Nasz Biuletyn

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

Polish Pastoral Center
? / fax 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
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

1 Listopad 2018 - Uroczystość Wszystkich Świętych
“ Dzień szczególny w roku “
Za oknem już szara jesień,
Wiatr drzewami kołysze,
na niebie chmury zawisły,
głuchą pieśń wokoło tu słyszę.

Pierwszy listopad dzisiaj,
szczególny to dzień w roku,
aż serce zaczyna kołatać
i krążą wspomnienia w półmroku.

Cmentarze, groby, mogiły,
lecz jeden jest ponad wszystkimi,
szeroka aleja w nim wiodła,
dębami obrosła gęstymi.

Tam kamień mchem porośnięty,
i liści szelest mi miły,
na prawo wąziutkie dróżki,
do zmarłych mych prowadziły.

I przykrą tęsknotą powiało,
znicz ukojeniem nam błyśnie
i zmierzch mglistym smutkiem zapada,
na usta modlitwa się ciśnie.

Boże wybacz im grzechy,
niech goszczą się w Twoim Niebie,
spoczywać niech będą w pokoju,
niech wielbią na zawsze Ciebie.

Anioły niech wiodą do raju,
niech proszą o łaski swym głosem,
a Ty Miłościwy Panie,
miej względy nad naszym losem.
(Alicja Jęczmień, 2018)

Kronika Parafialna:

W maju 20018 w Polsce, zmarł mój Brat Zdzisław w wieku lat 70-ciu, po długiej i ciężkiej chorobie.
Pojechałem na pogrzeb i zdążyłem na same juz uroczystości pogrzebowe. Rok wcześniej jednakże byłem w
Polsce, aby się z nim spotkać, porozmawiać, bo niestety rokowania dotyczące choroby od samego początku nie
były korzystne. Wyjeżdżając do Polski, zarząd EBPAA zwrócił się do mnie, abym w imieniu “przyjaciół z
Kalifornii” zakupił wieniec pogrzebowy. Oczywiście, uczyniłem jak mnie poproszono. W imieniu mojej
Bratanicy Beaty wraz z rodziną i moim własnym, składam podziękowanie wszystkim za pamięć o moim
zmarłym Bracie Zdzisławie. Niech Dobry Pan Bóg przyjmie również jego duszę do grona wybranych wiernych.
Dnia 9 września odbyła się w naszej Kaplicy w Martinez Msza św. w intencji zmarłego Patryka Lenard, syna
Pani Wandy Lozano, oczywiście zamówioną przez Mamę, która pozostając w nieutulonym żalu, kocha go tak
jak dawniej i wspomina bardzo serdecznie, wierząc na ponowne spotkanie z nim już tam w Niebie, gdzie dla nas
wiernych czeka miejsc wiele. Pokój Jego Duszy.

15 września odeszła od nas do życia w wieczności SP Denise Kurzadkowski w wieku 89 lat. Msza św. w
intencji o zbawienie Jej Duszy, o Boże Miłosierdzie i radość Nieba odbyła się 28 października w naszej Kaplicy
w Martinez, zgodnie z życzeniem zmarłej. Na Mszy byli członkowie Rodziny zmarłej oraz Przyjaciele,
wspomnę tutaj Panią Antosię Powalski-Stevens. Niech Miłosierny Pan Bóg wynagrodzi Jej ziemskie cierpienia i
obdarzy radością życia wiecznego w Niebie.
Wspólnota nasza pożegnała do życia w wieczności SP. Mariannę Pytlak, która zmarła 23 września. Msza
Św. pogrzebowa odbyła sie 29 września. Małżonek zmarłej Pan Seweryn Pytlak wraz z Rodziną poprosili, aby
wierni zamiast kupować kwiaty, złożyli ofiarę na dzieci niepełnosprawne ośrodka w Wierzbicach, którymi
opiekują się Siostry Zgromadzenia Św. Józefa. Zebrano łącznie sumę 475 dolarów, które zostały przesłane do
Polski do w/w Ośrodka, którym się opiekujemy od 27 lat. Część wiernych złożyła dotację w formie gotówki, a
część przekazała ofiarę w formie czekowej, dlatego jestem w stanie wymienić tylko tych, którzy wypisali czeki,
niemniej jednym i drugim składam wyrazy wdzięczności w imieniu Rodziny Państwa Pytlak oraz własnym.
Dotacje czekowe: Andrzej i Teresa Dembny 50, Danuta i Ryszard Gądek 50, Alicja i Bogdan Jęczmień 25,
Krystyna Oczkoś 20, Iwona i Ryszard Urbaniak 20, Agnieszka i Marek Soja 20, Irena i Wojtek Grobelny 20,
Bóg zapłać za złożoną ofiarę oraz podziękowania dla Państwa Pytlak za przygotowany posiłek dla obecnych.
Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi
. Jak co roku tak też i dzisiaj modlimy się w Dzień Wszystkich Świętych w naszej Kaplicy w Martinez. Mszę Św.
odprawia dla nas Ks. Rafał Duda, o godz 7:30 pm. Dziękujemy wiernym za przyniesione kwiaty i znicze do
Kaplicy, ponownie odtwarzając atmosferę rodzinnych cmentarzy w Polsce i uroczyście obchodzić to Święto tu na
ziemi Kalifornijskiej.
. Wypominki będą odczytywane jak podczas lat ubiegłych w miesiącu Listopadzie, w każdą Niedzielę. Kartki
wypominkowe w dalszym ciągu są dostępne w przedsionku naszej Kaplicy.
. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym,
możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za
pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki
uzyskania odpustu zupełnego: 1. Wzbudzić intencje jego otrzymania. 2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 5. Odnowić naszą
jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach
bliskich Ojcu Świętemu. Rozróżnia sie odpust: zupełny i cząstkowy. Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej
należnej za grzechy w całości. Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest
oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś
wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.
. W miesiącu październiku odbyło się spotkanie w Polskim Kościele Narodzenia Pańskiego przy Fell Street
z Ministrem Panem Adamem Kwiatkowskim (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta) i Konsulem z Los Angeles
Panem Jarosławem Lasińskim wraz z przedstawicielami Polonii z Północnej Kalifornii. Spotkanie przebiegało w
miłej, rzeczowej atmosferze, wielu przedstawicieli tutejszych organizacji zabierało głos (KPA oddział Północnej
Kalifornii, POLAM, Szkoła J. Polskiego z Walnut Creek, Harcerstwo, PACF, Parafie z obszaru Bay Area.
Pan Minister podkreślił znaczącą rolę Polonii i Jej wpływ na losy Naszej Ojczyzny, szczególnie w momencie
odradzania się Państwowości Narodowej w 1918 roku, w okresie powojennym, w okresie Solidarności i w obecnym
czasie wpływie na losy Kraju. Zauważył także, że obecnie Polska koncentruje uwagę na repatriacji Polaków z
Kazachstanu i innych obszarów byłego ZSRR, gdzie do dziś mieszkają Potomkowie wywiezionych i skazanych
Polaków, których potomkowie pragną powrócic do swej i ich Ojców Ojczyzny.

Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez
hhh Liturgia hh
- 1 XI Wszystkich Swietych
7:30 pm
Ks. Rafal
intencja wolna
------------------------------------------------------------ 4 XI 31 Niedziela Zwykła
10:30 am
Ks. Rafal: + Janusz Kowalewski oraz + Witoslaw
Kowalewski - Oficer WP, zginal w Katyniu
- 11 XI 32 Niedziela Zwykła
10:30 am
Fr, James Moro, SJ: O Boze blogoslawienstwo na
okres ciazy i szczesliwy porod dla Kornelii i jej
potomstwa
- 18 XI 33 Niedziela Zwykła
10:30 am
Fr. James Moro SJ:
- 25 XI 34 Niedziela
Chrystusa Krola Swiata 10:30 am
-Ks. Rafal: + Czeslaw, Boleslaw, Stefania,
Irena Kotula
-2 XII 1 Niedziela Adwentu
10:30 am
Fr. James Moro SJ: + Wladyslaw Strutynski ,
+ + Maria i Andrzej Benedyktowicz ,
oraz + Adam Sikora
-9 XII 2 Niedziela Adwentu
10:30 am
Fr. James Mora SJ:
intencja wolna
-16 XII 3 Niedziela Adwentu
10:30 am
Ks. Rafal: O Boze blogoslawienstwa na dalsze
lata w zdrowiu oraz wszelkie i nieustajace laski
Boze dla Mamy Heleny
-23 XII 4 Niedziela Adwentu
10:30 am
Ks. Rafal:
intencja wolna
-24/25 XII Pasterka / Midnight
12:00 am
-Ks. Rafal:
intencja wolna
-25 XII Boze Narodzenie
10:30 am
-Ks. Rafal:
intencja wolna
-30 XII Niedziela Swietej Rodziny 10:30 am
- Fr: James Moro SJ: +Zbigniew Kurowski 16 r.sm
oraz + Maria Kurowska 12 r.sm
Oraz-1 I 2019 Nowy Rok

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
w San Leandro
hhh Liturgia hhh
- 4 XI
31 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
---------------------------------------------------------- - 11 XI
32 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 18 XI
33 Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 25 XI 34 Niedziela
Chrystusa Krola Swiata
12:30 pm
-ks. Jan:
intencja wolna
-2 XII
1 Niedziela Adwentu
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
-9 XII 2 Niedziela Adwentu
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 16 XII
3 Niedziela Adwentu
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 23 XII
4 Niedziela Adwentu
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 25 XII
Boze Narodzenie
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 30 XII Niedziela Swietej Rodziny 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
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