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2 Grudnia 2018 - 1-sza Niedziela Adwentu
Odzyskana 100 lat temu niepodleglosc nie jest nam dana raz na zawsze, ale wymaga
od kazdego pokolenia troski o ojczyzne - czytamy w liscie pasterskim Konferencji
Episkopatu Polski z okazji jubileuszu odzyskania przez Polske niepodleglosci.
List ten byl odczytany w niedziele, 4 listopada, podczas mszy sw. we wszystkich kosciolach na terenie calej
Polski.
Biskupi podkreslaja w nim, ze "niepodleglosc zostala wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków,
którzy stali sie wewnetrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród".
W liscie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polske niepodleglosci biskupi podkreslaja, ze "milosc do
ojczyzny jest wpisana w uniwersalny nakaz milosci Boga i blizniego", która - zdaniem hierarchów - wyraza sie
poprzez "codzienna obywatelska uczciwosc, gotowosc sluzby i poswiecenia na rzecz dobra wspólnego oraz
miedzypokoleniowa solidarnosc, odpowiedzialnosc za najslabszych, których Bóg stawia na naszej drodze.
Szczególna forma umilowania Ojczyzny jest obrona jej suwerennosci".
Biskupi cytuja w nim tez slowa dokumentu spolecznego Episkopatu Polski o chrzescijanskim wymiarze
patriotyzmu, w którym czytamy, ze "dla chrzescijanina sluzba ziemskiej ojczyznie, podobnie jak milosc
wlasnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzieki nieskonczonej
milosci Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
W ocenie hierarchów, wyjatkowy przyklad tak pojetej milosci pozostawili nam nasi przodkowie.
Zyciowa postawa potwierdzili, ze droga do odzyskania przez naród Polski swego niepodleglego i suwerennego
panstwa wiodla nie tylko poprzez walke zbrojna, starania polityczne, dyplomatyczne i prace kilku pokolen
Polaków, ale przede wszystkim przez milosc do Boga i blizniego, wytrwala wiare oraz modlitwe. W 1918 r. za
sprawa Bozej Opatrznosci i dzieki wielkiemu wysilkowi calego narodu odrodzila sie po 123 latach niewoli
niepodlegla Polska. Rodzila sie ona najpierw w sercach i umyslach naszych przodków, którzy nie chcieli
sluzyc zaborcom
- glosi list biskupów.
Autorzy listu przypominaja, ze Rzeczpospolita upadla w wyniku przemocy sasiednich mocarstw, a takze z
powodu win i zaniedban spoleczenstwa szlacheckiego, zwlaszcza czesci arystokracji, dygnitarzy panstwowych

i niektórych hierarchów koscielnych. - Szczególnie bolesne byly: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada
ojczyzny przez czesc magnatów i ich wspóldzialanie z wrogami - czytamy w liscie.
Zdaniem biskupów, na niezwykla role polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu
niepodleglosci wskazywal sw. Jan Pawel II. W zadnym innym okresie naród Polski nie wydal tylu genialnych
twórców: pisarzy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt Krasinski, Henryk Sienkiewicz;
kompozytorów, wsród których znalezli sie: Fryderyk Chopin, Stanislaw Moniuszko, Feliks Nowowiejski; czy
malarzy: Józefa Chelmonskiego, Jana Matejke, Artura Grottgera, Stanislawa Wyspianskiego.
Ich dziela, wyrastajace z chrzescijanskiego i narodowego ducha, ksztaltowaly polskie serca i umysly w
zmaganiach o wolna ojczyzne. W dobie zaborów trudna do przecenienia role w podtrzymaniu i przekazywaniu
wiary katolickiej oraz polskosci odgrywaly polskie rodziny, a w sposób szczególny kobiety. To one
zaszczepialy kolejnym pokoleniom mlodych Polaków milosc do Boga, Kosciola i ojczyzny
- podkreslaja autorzy listu.
Wedlug biskupów, obchodzona rocznica sklania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrozeniami
dla jej suwerennego bytu. - Odstepowanie od wiary katolickiej i chrzescijanskich zasad jako podstawy zycia
rodzinnego, narodowego i funkcjonowania panstwa, to najpowazniejsze z zagrozen, które doprowadzily juz
raz w przeszlosci do upadku Rzeczypospolitej. Szerzace sie zniewolenia szczególnie wsród mlodej generacji
Polaków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrozenia plynace z internetu, hazard, itd., prowadza do
oslabienia moralnego i duchowego narodu. Sposród wad narodowych coraz bardziej dochodza do glosu
prywata, egoizm jednostek i calych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i zniewazanie wiary
katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi nasza ojczyzne. Bolesna historia naszej
ojczyzny powinna wyczulac nas na zagrozenia duchowej wolnosci i suwerennosci narodu - czytamy w liscie.
Na zakonczenie listu, biskupi podkreslaja, ze obchody 100-lecia odzyskania przez Polske niepodleglosci
sklaniaja nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziekczynienia i
wyspiewania "Te Deum laudamus" ("Ciebie Boga wyslawiamy").
Okres niewoli, który przyniósl tak wiele bolesnych doswiadczen, okazal sie ostatecznie czasem próby, z
którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmujac odpowiedzialnosc za losy ojczyzny. Ich
dojrzala postawa pozostawila wyrazny slad w zyciu nastepnych pokolen, które stanely przed kolejnymi
zagrozeniami utraty niepodleglego bytu. Modlac sie dzisiaj o Boze blogoslawienstwo dla wolnej i niepodleglej
ojczyzny, oddajemy sie kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prosmy Ja przede wszystkim o
matczyna opieke dla sprawujacych wladze w naszej ojczyznie i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro
wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie mlodych, aby w duchu
wiernosci Bogu i Ewangelii ksztaltowali szczesliwa przyszlosc naszej ojczyzny - glosi list biskupów.
Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi
. Od dnia 2 Grudnia 2018 w obu osrodkach Polonijnych, uzywamy nowe Mszaliki wyprodukowane przez PolishAmerican Liturgical Center in Orchard Lake in Michigan.
. Polska wieczerza Wigilijna w San Leandro odbedzie sie 2 XII bezposrednio po Mszy Sw. w formie putlock’u.
Podziekowania dla Panstwa Ewy i Andrzeja Zachoszcz za podjete trudy zwiazane z przygotowaniem wspolnotowej
Wieczerzy oraz wszystkim zaangazowanym w calosc przedsiewziecia. Serdeczne “Bog zaplac”.
. Wspolnotowa Wieczerza Wigilijna dla parafii Martinez odbedzie sie 9 Grudnia w osrodku w Martinez po Mszy
Sw. Zamiast regularnego Lunch’u bedziemy delektowac sie Mini-wieczerza, poniewaz kafeteria moze jedynie

pomiescic okolo 70 gosci. Oplata za wieczerze wigilijna wynosi 20 dol od osoby doroslej,10 dol od mlodziezy oraz
5 dol od malych dzieci. Pani Krystyna Oczkos wraz ze swoja siostra P. Teresa Dembny podjely sie przygotowania
potraw na ta Wigilie. Przedplaty i miejsca rezerwujemy u P. Krystyny Oczkos. Wszystkim wspolorganizatorom
skladamy podziekowania “ Bog zaplac”
.W tym roku Panstwo Wilewscy zglosili sie i wyrazili chec zakupu choinki na tegoroczne Boze Narodzenie dla
wspolnoty w Martinez. Prosba pozostaje dla tych parafian, ktorzy posiadaja samochody transportowe, aby
autentycznie wybrac choinke i dowiesc ja do Kaplicy. Panstwo Wilewscy takich mozliwosci nie maja, wiec
prosze o kontakt ze mna, kto moglby nam pomoc w transporcie.
. Poswiecone Oplatki na Boze Narodzenie dostepne do zakupu juz od chwili obecnej.
. W miesiacu Listopadzie goscilismy zespol Ksiezy Artystow “Servi Domini Cantores “ w naszym Osrodku w
Martinez 17 XI, natomiast w Katedrze Chrystusa Swiatla w Oakland 23 XI. Ksieza przybyli tu na uroczystosci z
okazji 100 letniej rocznicy odzyskania przez Polske niepodleglosci, ktora nastapila wraz z zakonczeniem 1 szej
wojny swiatowej, Polska obchodzi 11 XI jako Dzien Niepodleglosci od 1918 roku. Zespol ten w skladzie
Ks, Zdzislaw Madej - tenor, O. Rafal Kobylinski SJ - tenor , O. Tomasz Jarosz- Redemptorysta - baryton oraz
Pan Grzegorz Biegas - fortepian. W katedrze Oakland odbyla sie uroczysta Msza Sw o godz 6:00 pm, i koncert
bezposrednio po zakonczonej Mszy Sw. W katedrze zgromadzil sie liczni milosnicy Arii sakralnych. Artysci
zostali wynagrodzeni licznymi brawami za ich wokalne wykonania, a dodatkowo Ks, Zdzislaw Madej za jego
mistrzowska muzyke organowa. Wielkie podziekowania i wdziecznosc z naszej strony dla Ks. Biskupa Michael
C. Barber SJ, za udostepnienie Katedry na ten Koncert w holdzie Matce Bozej Czestochowskiej ( obecnej w
obrazie w Katedrze ) za Jej Matczyna Opieke nad naszym Narodem a Jej wybranym Krolestwem oraz 100
rocznica Niepodleglosci Polski. Bog zaplac!
. Adwent jest okresem rozpoczynajacym kolejny rok liturgiczny. Adwent pojawil sie dopiero po
ustaleniu stalej daty swiat Narodzenia Panskiego, co mialo miejsce w Rzymie w polowie IV wieku.
Data Uroczystosci Bozego Narodzenia zostala wyznaczona na 25 grudnia czyli na dzien przesilenia zimowego.
W kalendarzu rzymskim obchodzono wówczas dzien narodzin Slonca Niezwyciezonego (Sol invictus).
Wczesniej miedzy 17 a 23 grudnia w starozytnym Rzymie obchodzono Saturnalia, które byly czasem radosnego
swietowania i pojednania poniewaz swietowali zarówno wolni Rzymianie jak i niewolnicy. Obecnie ten tydzien
jest drugim okresem adwentu, który dla chrzescijan jest okresem bezposredniego przygotowania do uroczystosci
Bozego Narodzenia.
Liturgia Kosciola dzieli Adwent na dwie czesci. Pierwsza czesc trwa od poczatku Adwentu do 16 grudnia
wlacznie, a druga czesc trwa od 17 grudnia do 24 grudnia. Pierwsza czesc Adwentu ma na celu przygotowanie na
ostateczne przyjscie Chrystusa u konca czasów, natomiast druga czesc jest bezposrednim przygotowaniem do
uroczystosci Bozego Narodzenia.
Symbole i zwyczaje Adwentowe
Z okresem Adwentu zwiazane sa rózne symbole i zwyczaje. Wieniec adwentowy zrobiony jest z galazek drzewa
iglastego, najczesciej ze swierku i sosny. W kolistym wiencu umieszcza sie 4 swiece. Kazda ze swiec
symbolizuje kolejna niedziele Adwentu i jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy lub posilku zapalana. Pomysl
na wience adwentowe pojawil sie w Niemczech ok. 1830 roku. Innym przykladem tradycji zaczerpnietej od
niemieckich luteran z tego okresu jest kalendarz adwentowy. Sluzyl on do odliczania dni od pierwszego dnia
Adwentu az do Wigilii Bozego Narodzenia. Przykladem naszych lokalnych zwyczajów zwiazanych z okresem
Adwentu jest gra na ligawkach. Ligawka to wygiety lukowato, wykonany z drewna instrument w formie rogu o
dlugosci okolo 1 metra. Grane na nim smetne melodie przed wschodem slonca maja przypominac ludziom o
nieuchronnym nadejsciu konca swiata i obwieszczaja nadejscie Syna Bozego. Zwyczaj ten ma zwiazek z
Roratami czyli msza roratna. Jest to pierwsza msza w okresie adwentu celebrowana o wschodzie slonca. Jednak
coraz czesciej zeby umozliwic dzieciom udzial w mszy, Roraty sa przenoszone na wieczór, albo pózne
popoludnie. Podczas Rorat, które sa msza wotywna dla Najswietszej Maryi Panny, zapala sie dodatkowa swiece roratke, która symbolizuje obecnosc czuwajacej Maryi.

Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez
hhh Liturgia hh
-2 XII 1 Niedziela Adwentu
10:30 am
Ks. Rafal: + Wladyslaw Strutynski , + + Maria i
Andrzej Benedyktowicz , oraz + Adam Sikora
------------------------------------------------------------ -9 XII 2 Niedziela Adwentu
10:30 am
Fr. James Moro SJ:
intencja wolna
-16 XII 3 Niedziela Adwentu
10:30 am
Fr. James Moro SJ: 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
Fr. James Moro SJ:
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
-1 I 2019 Nowy Rok
10:30 am
Ks. Rafal:
intencja wolna
- 6 I Święto Trzech Króli
10:30 am
Fr James:
Intencja wolna
- 13 I II Niedziela Zwykla
10:30 am
Fr. James:
+ Zygmunt Pozarzycki
- 20 I III Niedziela Zwykła
10:30 am
Fr. James:
Intencja wolna

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
w San Leandro
hhh Liturgia hhh
-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
-1 I 2019 Nowy Rok
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 6 I Święto Trzech Króli
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 13 I II Niedziela Zwykla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 20 I III Niedziela Zwykła
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
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