Nasz Biuletyn

Miesięcznik Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterskiego Polonii
w diecezji Oakland (Martinez - San Leandro)

Polish Pastoral Center
? 925/779-1027

www.polishpastoralcenter.com
Kaplica Matki Bożej Patronki Emigrantów
909 Mellus St., Martinez, CA 94553
?/fax w ośrodku EBPAA: 925/229-9197

Msza św. w niedzielę - 10.30 am
Ks. Rafał Duda (510) 221-7610
Fr. Vitalij OsmolovskyySJ (510)705-3125
vosmolovskisj@gmail.com
Dk. Witold Cichoń - administrator
Witoldpt@aol.com ?925/779-1027

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
2500 Bermuda Ave, San Leandro, CA 94577
? cafeteria

Msza św. w niedzielę - 12.30 pm
S. Felicia Sarati CSJ, Diocese of Oakland
fsarati@oakdiocese.org ?510/273-4998
Ks. Jan Rudzewicz janrudz@yahoo.com
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Październik miesiącem maryjnym
Dlaczego październik jest miesiącem maryjnym? Takie pytanie zadało jedno z forum internetowych młodym
internautom i o dziwo wszyscy, którzy na nie odpowiedzieli wiedzieli, że ma on coś wspólnego z
odmawianiem różańca. Jedna z internautek powoływała się na objawienia w Fatimie, które miały miejsce w
tym miesiącu, w 1917 roku. Oczywiście widać, że kluczem jest tu różaniec i to właśnie on jest główną
przyczyną, dla której październik jest nazywany miesiącem maryjnym.
Dlaczego październik?
Bo oprócz maja ma on najwięcej wspólnego ze czcią Najświętszej Maryi Panny i porównań z Nią związanych.
Maj przypomina budzenie się przyrody do życia i jest kojarzony z Maryją czystą i świeżą, zielenią pełną
nadziei powołującą do życia nasze zbawienie Jezusa Chrystusa. Październik, w którym przyroda kładzie się
powoli do zimowego snu tracąc liście drzew, przywołuje jesień ludzkiego życia i wspomnienie
eschatologicznej przyszłości w Królestwie niebieskim, w którym króluje Jej Syn i Ona Sama orędując za
nami. Takich porównań nigdy dosyć. Dochodzi do tego antyczna przeszłość tych miesięcy związana z
pogańskimi kultami żeńskimi, które w swoim czasie zostały schrystianizowane i objęte patronatem maryjnym.
Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk
chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V,
przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu,
ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca,
ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku
przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu
portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca
Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za pomocą różańca. Tak
powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik
wpisał się na stałe w Kościele katolickim, jako maryjny miesiąc różańcowy.

Pod sztandarem różańca
Była już nie raz sposobność pisania o różańcu, jako formie kontemplacyjnej modlitwy chrześcijańskiej
wprowadzającej człowieka w głębię zażyłości z Bogiem w Chrystusie przez Maryję. Czyni się to poprzez
rozważanie pięciu szczególnych momentów z życia Jezusa i Maryi, w tzw. tajemnicach radosnych, bolesnych
i chwalebnych odmawiając tzw. dziesiątki, czyli 10 razy Zdrowaś Maryjo poprzedzone Ojcze nasz i
zakończone Chwała Ojcu. Jan Paweł II dodał w 2002 roku czwartą grupę pięciu tajemnic światła. Forma
modlitwy różańcowej została wypracowana przez wieki szczególnie w środowisku dominikańskim XII-XV w.
mając swe wcześniejsze korzenie w pustelniczej i mniszej modlitwie Jezusowej oraz w Psalmach.
Dostosowana do nowych wymogów przyjęła dzisiejszą postać, będąc następnie zatwierdzona przez Stolicę
Apostolską, najpierw dla diecezji księstw włoskich, po wspomnianym zwycięstwie pod Lepanto (1571), a
potem dla całego Kościoła po kolejnym zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem w 1716 roku.
Od tego czasu różaniec stał się swoistym orężem w walce duchowej przeciw mocom zła na świecie.
Potwierdził to papież Leon XIII polecając w 1885 roku odmawiać różaniec w intencji pokoju na świecie i
zwycięstwa Boga i religii podczas specjalnych nabożeństw różańcowych. I tak do dziś w naszych kościołach
odprawia się październiku nabożeństwa różańcowe. Przyjęło się ono jeszcze bardziej kształtując swoją
strukturę po słynnych objawieniach maryjnych w Fatimie.

140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
Przebieg objawień z 1877 r.
27 czerwca 1877 r. 13-letnia Justyna Szafryńska wracała z kościoła w Gietrzwałdzie do domu.
Przygotowywała się do I Komunii świętej i właśnie zdała egzamin u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela.
Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pański, na klonie rosnącym koło plebanii zobaczyła niezwykłą jasność,
a w niej biało ubraną postać, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny
blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie. Gdy dziewczynka odmówiła
Pozdrowienie Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się
objawienia Matki Bożej, które trwały do 16 września.
Dziewczynka opowiedziała wszystko proboszczowi, który polecił jej następnego dnia przyjść na to samo
miejsce. Gdy zadzwoniono na Anioł Pański, drzewo klonu zostało oświetlone. Wokół niego utworzył się złoty
krąg, a na jego tle ukazał się tron ze złota, do którego dwaj aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewicę.
Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku
kulę ziemską i posadzili Je na lewym kolanie Matki Bożej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą
koronę nad głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad
wszystkimi pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż bez wizerunku Chrystusa
ukrzyżowanego.
30 czerwca Matka Boża objawiła się sama, bez towarzystwa aniołów. Tego dnia po raz pierwszy miała wizję
także 12-letnia Barbara Samulowska, która przyszła wraz z Justyną. Obie dziewczynki pochodziły z ubogich
warmiackich rodzin o korzeniach polskich, aczkolwiek niektóre źródła niemieckie twierdzą, że Justyna
pochodziła z rodziny niemieckiej, nie zostało to jednak potwierdzone.
Podczas widzenia Szafryńska zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żądasz Matko Boża?” i otrzymała
odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec.” Matka Boża mówiła w zrozumiałej dla
widzących miejscowej gwarze, bliskiej językowi polskiemu.
1 lipca Szafryńska zapytała: „Kto Ty jesteś?” i usłyszała w odpowiedzi: „Jestem Najświętsza Panna Maryja
Niepokalanie Poczęta.” Warto przypomnieć, że objawienia w Gietrzwałdzie miały miejsce w niecałe 20 lat po
objawieniach w Lourdes, gdzie Matka Boża powiedziała Bernadetcie Soubirous: „Ja jestem Niepokalane
Poczęcie”, a także niespełna 23 lata po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Od lipca Szafryńska i Samulowska miały codziennie objawienia w czasie
wieczornego nabożeństwa różańcowego. Między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych osób,

dzieci zapytały także: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?” oraz czy osierocone – na
skutek Kulturkamfu – parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?
W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie
prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!”
Wieść o objawieniach spowodowała napływ do Gietrzwałdu licznych pielgrzymów. Pierwszą wzmiankę o
objawieniach podał pelpliński „Pielgrzym”, 10 lipca 1877 r. 7-9 września, podczas trzydniowych obchodów
święta Narodzenia Matki Bożej zgromadziło się w Gietrzwałdzie aż 50 tys. ludzi. Z pobłogosławionego przez
Matkę Bożą 8 września 1877 r. wieczorem źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przynosiła ulgę
cierpiącym i liczne uzdrowienia.
6 września 1877 r. w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała się Matka Boża, umieszczona została kapliczka z
figurą Najświętszej Marii Panny. Została ona wykonana w Monachium.
Duże zasługi w upowszechnianiu przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu przypisać trzeba miejscowemu
proboszczowi Augustynowi Weichslowi (1830-1909 r.), który prawie czterdzieści lat duszpasterzował w
Gietrzwałdzie. Co ciekawe, ks. Weichsel wywodził się z rodziny niemieckiej, od lat zamieszkałej w
Pieniężnie, ale wspierał Polaków w ich przywiązaniu do wiary i języka ojców. Wydarzenia gietrzwałdzkie
przeżył bardzo głęboko, starał się je pilnie obserwować i propagować. Władze pruskie poddały go za to
różnym represjom, nawet z krótkotrwałym osadzeniem w więzieniu, nakładaniem grzywien i zawieszaniem w
możliwościach wypełniania posługi duszpasterskiej.Odrodzenie polskości
Objawienia wstrząsnęły Warmią i życiem lokalnej społeczności. Z perspektywy coraz trudniejszego położenia
ludności polskiej w państwie pruskim potraktowano je jako ważny znak, symbol obrony zarówno katolików,
jak i polskiej społeczności. Polacy ze wszystkich zaborów zaczęli gromadnie nawiedzać Gietrzwałd,
aczkolwiek przybywali tu także pielgrzymi narodowości niemieckiej, Kaszubi, Mazurzy, Litwini, itd. Choć
objawienia te spowodowały odrodzenie polskości, w sensie religijnym miały charakter uniwersalny,
owocowały odrodzeniem życia religijnego i podniesieniem świadomości religijnej wiernych oraz ich postaw
moralnych.
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. Our Lady of Fatima Pilgrimage Mass with Bishop Barber

Friday, October 13, 7:00 pm
St. Joseph the Worker, 1640 Addison St., Berkeley
Join us for the final Our Lady of Fatima Centennial Pilgrimage Mass in the Diocese of Oakland with Bishop
Michael C. Barber, SJ at St. Joseph the Worker on October 13 at 7:00 pm. For more info call the Parish Office
at 510-843-2244.
.Od Niedzieli 17 Wrzesnia 2017 roku, na usilne pragnienie rodzicow, zostala przywrocona nauka katechetyczna dla dzieci
ktorych rodziny pragna, aby ich pociechy przystapily do I szej Komunii Swietej w jezyku Polskim. Zajecia beda prowadzone
przez Ojca Vitalija SJ 4 razy w miesiacu. Obecnosc rodzicow i dzieci na Niedzielnej Mszy Swietej w Martinez jest jednym z
nielicznych warunkow, aby dzieci byly dobrze przygotowane do tego jakze waznego Sakramentu Swietego. Wiecej informacji
mozna uzyskac u O. Vitalija lub u dk. Witolda.
.Pani Irena Stachura poszukuje osoby do pomocy w miejscowej transportacji. Ilosc godzin ograniczona wg wlasnych potrzeb.
Szczegoly sa do omowienia z Pania Irena. Dotyczy to obszaru Berkeley / El Cerrito. Nr telefonu do kontaktu:(510) 524-8571

Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez
hhh Liturgia hh
-24 IX XXV Niedziela Zwykla
10:30 am
O. Vitalij SJ: + Zbigniew Markiel zm.05/23/17
-----------------------------------------------------------1 X XXVI Niedziela Zwykla
10:30 am
O. Vitalij SJ: O Boze blog. dla Marianny i
Seweryna Pytlak z okazji 54 r. Slubu
- 8 X XXVII Niedziela Zwykla 10:30 am
O. Vitalij SJ:
+ + Maria i Alojzy Rosner
- 15 X XXVIII Niedziela Zwykla 10:30 am
O. Vitalij SJ:
Intencja wolna
-22 X XXIX Niedziela Zwykla
10:30 am
O. Vitalij SJ: + + Stanislawa i Jan Katanscy oraz
zmarly syn Sylwester
-29 X XXX Niedziela Zwykla
10:30 am
O. Vitalij SJ: + Bohdan Proba 1-sza r. sm
- 1 XI Wszystkich Swietych
7:30 pm
O. Vitalij SJ:
intencja wolna
- 5 XI 31 Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitalij SJ:
Intencja wolna
- 12 XI 32 Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitalij SJ:
intencja wolna
- 19 XI 33 Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitalij SJ:
intencja wolna
- 26 XI 34 Niedziela Chrystusa Krola 10:30 am
O. Vitalij SJ: + + Czeslaw, Boleslaw, Stefania,
Irena Kotula

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
w San Leandro
hhh Liturgia hhh
- 24 IX XXV Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
----------------------------------------------------------1 X XXVI Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 8 X XXVII Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 15 X XXVIII Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 22 X XXIX Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 29 X XXX Niedziela Zwykla 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 5 XI
31 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 12 XI
32 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 19 XI
33 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 26 XI 34 Niedziela Chrystusa Krola12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
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