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14 Maj 2017 - V Niedziela Wielkanocna
Papież Franciszek 13 maja dokonał kanonizacji Franciszka i Hiacynty Marto z okazji 100. rocznicy objawień
w Fatimie. To pierwsze wyniesione na ołtarze dzieci, które nie są męczennikami. Jak podkreśla postulatorka
ich procesu kanonizacyjnego, s. Angela Coelho, ogłoszenie świętymi rodzeństwa Marto otwiera nowy rozdział
w refleksji Kościoła nt. świętości, dostępnej dla wszystkich – także dzieci.
13 Maja minela 36 rocznica zamachu na Sw. Jana Pawla II. Miejsce dokonanego zamachu na Papieza
upamietnia plytka w bruku, po prawej stronie czesci Placu Sw. Piotra na Watykanie.
W czasie środowej audiencji ogólnej 13 maja 1981 o godz. 17.00 Ojciec Święty rozpoczął objeżdżanie
odkrytym jeepem Placu św. Piotra, błogosławiąc przybyłych pielgrzymów. Dwadzieścia minut później turecki
płatny morderca Mehmet Ali Agca trzykrotnie wystrzelił do papieża, ciężko go raniąc. Zamachowca ujęto w
pobliżu miejsca zbrodni, Jana Pawła II przewieziono zaś natychmiast do rzymskiej kliniki im. Agostino
Gemellego. Tam podczas pięciogodzinnej operacji lekarzom udało się powstrzymać upływ krwi, pozszywać
rozszarpane kulami narządy wewnętrzne i uratować życie pacjentowi. Papież przeżył zamach, ale już nigdy nie
odzyskał pełni sił.
Jan Paweł II początkowo nie interesował się specjalnie Fatimą. Zaczęła ona nurtować go po zamachu z 13
maja 1981 r. Poprosił o tekst objawień. Po opuszczeniu Polikliniki Gemelli, Jan Paweł II oświadczył:
„Zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji
zgodnie z fatimskim orędziem”. To jego przekonanie potwierdziła s. Łucja w liście adresowanym doń z 12
maja 1982 r. Pisze w nim, że trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej: „Jeżeli przyjmą moje
żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju; jeżeli nie, rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, itd.”
W rok po zamachu Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją jako wotum wdzięczności Matce
Bożej za ocalenie życia. W kazaniu wyjaśnił, czemu Kościół przyjął orędzie Matki Bożej Różańcowej – jest
tak dlatego, że zawiera prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej
Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – to przecież pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do

ludzkości” – mówił.
Będąc w Fatimie zawierzył też świat i Rosję Niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja prosiła go jednak o
ponowienie tego aktu, gdyż nie był on dokonany w łączności ze wszystkimi biskupami.
25 marca 1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego
wezwanymi) w Bazylice św. Piotra zawierzył ponownie świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja osobiście
potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. Jednocześnie
dodała, że być może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej.
Trzecia tajemnica
Trzecią, ukrywaną na życzenie samej Matki Bożej część tajemnicy, siostra Łucja spisała po latach, na żądanie
swojego ordynariusza, biskupa Jose da Silva 3 stycznia 1944 r. Powiadomiła biskupa, że tekst został
zredagowany i jest do jego dyspozycji w zalakowanej kopercie, z adnotacją, że może ona zostać otwarta
dopiero w 1960 r. Od 1957 r. koperta znajdowała się w Tajnym Archiwum Świętego Oficjum.
Otwarcia zalakowanej koperty dokonał Jan XXIII w sierpniu 1959 r., dziesięć miesięcy po wyborze na
papieża. Otworzył ją w obecności kard. Alfredo Ottavianiego, prefekta Kongregacji Świętego Oficjum. Nie
będąc pewny, czy obaj rozumieją dokładnie wszystkie niuanse portugalskiego tekstu, zażądał sporządzenia
jego profesjonalnego tłumaczenia. Po zapoznaniu się z nim zadecydował, że treść tajemnicy nie powinna być
jeszcze ujawniona. Jednak 13 grudnia 1962 r., ustanowił święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej.
O fatimskim orędziu wyrażał się, że jest ono „największą nadzieją świata na pokój”.
Fatima – orędzie wciąż aktualne!
W 1963 r. rozpoczął się pontyfikat Pawła VI, który – po przeczytaniu pełnej treści objawień fatimskich –
postanowił ich nie ujawniać, ale udać się do Fatimy osobiście. Jako pierwszy papież przybył tam z
jednodniową, prywatną pielgrzymką, podczas przypadającej wówczas 50. rocznicy objawień.
Dopiero w czerwcu 2000 r. w ramach Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa, Jan Paweł II, po 56 latach od
spisania przez siostrę Łucję, ujawnił trzecią tajemnicę fatimską. Zrobił to w jego imieniu kard. Joseph
Ratzinger, sprawujący wówczas urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w trakcie konferencji prasowej 26
czerwca 2000 roku w watykańskiej Sala Stampa. Jej tekst brzmi:
„Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej pani nieco wyżej Anioła
trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą
świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku;
Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!
I zobaczyliśmy, w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: (coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w
zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim) Biskupa odzianego w biel (mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec
Święty). Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której
szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego
korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący,
chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała
napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez
grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób
zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i
kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręku
konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga”.
. Ratzinger wyjaśniał, że opublikowany tekst ma charakter proroczej wizji. „Anioł z ognistym mieczem stojący
po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu, wiszącą
nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji:
człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz”.

Prefekt kongregacji zaznaczał, że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi,
którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia. Dodał, że w ten sposób „zostaje podkreślone
znaczenie wolności człowieka, gdyż przyszłość nie jest bynajmniej nieodwołalnie przesądzona”.
Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej – jego zdaniem – w symboliczny sposób mówi o wielkich
prześladowaniach, cierpieniach i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są również
kapłani, biskupi oraz papieże dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są spowodowane
przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez
komunizm.
Trzecia tajemnica fatimska – jak podkreślił – jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ
największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu
komunistycznym jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego,
jakby Bóg nie istniał. Jednocześnie kard. Ratzigner odniósł pośrednio tę wizję do zamachu na Jana Pawła II z
1981 r. Wyjaśniał, że papież „tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci”, a jego ocalenie „jest
jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne
siły, które mogą oddziaływać na historię”.
A jako Benedykt XVI, po pięciu latach swojego pontyfikatu, Joseph Ratzinger przybył do Fatimy 13 maja
2010 r. „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona” – mówił. A nawiązując
do zbliżającego się jubileuszu objawień w 2017 r., prosił: „Oby te lata, które dzielą nas od stulecia Objawień,
przyspieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej”.
Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi
Nasi Harcerze, w okresie Wielkiego Postu zbierali jalmuzne, wlasne zaskorniaki i oszczednosci, aby ponownie zlozyc
ta ofiare na dzieci w Wierzbicach Wroclawskich. Ofiara zebrana po przeliczeniach wyniosla $186.66, ktora przekazemy
dzieciom niepelnosprawnym i Siostrom Jozefitkom w Wierzbicach na Boze Narodzenie 2017. Serdeczne Bog zaplac.
Wszystkim wiernym, ktorzy zadbali o dekoracje i wystroj Kaplicy na okres Triduum Paschalnego oraz Swiat
Wielkanocnych skladamy serdeczne podziekowania.
Szczególne podziękowania należa się O. Mariuszowi Tabaczek OP, który po pobycie na Universytecie Notre Dame w
Stanie Indiana (okres habilitacji) powraca do nas na jedyna ostatnia Msze Sw. w Martinez, przed wyjazdem do Polski juz na
stale. Dziękujemy Ci przewielebny Ojcze za Twoje zobowiazanie względem naszej wspólnoty i zyczymy Ci duzo zdrowia,
wytrwalosci w Kaplanstwie Chrystusowym, dalszego wzrostu w duchowosci dominikanskiej, wielu lask Bozych i
nieustajacej opieki Matki Najswietszej. Nie zapominaj Drogi Ojcze o nas i naszej wspolnocie. Niech Dobry Bog wynagradza
Twoja posluge i opieke nad nami.

14 Maj, to rowniez ostatni dzien pobytu Diakona Vitalija, ktory najpierw wyjezdza na rekolekcje do Chicago,
skad bezposrednio wyjezdza juz do Polski i na Ukraine. Vitalij powraca do nas juz po swieceniach kaplanskich jako
Prezbiter na ostatnia Niedziele Sierpnia, kiedy to oczekujemy Jego 1-szej Mszy Swietej Prymicyjnej w Martinez.
Zywimy wielka nadzieje, ze przelozeni Zakonu Jezuitow zezwola Ks. Vitalijowi na podjecie studiow Doktoratu na
GTU / Berkeley, CA. Niech Ci Pan Bog blogoslawi w Twoim przedsiewzieciu, a nade wszystko w Kaplanstwie.
Miesiac Maj jest w polskiej tradycji miesiacem Maryjnym, dlatego prosimy wiernych o dzienne odmawianie
Rozanca Swietego, lub chociazby jednego dziesiatka. Prosmy o dobrych, poboznych, bogobojnych kaplanow.
18 Maja pamietajmy o urodzinach naszego Jedynego Polskiego Papieza, Sw. Jana Pawla II, ktory obchodzilby
97 rocznice swoich urodzin, gdyby mu bylo dane dozyc tej chwili.

Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez
Liturgia
- 14 V V Niedziela Wielkanocna 10:30 am
O. Mariusz OP: + + Maria i Stanislaw Sliwinscy
------------------------------------------------------------ 21 V VI Niedziela Wielkanocna 10:30 am
O. Tomasz OP: Dziekczynna P. Wandy Lozano za
spotkanie wspolnoty Polonijnej w Martinez
- 28 V Wniebowstapienie Panskie 10:30 am
O. Tomasz OP: + + Anna i Stanislaw Grobelny
- 4 VI
Zeslanie Ducha Swietego 10:30 am
O. Tomasz OP: + Karol Uryga-Nawarowski
- 11 VI Uroczystosc Trojcy Swietej
Piknik w Cowell / Park Msza Polowa 10:00 am
O. Tomasz OP:
Intencja wolna
- 18 VI Boze Cialo 12:30 pm at St. Catherine
Procesja Bozego Ciala w kierunku Naszej Kaplicy
- 25 VI XII Niedziela Zwykla
10:30 am
Ks. Rafal:
Intencja wolna
- 2 VII XIII Niedziela Zwykla
10:30 am
Ks. Rafal:
Intencja wolna
- 9 VII XIV Niedziela Zwykla
10:30 am
Ks. Rafal:
Intencja wolna
- 16 VII XV Niedziela Zwykla
10:30 am
Ks.
Intencja wolna
-23 VII XVI Niedziela Zwykla
10:30 am
Ks. Rafal:
Intencja wolna
- 30 VII XVII Niedziela Zwykla 10:30 am
Ks. Rafal:
Intencja wolna

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
w San Leandro
Liturgia
- 14 V V Niedziela Wielkanocna 12:30 pm
ks. Rafal:
intencja wolna
------------------------------------------------------------ 21 V VI Niedziela Wielkanocna 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 28 V Wniebowstapienie Panskie 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 4 VI Zeslanie Ducha Swietego 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 11 VI Uroczystosc Trojcy Swietej 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 18 VI Niedziela Bozego Ciala
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 25 VI XII Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 2 VII XIII Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 9 VII XIV Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 16 VII XV Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 23VII XVI Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 30 VII XVII Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
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