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

22 Październik 2017 - “XXIX Niedziela Zwykla“
” Matko Różańcowa “
Piszę do Ciebie Matko Najdroższa,
o pilną pomoc ma dusza woła,
w bólu spisane moje zmartwienia,
wyślę je zaraz na skrzydłach Anioła.

Różańcem przewiąże petycję moją,
by każdy paciorek modlitwą nabrzmiały,
wylał przed Tobą łzy niepokoju
i sprawy przedstawił tak, jak się miały.

Tak też je ściskam w dłoniach swych mocno,
w zadumie dziejów świata naszego,
wiele jest krzywdy, zła i nieszczęścia,
lecz nie chcę ranić zbyt serca Twego.

Losy swe Tobie powierzyliśmy,

w Tobie nadzieja, w Tobie odnowa,
Orędowniczko łask bożych wszelkich,
nasza Królowo!, Matko Różańcowa!

(Alicja Jęczmień, październik 2017r.)

Pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” w dniach 19-23 października 2017 r.
odbywa się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Spotkania mają miejsce
w Częstochowie, Łodzi oraz Warszawie, a wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych
osobistości z Polski i Europy, m.in. kardynałowie Stanisław Dziwisz i Robert Sarah –
prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czy abp
Kyrillos Kamal William Samaan z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w
Egipcie.
Pierwsza sesja kongresu, zatytułowana „Totus Tuus”, odbyła się 20 października w Redakcji Tygodnika
Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Głos zabrali: kard. Stanisław Dziwisz, abp Wacław Depo
metropolita częstochowski, ks. prof. dr hab. Robert Nęcek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie, o. Mariusz Tabulski – definitor generalny zakonu ojców paulinów, prof. Zbigniew Krysiak z
Instytutu Myśli Schumanna, Antonio Gaspari z Włoch, redaktor naczelny „Frammenti di Pace”.
Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli” odnosząc się m.in. do hasła kongresu „Otwórzmy drzwi
Chrystusowi” podkreśliła, że „Europa jest zabłąkana w dzisiejszym świecie” – Europa zagubiła swoją duszę.
Europo, co zrobiłaś ze swoim chrztem. Trzeba powiedzieć urzędnikom w Europie: „Bóg nie umarł” – mówiła
Lidia Dudkiewicz. – Europa potrzebuje świętych w habitach, ale także w garniturach – dodała redaktor
naczelna „Niedzieli”.
Następnie moderator Ruchu „Europa Christi” ks. inf. Ireneusz Skubiś wskazał, że „Europa Christi” to
pierwsze imię Europy – Europa zasługuje na dobre traktowanie – przypomniał słowa papieża seniora
Benedykta XVI.
W wykładzie rozpoczynającym pierwszą sesję kongresu, kard. Stanisław Dziwisz przypomniał wizję Europy
według Jana Pawła II. Wskazał, że dla niego pierwszym elementem budowania jedności jest pedagogia
przebaczenia. – Pedagogia przebaczenia jest tak ważna, ponieważ człowiek, który przebacza i prosi o
wybaczenie, rozumie, że istnieje Prawda większa od niego, a przyjmując ją, może przekroczyć samego siebie.
Nie ma Europy bez przebaczenia i pojednania – powiedział purpurat. Zaznaczył jednak, że pojednanie zakłada
jednak spełnienie określonych warunków: przyznania się do winy, żalu oraz pragnienia naprawienia krzywd.
Kardynał Dziwisz przypomniał także wkład Jana Pawła II w rozwój cywilizacji europejskiej. – Nie ulega
wątpliwości, że Jan Paweł II, co podkreślał przy różnych okazjach, był zwolennikiem Europy ojczyzn a nie
Europy jako państwa federalnego. Przy Europie ojczyzn wybiera się drogę rozwoju jakościowego, przy
federacji europejskiej – drogę rozwoju proceduralnego – mówił kardynał.
Pluralizm w Kościele – specjalna debata w ramach „Dziedzińca Dialogu”
Przypomniał przestrogę Jana Pawła II, że demokracja bez wartości, wcześniej lub później, przeradza się w
jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. – Europa zjednoczona winna zabezpieczać rozwój osobowy ludzi, a
nie ludzie mają być podporządkowani bliżej nieokreślonemu rozwojowi Europy – Kardynał zaapelował o
ogłoszenie papieża Jana Pawła II patronem Europy. – Zasługi św. Jana Pawła II dla utrwalania ładu moralnego
i rozwoju naszego kontynentu są niepodważalne. Podkreślał zawsze, że wspólnota europejska powinna być
„wspólnotą ducha, w której solidarnie jedni drugich brzemiona noszą”, a prawa zarówno w wymiarze
osobowym, jak i narodowym, są przestrzegane – powiedział kardynał.

Polacy są misjonarzami „blisko ludzi”
– Odwiedzając wiele misyjnych krajów wielokrotnie słyszałem słowa ogromnego uznania dla polskich
misjonarzy, to, że my Polacy jesteśmy misjonarzami otwartymi, ofiarnymi, pełnymi pomysłów, a przede
wszystkim jesteśmy blisko ludzi. O takich misjonarzy księża biskupi proszą – powiedział w rozmowie z KAI
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. prałat Tomasz Atłas.
W niedzielę 22 października w Kościele będzie obchodzona Niedziela Misyjna.
Paulina Godlewska (KAI): Zbliża się niedziela misyjna – dzień, w którym każdy, poprzez złożoną ofiarę,
może poczuć się misjonarzem. Jakie projekty misyjne w najbliższym czasie będą realizować Papieskie Dzieła
Misyjne?
Ks. Tomasz Atłas: Myślę, że niedziela misyjna, zwłaszcza ta najbliższa, to czas naszego przebudzenia. Trzeba
żeby wszyscy ochrzczeni uświadomili sobie że chrzest nas wszczepia w Kościół, w jego misje, zatem każdy
ochrzczony jest misjonarzem. Od jego modlitwy, od jego świadectwa, od jego wsparcia finansowego zależy
czy Ewangelia dotrze do każdego zakątka świata, do każdej kultury, do każdego serca. Takim wymiernym
owocem naszego zaangażowania są konkretne projekty. W tym roku Kongregacja Ewangelizacji Narodów
wyznaczyła nam projekty specjalne na Laosie, Sri Lance i w Burundi. Oprócz tego będziemy się zajmowali
zwykłą pomocą dla ponad tysiąca diecezji, pomocą dotyczącą ich codziennego funkcjonowania.
Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi
.The American Council for Polish Culture ( ACPC) is sponsoring an exhibit booth at the Moscone Center on Nov 17-18
for the National Council for Social Studies Conference. There will be 3,800 educators there to obtain materials for their
classes in world history , civics, geography etc. Our Booth is called Polish Perspectives located in the International Alley of
the convention center where we are part of 400 exhibitors during that conference. ACPC has been exhibiting for the past 17
years. My husband and myself have done this for the past 7 years along with Honorary Consul Debbie Majka. Accurate
facts are presented to teachers to share in their classrooms. Books, book marks, maps, pencils, posters, CD’s are provided
for these teachers. It’s been a satisfying venture as we spread our information to young teachers and curriculum specialists.
You can schedule a time to see our exhibit.
San Francisco’s rich history and vibrant neighborhoods come alive at the 97th NCSS Annual Conference, November 17-19,
2017 (pre-conference meetings November 15-16). Join NCSS in its first return to the Bay Area in more than 30 years for the
world’s largest and most comprehensive social studies professional development conference.Join more than 3,000 of your
social studies colleagues to share the most current knowledge, ideas, research and expertise in social studies ed.
.W Niedziele 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 SJ lub u dk. Witolda.
.Pani Irena Stachura poszukuje osoby do pomocy w miejscowej transportacji. Ilosc godzin ograniczona wg wlasnych
potrzeb. Wszystkie szczegoly sa do omowienia z Pania Irena. Dotyczy to obszaru Berkeley / El Cerrito. Nr telefonu do
kontaktu: (510)524-8571
. Jak co roku tak tez i teraz będziemy modlić sie w Dzien Wszystkich Świętych w naszej Kaplicy w Martinez. Mszę Św.
odprawi dla nas O. Vitalij SJ, o godz 7:30 pm. Prosimy wiernych o przyniesienie kwiatow i zniczy do Kaplicy, abyśmy
ponownie odtworzyli atmosferę rodzinnych cmentarzy w Polsce i uroczyście obchodzili to Święto tu na ziemi
Kalifornijskiej.
. Wypominki będa odczytywane jak podczas lat ubiegłych w miesiacu Listopadzie. Prosimy wiernych o wczesne
wypełnienie kartek wypominkowych i dostarczenie ich do diakona Witolda. Kartki wypominkowe dostepne w
przedsionku naszej Kaplicy.

Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez
hhh Liturgia hh
-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
- 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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