Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez

Liturgia

Liturgia

- 6 X XXVII Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + Stanisław Sibilski w 4 r. śm
------------------------------------------------------------- 13 X XXVIII Niedziela Zwykła 10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + Marianna Pytlak 4 r. śm
- 20 X XXIX Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + Helena Żuchowska 18 r. śm
- 27 X XXX Niedziela Zwykła
10:30 am
O. Vitaliy, SJ:
Intencja wolna
- 1 XI Urocz. Wszystkich Świetych 7:30 pm
O. Vitaliy, SJ:
- 3 XI XXXI Niedziela Zwykła
O. Vitaliy, SJ:

- 6 X XXVII Niedziela Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
---------------------------------------------------- 13 X XXVIII Niedz. Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 20 X XXIX Niedziela Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 27 X XXX Niedziela Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 3 XI XXXI Niedziela Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna

10:30 am

- 10 XI XXXII Niedziela Zwykła 10:30 am
O. Vitaliy, SJ
Intencja wolna
- 17 XI XXXIII Niedziela Zwykła 10:30 am
O, Vitaliy,SJ:
Intencja wolna
- 24 XI XXXIV
Króla
O. Vitaliy, SJ:

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
W San Leandro

Uroczystość Chrystusa
10:30 am
Intencja wolna

- 10 XI XXXII Niedziela Zwykła12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 17 XI XXXIII Niedziela Zwykła12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 24 XI XXXIV Uroczystość Chrystusa
Króla
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna

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 Boż. Patronki Emigrantów
909 Mellus St., Martinez, CA 94553
/fax w ośr. EBPAA:(925) 229-9197
Msza św. w niedzielę - 10.30 am

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
2500 Bermuda Ave, San Leandro,CA
cafetería
Msza św. w niedzielę - 12.30 pm

O. Vitaliy Osmolovskyy (510) 990-7104 S. Felicia Sarati CSJ, Diocese of Oakland
Dk. Witold Cichoń – administrator
Witoldpt@aol.com

(925) 779-1027

fsarati@oakdiocese.org

(510) 273-4998

Ks. Jan Rudzewicz janrudz@yahoo.com

6 Październik 2019 – XXVI Niedziela Zwykła
“ 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.

Redaguje dk. Witold Cichoń. Uwagi kierowac telefonicznie (925) 779-1027
Nakład 120 egzemplarzy Druk: ZB PRINTING www.zbprinting.com

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

(Alicja Jęczmień, październik 2017r.)

“ Dzięki Ci Panie “
Lato pośpiesznie odeszło już od nas,
zabrało swe chabry, kąkole i maki
i suknie kwieciste, rumianki, powoje,
aż chce się powiedzieć och! jak nam szkoda,
że jakoś tak szybko się zmienia pogoda!
Zaś jesień ekspresem przybyła w te strony,
już swetry, apaszki wyciągać nam trzeba,
na niebie purpura i deszcze i wiatr,
już trawy tarmosi i targa drzewami
i rada jest bardzo, że będzie tu z nami!
Kolorów nawiozła kosze pękate
i zręczną swą dłonią rozrzuci w ogrodach,
klony i dęby obficie obdarzy,
i stary jesion ulega przemianie
i też jest gotów odświeżyć ubranie!
I wietrzyk już nie jest taki łaskawy,
wiruje, kołuje ponad głowami,
a w dole liście do tańca porywa
i tak swawolnie się z nimi obchodzi,
aż cicho szeleszczą, że nie są już młodzi!
Rześkie odcienie dziś jesień przybrała,
krasi nam drzewa i łąki swym złotem,
krzewy maluje czerwienią przy płotach,
zieleń zaś kryje brązami ciemnymi
i zdobi je źdźbłami rdzawo-żółtymi!
A w brzasku słońca błyszczy osika,
już się listeczki nie trzesą wiosenne,
gałązki przetkało jej babie lato,
hojnie sypnęło swym srebrem dokoła,
aż echo wspomnień gdzieś w dali woła!
A my w zadumie podziwiamy to piękno,
talent Artysty, Mistrza obrazu,
przeobrażenia i przemijanie,
aż serce nieraz wzruszy się dreszczem….
i za to wszystko…. dzięki Ci Panie!
(Alicja Jęczmień, Concord 2019)

Parafia nasza zakończyła zbiórkę funduszy na remont Kościoła, przede wszystkim tak
niezbędną wymianę drzwi i okien. Spośród wiernych zebrano sumę 3,540 dolarów oraz
nasza Parafia dołożyła sumę 3,640 dolarów. 29 września przekazałem sumę 7,200 dolarow
dla East Bay Polish American Association na ręce Zarządu. Drukując obecny biuletyn,
chcialem wymienić nazwiska i podziękować tym z Państwa, którzy na apel zbiórki
odpowiedzieliście spontanicznie i złożyliście Wasze dotacje. Serdeczne Bóg zapłąc
500 dolarów Anna i Wojciech Wilewscy
500 dolarów Jadwiga i Jerzy Byczyńscy
400 dolarów Ligia Siekierski
350 dolarów Mariola Bąk
250 dolarów Anna i Witold Cichoń
200 dolarów Janina i Jan Olkiewicz
200 dolarów Maria i Stanisław Grobelny
200 dolarów Róża i Jerzy Grabińscy
200 dolarów Ewa Belina
150 dolarów Maria Mąkosa
po 100 dolarow od każdej z rodzin: Chmielewskich, Kozłowskich, Kurowskich, Kotuła, oraz
pani Miry Lipińskiej, a także taca z pikniku wiosennego w wysokości 90 dolarow.
→ Gdy olbrzymie zastępy Turków usiłowały narzucić prawie całej Europie jarzmo przesądu
i barbarzyństwa, wtedy to Najświętszy Pasterz św. Pius V, pozyskawszy chrześcijańskich władców do
wspólnej obrony, jak najusilniej starał się przede wszystkim, by najpełniejsza mocy Matka Boża zjednana
modlitwą różańcową, przybyła łaskawie z pomocą imieniu chrześcijańskiemu. Rozegrało się wtedy
najwspanialsze widowisko miedzy niebem i ziemią, przyciągając wszystkie umysły i dusze. Tam bowiem
niedaleko Cieśniny Korynckiej wierni Chrystusa gotowi przelać krew za bezpieczeństwo religii i ojczyzny
czekali nieustraszenie na wroga, zaś bezbronne tłumy modlących się wzywały Maryję, pozdrawiając Ją ciągle
słowami różańca, by pomogła walczącym do zwycięstwa. I przybyła ta uproszona Pani, bo w bitwie morskiej
pod Lepanto (Echinadas) flota chrześcijańska bez większych strat własnych rozgromiła wrogów, odnosząc
wspaniałe zwycięstwo.
Kiedy kończył się ów pamiętny dzień, święty Papież siedział z kardynałami w małej bibliotece na
Watykanie. W pewnej chwili przerywając rozmowę, wstał i podszedł do okna. Po chwili milczenia
odwrócił się z radosnym uśmiechem na twarzy i oznajmił wszystkim, że chrześcijańskie wojska pokonały
pod Lepanto muzułmanów. Święty Papież wiedział o zwycięstwie już tego samego dnia, a więc dwa
tygodnie wcześniej przed przybyciem oficjalnego kuriera, który przyniósł tę wiadomość do Rzymu. Udał
się też zaraz do kaplicy, aby podziękować Bogu i postanowił, że odtąd dzień 7 października obchodzony
będzie jako święto na cześć Matki Boskiej Zwycięskiej. Święto to zostało później przemianowane przez
Papieża Grzegorza XIII na święto Matki Boskiej Różańcowej.
Gdy wreszcie do Rzymu dotarła wiadomość o zwycięstwie – nikt nie miał wątpliwości, że przyczyniła się
do tego sama Królowa Niebios. Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit – Nie
odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa dała nam zwycięstwo – napisali sami Wenecjanie na
ścianie kaplicy zbudowanej jako wotum dziękczynne za zwycięstwo.
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