep quiet,
Jesus told those around him to call him over. Jesus is portrayed as the champion of those not considered worthy
enough to come near to God. Again we witness the extraordinary responsiveness of this man to Jesus’ presence,
to the call of Jesus. When he heard that Jesus was calling
him, he first of all threw off his cloak. His cloak, no
doubt, served many purposes. He sheltered him from the
weather; it was his bed; it was in a sense his home. Yet,
he abandoned it, and having done so, he jumped up and
went unerringly to Jesus in his blindness. Nothing was
going to hold him back from connecting with Jesus, not
even his precious cloak. He speaks to all of us of our own
need to free ourselves of the binds that stifle our faith and
keep us from approaching the Lord.
The question Jesus asked that man was not brusque,
like, ‘What do you want?’ Rather, it was a very personal
question ‘What do you want me to do for you?’ It is a
question addressed to each of us personally, and how we
answer it can reveal who we are and what we value. Earlier in Mark’s gospel Jesus asked the same question James
and John, ‘What do you want me to do for you?’ Their
answer revealed a self-centered ambition, ‘Let us sit, one
at your right hand and one at your left, in your glory?’
The blind man’s answer was altogether more straightfor-

ward. Aware of his blindness as a severe disability, he
asked simply, ‘Master, let me see again.’ In answering his
prayer, Jesus addressed him as a man of faith, ‘your faith
has saved you.’ He was already seeing Jesus with the eyes
of faith before he received back his physical sight. Once
he received back his physical sight, we are told that he
followed Jesus along the road. He immediately used his
newly restored sight to walk after Jesus as a disciple up to
the city of Jerusalem, where Jesus would be crucified. His
faith had shaped his hearing and his speaking, and now it
shaped the path he would take. We could do worse than
take this man as a model of faith in our own lives. Like
him we are blind beggars who need to keep on calling out
to the Lord who passes by so that we can see him more
—Internet
clearly and follow him more nearly.
Today’s Readings: Jer 31:7-9; Ps 126:1-2, 2-3, 4-5,
6; Heb 5:1-6; Mk 10:46-52
AN UNLIKELY OPTIMIST
There are other stories in the gospel about blind people being healed, but the one about Bartimaeus is told in
the liveliest way, and it has a nice lesson for us. The poor
man had lost his sight, and when he heard that Jesus of
Nazareth was passing by, he had to make a choice, quickly. He could just sit there and let Jesus pass him by, or he
could grab the moment, and ask to be healed. Jesus was
said to have the power to heal, but you had to get his attention and ask to be healed.
It was obvious that the man was blind, and yet Jesus
asked him “What do you want me to do for you?” The
man had to clearly name his problem, and do so himself.
If one of us needs to be cured of something, whether
blindness, alcoholism, depression or any addiction, then
we need to come to Jesus and tell him what’s wrong. We
need to NAME it. Of course he knows our needs, and yet
he says “Ask and you will receive.” “Your heavenly Father will surely give to those who ask.”
Bartimaeus’s words were simple and uncomplicated.
There was no long speech, no haggling or wheedling. “I
want to see” was his direct reply. And Jesus told him that
his faith had healed him. Rightly, this blind man knew
that Jesus would not turn away from the cry of the poor.
Just think of what he did: he threw aside his old cloak, got
up, and ran to Jesus. The old cloak may be a symbol for
his past, his darkness, his despair. He made an act of hope
-filled faith, and Jesus did not disappoint him. All attempts of the bystanders to silence him made him more
determined. He was clear about what he wanted, and
knew who could help him. That’s why Bartimaeus has a
—Internet
lesson for us all, here and now.
BLINDNESS AND SIGHT
Contrasting previous blindness with the sight of faith
— the metaphor is ancient (Plato’s cave) and takes us
beyond religion only. We all have blind spots, some minor, others not so minor. Usually, it takes some event to
trigger the recognition that we are not seeing with 20:20
vision. The same can be true at the level of faith. Perhaps
we could make our own the request of Bartimaeus: Let
—Internet
me see again!
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, 30 Niedziela Roku, Zwykła
Czytania: Jr 31:7-9; Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6;
Heb 5:1-6; Mk 10:46-52
Można i trzeba powiedzieć, że cała historia święta
ukazuje nam niezwykłe miłosierdzie Boga, który zawsze
pochylał się nad grzeszną ludzkością. Człowiek bowiem
stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zamiast odnajdywać drogę do Tego, od którego wyszedł, schodził często na własne kręte ścieżki, oddalając się od źródła życia i
prawdziwego szczęścia. Pan Bóg mógł zostawić człowieka na tych bezdrożach, ale zawsze litował się nad tym,
który był jego dziełem i szukał człowieka, aby na podobieństwo dobrego pasterza przyprowadzić do owczarni
zbłąkaną owcę.
Prorocy Starego Przymierza często przypominali narodowi wybranemu tę niezwykłą dobroć Boga, który zawarł z nim przymierze na Synaju i nigdy go nie opuszczał, choć naród tyle razy okazał sprzeniewierzenie. Tak
miało być również w okresie niewoli babilońskiej. Na
naród wybrany spadła słuszna kara, znalazł się poza Palestyną, stracił nawet własną świątynię - widomy znak
obecności Boga (Jahwe). Ale przecież nie oznacza to
wcale, że Bóg zapomniał o swym narodzie. Prorok Jeremiasz wzywa wszystkich do radości: "Pan wybawił swój
lud, Resztę Izraela". To zaś wybawienie będzie bardzo
różnić się od pójścia na wygnanie. Gdy Żydzi opuszczali
Jerozolimę i ojczystą Palestynę, pędzeni byli do niewoli,
szli i płakali, wielu zginęło od miecza nieprzyjaciela. Powrót natomiast pod opieką Bożą będzie łatwy i dostępny
nawet dla ułomnych i chorych. Stąd wolno było powiedzieć, że Żydzi będą wracać z radością.
Człowiek dotknięty nieszczęściem głęboko przeżywa
swoją tragedię i dlatego szuka wszelkich możliwych środków uwolnienia się od przygniatającego go ciężaru. Cieszy się więc bardzo, gdy spotka kogoś, kto by chciał go
wesprzeć w jego niedoli. Tak się właśnie przydarzyło
owemu niewidomemu, który żebraniem zarabiał na utrzymanie. Siedział przy drodze niedaleko Jerycha. Akurat
tamtędy przechodził Chrystus Pan z uczniami i sporym
tłumem. Gdy niewidomy dowiedział się, że w pobliżu jest
Jezus z Nazaretu, zaczął donośnym głosem wołać:
"Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Ciekawa
była reakcja tłumu. Wielu nastawało na niego, żeby milczał. Jakże ludzie łatwo przechodzą do porządku dziennego nad nieszczęściem innych. Sami będąc zdrowi i znajdując się blisko słynnego proroka z Nazaretu nie chcieli,
aby im przeszkadzał ten "niewidomy żebrak", od lat już
zasiadający przy drodze. Zainteresowany jednak nie dał
się uciszyć, ale nawet jeszcze głośniej wołał.
Pan Jezus usłyszał wołanie tego nieszczęśliwego
człowieka i nie przeszedł nad nim do porządku dziennego. Przystanął i kazał go zawołać. Gdy Jezus zainteresował się tym biedakiem, zmieniła się zaraz reakcja tłumu.
Może ci sami, którzy go przed chwilą uciszali, mówią
teraz do niego: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". Niewidomemu nie trzeba było dwa razy powtarzać, zerwał
się z miejsca, na którym siedział, zostawił nawet płaszcz i
przyszedł zaraz do Jezusa. Chociaż Chrystus wiedział, o

co chodzi, to jednak chciał, aby niewidomy sam wyraził
swoją prośbę i dlatego go pyta: "Co chcesz, abym ci
uczynił?"; przywracając mu następnie wzrok pochwalił
jego wiarę: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast
przejrzał i poszedł za Chrystusem, aby słuchać Jego nauki
i oświecić swój umysł.
Podziwiamy wielkie akty Bożego miłosierdzia, jakie
okazują się nad fizyczną nędzą człowieka. Jednak i nam
potrzeba tego miłosierdzia dla uzdrowienia naszej duszy.
Jakże często tak bywa w naszym życiu, że dostrzegamy
choroby fizyczne, ale nie umiemy nieraz zauważyć - i to
nawet u siebie - choroby duchowej. A przecież powinniśmy ją widzieć i prosić Pana, by okazał nam swoje miłosierdzie.
Autor listu do Hebrajczyków wskazuje na kilka momentów związanych z kapłańskim posługiwaniem. Otóż
każdy kapłan jest brany z ludzi i dla ludzi ustanawiany w
sprawach odnoszących się do Boga. Musi więc posiadać
ścisłe powiązanie z ludźmi, którzy chodzą po tej ziemi,
ale jego misja jest ponadziemska, bo ma prowadzić
wszystkich do Boga. Pochodząc z ludzi, umie ich zrozumieć i współczuć im, nawet wtedy, gdy błądzą, ponieważ
sam także podlega słabościom.
Ważnym momentem jest powołanie do funkcji kapłańskiej. Nikt nie może sam wziąć sobie tej godności, o
ile nie zostanie powołany. Pan Bóg w różny sposób powołuje do tego zaszczytnego zadania. Czasem bezpośrednio, jak np. Aarona, który otrzymał wezwanie za pośrednictwem Mojżesza (Wj 28, 1). Powołanie jest tak konieczne, że nawet Jezus Chrystus "musiał" być powołany
na stanowisko arcykapłana nowego Przymierza przez
swego Ojca, który powiedział do Niego: "Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pierwszym źródłem powołania do kapłaństwa jest
sam Pan Bóg, Jego miłosierna i wielkoduszna wola. Najbardziej zaś charakterystycznym i nieodzownym znakiem
rozpoznawczym jest poprawna intencja, czyli swobodna,
jasna i zdecydowana wola oddania się całkowicie na służbę Bogu. Do biskupów należy obowiązek wypowiadania
ostatecznego sądu o znakach Bożego wybrania u kandydatów do święceń, im również zastrzeżone jest prawo
dopuszczania do kapłaństwa i w ten sposób autentycznego zaświadczenia w obliczu Kościoła o boskim powołaniu do kapłaństwa.
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

Na szlaku pielgrzymim z Jerycha do świątyni jerozolimskiej siedziało wielu żebraków. Jednym z nich był
Bartymeusz, ślepy od urodzenia. Bartymeusz zna swoje
miejsce. Ale jest w nim wielka wiara i nadzieja, która każe mu krzyczeć, wołać: Synu Dawida, ulituj się nade
mną. Nędza, ubóstwo Bartymeusz jest jego bogactwem.
Bartymeusz woła i staje się cud. Bartymeusz jest żebrakiem. Nie jest to rzadki obraz w naszej współczesnej rzeczywistości. Żebranie wiąże się z upokorzeniem, cierpieniem, nieszczęściem, samotnością, może nawet rozpaczą.
Żebrak jest symbolem ludzkiego życia. Chociaż jesteśmy
(w mniejszym lub większym stopniu) ślepymi żebrakami,
zawsze możemy iść do Jezusa. On ma moc uzdrawiać nas
stopniowo z żebractwa, naszych niezaspokojonych pragnień miłości i ślepoty, naszego egoizmu i narcyzmu.
—Internet
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ST. JOHN PAUL II FEAST DAY—
22 OCTOBER
„Do not be afraid. Open wide the
doors to Christ.”
St. John Paul II

On October 22, in all churches in Poland, in churches and Polish Diaspora
Centers abroad, there is the liturgical memorial of Saint
John Paul II. Also, in the Roman Archdiocese and in all
dioceses around the world that have approached the Holy
See with a request for the liturgical commemoration of St.
John Paul II on that day. Among other things, our Diocese
of Orange also celebrates this commemoration on October
22.
John Paul II attempted to improve the Catholic
Church's relations with Judaism, Islam, and the Eastern
Orthodox Church. He was one of the most travelled world
leaders in history, visiting 129 countries during
his pontificate. As part of his special emphasis on
the universal call to holiness, he beatified
1,340and canonized 483 people, more than the combined
tally of his predecessors during the preceding five centuries. He has also been credited with helping to
end Communist rule in his native Poland and the rest of
Europe.
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.

WORLD MISSION SUNDAY (WMS)
OCTOBER 23 AND 24, 2021
TODAY IS WORLD MISSION SUNDAY – a day that
leads us to the heart of our
Christian faith – leads us to
mission!
Your generosity on World
Mission Sunday in the second
collection supports the work of priests, religious and lay leaders in the Missions who share our faith with those most in
need.
Give this World Mission Sunday
Thank you for your generosity!
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.
Dziśiaj druga zbiórka—na Światowe cele misyjne
Bóg zapłać za hojność!
OUR DIOCESE’S 27TH ANNUAL PENNIES FROM
HEAVEN CAMPAIGN 2021
Baby bottles will be distributed to the
parishioners as they exit the church on
Saturday and Sunday, October 30th
and 31st.
As was done last year, we will again ask
for donations of pennies and more to be
put into the baby bottles and returned the following Saturday or Sunday. The money donations from the baby
bottles will support local Respect Life shelters, clinics, and
centers that give immediate and long-term care to Orange
County women, men, and families in crisis. This year the proceeds will benefit the Obria Medical Clinics (Mission Viejo,
Santa Ana, Orange, Buena Park, Long Beach & Mobile Unit),
Mary’s Shelter, Casa Teresa, Vietnamese Hot Line, Life Centers (Santa Ana, Stanton and La Habra), Precious Life Shelter
and Horizon Pregnancy Clinic.
Last year over $250,000 was raised in the Diocese of Orange
thanks to your efforts.

Thank you and please be generous!

"GROSIKI Z NIEBA" DOROCZNA ZBIÓRKA

Na cel diecezjalnych Ośrodków Ochrony Życia Niedziela 31
października po Mszy św. Prosimy o hojne poparcie tej specjalnej zbiórki nie tylko grosikami ale i większymi banknotami.

Bóg Zapłać za hojność !
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Sr. M. Amadeo, RSM
Anita and Mike Gilkey
Zofia Adamowicz
Grandson
Karen Arandońa
Zofia Grochulski
Rachel Arandońa
Brooklyn Hamsley
Kyle Ardando
Bea Halphide
Sarah Arrizon
Todd Hill
Andrzejek &Michael Ashline Tot Hoang
Avalon Asgari
Dick Hoffman
Anna Bagnowska
Patricia Hoffman
Wiesława Barr
Jackie Hoyt
Jamie Barrett
Andrzej Hulisz
Lois Barta
Jadwiga Inglis
Pilar Bascope
Leonard Jakubas
Barbara Berger
Zofia Janczur
Ronald Brozchinsky
Ania Karwan
Susan Brunasso
Julie & Larry Klementowski
Charlotte Frances
Lottie Koziel
Edward Cacho
Barbara Krawczak
Dora Carrillo
Josephie Kudlo
Peter Camacho Family
Anent L.
Jean Carter
Mary Laning
Lacie Cooper
Danuta Łabuś
Tony Cruz
Dr. James Larson
Bernadine Dateno
Amber Matrauga
Adam Dolewski
Anthony Martinez
Joe Doud
Antoinette Martinez
Danuta Drzymuchowski
Gail Morganti
Mieczysław Dutkowski
Jarosław Musiał
Edmund F. Dzwigalski
Irene Nielsen
Erica Furniss
Monica Nava

Gloria Norton
Jerry Nicassio
Andrzej Niedojadło
Jarrod Pavlak
Mirosława Pawelczak
Anthony Palermo
Elaine Quan
Benito Ramirez
Jerry Ramirez
Robert Rosecrans
Henryk Ruchel
Kristin Rune
Tim Ryan
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Jean & Mike Speakman
Matt Starbuck
Mary Strazdas
Adrianne Swinford
Teresa Turek
Unborn Children
Lauren Vairo
Charlene Web
Bernadette Westphal
Alicja Wilczyńska
Janina&Henryk Żelażewscy
Bogusia Zientek

Tootsie Roll and
Intellectual Disability Drive
The Knights of Columbus
at the Polish Center
Will be passing out Tootsie Rolls after every Mass
On October 23rd & 24th
Donations will be appreciated
All donations will be given to Special Olympics
And Intellectual Disability Programs
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 Souls 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.

Zbieramy listę dzieci które chciałyby przygotować
się do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii po raz
pierwszy. Dzieci od wieku 7. lat prosimy zgłaszać telefonicznie do biura Ośrodka. Dalsze informacje i kiedy klasy zaczną się i w jakim trybie 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 via telephone. Additional information will be made available in an organizational meeting after sign-ups are collected and once the method and
manner of the classes is known.
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Ambrose Edward Barlow
Tuesday:
St. Alfred the Great
Wednesday: St. Honoratus of Vercelli
Thursday: Sts. Simon and Saint Jude, apostles – Feast
Friday:
St. Abraham of Rostov
Saturday: St. Maximus
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PSA 2021
We would like to extend sincere thanks and gratitude to all those from our Polish Center who contributed
so far to our Bishop’s annual Diocesan Pastoral Services Appeal campaign for the year 2021 as well as to Mr.
Grzegorz Jabłonowski for all his efforts in overseeing this program. In total our goal is $37,000 and so far we
received pledges totaling $38,215 from 117 families, individuals and organizations with the amount above the
goal being returned to our Center for improvements, investments and upkeep. This year we are continuing to
raise funds for the refurbishment of the bathrooms in the back of the main church building.
Thank you again as always for your generosity. God Bless and Bóg Zapłać!

James and Diane Adams
Julio and Edna Aljure
Larry and Janet Anderson
Mr. Ms. Romuald Auksztulewicz
Ms. Bernice Ault
Gerard and Rose Baird
Mr. Hector Ballester
Mr. and Mrs. Ronald Beisel
Mr. Richard Blais
Paul and Peggy Bonello
Mr. and Mrs. John Bryant
Mr. Robert Bryg
Ms. Bozena Bubienko
Ms. Carolyn Butler
Mr. and Mrs. George Byrne
Gregorio and Angelita Cabotaje
Wesley and Julia Chlopiecki
Club Źywiec
Ms. Minerva D. Conkle
Mr. and Mrs. Piotr Czarnecki
Mr. Darek Czechowicz
Mr. Richard Devecchio
Mirosław and Danuta Dobrowolski
Anna and Zdzisław Dolewski
Mr. Mike Fales
Fr. Zbigniew Frąszczak
Ms. Heather Ferber
Bob and Jamie Flynn
Hugh and Gaeten Wood
Josef and Halina Goetz
Ms. Maria Gołębiowski
Ron and Patricia Graham
Mr. and Mrs. Zbigniew Grzelewski
Wayne and Lori Hacholski
Gerald and Sue Hannes
Mr. Philip Harford
Ms. Mary K. Heath
Marlena and Andrzej Hulisz
Ms. Marilyn Hogbin
Ms. Jacqueline Hoyt

Kolbe Charities Inc.
Gregory and Magda Jabłonowski
Mr. and Mrs. Rod Jadczak
Ms. Krystyna Jijawi
Mr. Robert Karraa
Claude and Marlene Kastenholz
Ms. Ann Keough
Ms. Donna Kidwell
Knights of Columbus-Council #9599
Richard and Patricia Kobzi
Andrew and Barbara Kopertowski
Mr. Andrew Kosalka
Małgorzata and Zbigniew Kostecki
Mr. and Ms. Wiesław Kowalczyk
Mr. Joe Kozak
Tomasz and Elżbieta Kozłowski
Anthony and Barbara Krawczak
Ms. Danuta Krol
Mr. Chet Krygier
Ms. Josephine Kudło
Ms. Kathie Kudło
Jerome and Nancy Labuda
Vance and Kathleen Litherland
Mr. Michael Lopez
Mr. Roland Luxa
Mr. Ronald Mallory Jr.
Mr. And Mrs. Edward Matthews Jr.
Mr. and Mrs. Frank McBride
Mr. Gerard McMahon
George and Maria Menclewicz
William and Izabell Misiak
Ms. Agnieszka Młodzianowska
Helena Modrzejewska
Polish School of OC
Ms. Gail Morganti
Mr. Thomas Murphy
Kristofer and Katarzyna Munson
Ms. Joanna Nachurski
Mr. Michael Niesen
Ms. Barbara Nowiński

Anne Nunes
Robert and Yvonne Nunes
Mrs. Lynn Padilla
Joseph and Sheri Palus
Ms. Dolores Piterak
PNA PIAST
Jason Pomeroy
Patrick and Deborah Powers
Clyde and Lucille Randolph
Mr. Gilbert Rodriquez
James and Darlene Root
Dominic Rosa
Mr John Rubio
Ms. Patricia Rune
Ms. Nancy Runge
Mr. William Saunders
Mr. Roger Schmidt
Alfred and Georgi Schneider
Mr. Ireneusz Skoczowski
Ms. Florence Spangenberg
Ms. Jean Speakman
Mr. Robert and Elaine Starbuck
Algimantas and Mary Strazdas
Ms. Helena Tafolla-Camacho
Mrs. Teresa Turek
Mr. Richard Turner
Ms. Marilyn Vick
Tadeusz and Bożena Walinowicz
Julian and Anna Walinowicz
Mr. Ms. John Walsh
Margaret and John Ward
Ms. Anna Wasowski
Larry and Vilma Wetta
Mr. Richard Wiedemann
Mr. Alexander Wilk
Mr. Hugh Wood
Mr. Conrad Wyszomirski
Ms. Teresa Wyszomirski
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Sat 10/23 4:00 pm +Marion DeVoe from Sandy and Armando
+Thomas Guzzo for his birthday from Patricia Graham
Sun 10/24 9:00 am +Martha Martinez from Victoria Victoria
10:30 am +Kazimierz Reda od żony
+Maria i +Paweł Fecko
Za Emmę Karwowską w 20 rocznicę urodzin
od mamy z rodzęństwem
Za Mateusza Lis w 27 rocznicę urodzin
od mamy Ewy
+Krzysztof Bitner od rodziny Krzysztofińskich
oraz Anny Dydo
Za Andrzeja w 70 rocznicę urodzin, dużo
błogosławieństwa i zdrowia od żony z dziećmi
+Jerzy Niziołek od siostry z rodziną
+Zbigniew Szuksztul zmarły 2 tygodnie temu od przyjaciół
+Józef Bródło w 1 rocznicę śmierci od żony z dziećmi
O Boże błogosławieństwo dla młodzierzy którzy otrzymali
Sakrament Bierzmowania rok temu
Sat 10/30 4:00 pm For the intention of the Polish Center Community
Sun 10/31 9:00 am +Manuel, +Ludvina and +Manuel Jr. Rodziguez
+Stanley Perzanowski
10:30 am +Czesław Turek od żony z rodziną
Za zmarłych z rodziny Kopydłowskich
ALL SOULS’ DAY
Tue 11/2 8:30 am For the souls of the departed
from Polish Center Community
7:30 pm Za duszę wszystkich zmarłych z Polskiego Ośrodka

A VOCATION VIEW:
“You are a priest forever, according to the
order of Melchizedek.” The priesthood of
Jesus Christ is not bestowed by ancestry, as
the Temple priesthood was, but by selection
by Christ in imitation of Melchizedek.
DIVINE WORD MISSIONARIESSISTERS SERVANTS OF THE HOLY
SPIRIT 800-553-3321

A SHARE IN MY JOY AND GLORY
"In the midst of trials I will try to see the
loving hand of God. Nothing is as constant
as suffering – it always faithfully keeps the
soul company. O Jesus, I will let no one surpass me in loving You!" (227)
*Diary passages with bolded words are Jesus speaking
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second

10/13 & 10/14/2021 $ 5,106.17
$ 631.00
Online
$ 350.00
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:
Wednesday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 am - 6:00 pm
Sunday - 9:30 am - 2:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

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:
4:00 pm - English
Sunday Masses:
7:15 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

