Kaplica Matki Bożej Patronki
Emigrantów w Martinez

Liturgia

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady
w San Leandro

Liturgia

- 1 XII 1-sza Niedziela Adwentu
10:30 am
O. Vitaliy, SJ:
Intencja wolna
----------------------------------------------------------- 8 XII 2-ga Niedziela Adwentu
10:30 am
O. Vitaliy, SJ: śp. Leszek Przyłuski zm 11/30/19

- 1 XII 1-sza Niedziela Adwentu 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
----------------------------------------------------- 8 XII 2-ga Niedziela Adwentu 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna

- 15 XII 3-cia Niedziela Adwentu
10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + Maria Jędrol 2 r.śm.

-15 XII 3-cia Niedziela Adwentu 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna

- 22 XII 4-ta Niedziela Adwentu
10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + + Jan I Helena Kąciak
- 24/25 Pasterka o północy
12:00 am
O. Vitaliy, SJ:
Intencja wolna

- 22 XII 4-ta Niedziela Adwentu 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna

- 25 XII
Boże Narodzenie
10:30 am
O. Vitaliy, SJ:+ + Wanda i Kazimierz Szarski
- 29 XII Niedziela Świętej Rodziny 10:30 am
O. Vitaliy, SJ: + Wanda Jadkowska
(żona Tadeusza) w 5 rśm
- 1 I 2020 Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
10:30 am
O. Vitaliy, SJ:
Intencja wolna
- 5 I Święto Objawienia Pańskiego 10:30 am
O. Vitaliy, SJ
Intencja wolna
- 12 I Uroczystość Chrztu Pańskiego 10:30 am
O. Vitaliy, SJ
Intencja wolna
- 19 I 2-ga Niedziela Zwykła
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O. Vitaliy, SJ
Intencja wolna

- 25 XII Boże Narodzenie
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
-29 XII Niedziela Świętej Rodziny12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 1 I 2020 Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 5 I Święto Objawienia Pańskiego
ks. Jan:
12:30 pm
intencja wolna
-12 I Uroczystość Chrztu
Pańskiego
12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
- 19 I 2-ga Niedziela Zwykła 12:30 pm
ks. Jan:
intencja wolna
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1 Grudzień 2019 – 1-sza Niedziela Adwentu
“ ADWENTOWE CZEKANIE “

Nie traćmy czasu na próżne czekanie,
nie odwlekajmy kochania na później,
szlifujmy bramy serc zatwardziałych,
by je otworzyć, gdy chwila nastanie.
Urządźmy ucztę w duszy swej wnętrzu,
zaprośmy Boga w ukryte komnaty,
tam, gdzie ciemności szargają nami,
gdzie gorycz oczy zalewa łzami.
Pozwólmy wejść Mu w mroczne tunele,
On się w nich całkiem dobrze rozgości
i mały płomyk zatli się w głębi
i znikną cienie w Jego jasności.
I lekkość serce będzie kołysać,
a w oczach radość blaskiem się mienić
i poczujemy szczęścia spełnienie...
to będzie nasze... Boże Narodzenie.
( Alicja Jęczmień, Concord – grudzień 2010 )

Nowenna (od łac. novem – dziewięć) – cykliczne nabożeństwo
paraliturgiczne w Kościele katolickim lub prywatna modlitwa, zanoszona do Boga lub
świętych przez dziewięć kolejnych dni.

3 Grudnia rozpoczyna się Nowenna do Matki Bożej z Guadalupe, która
kończy sie 12 Grudnia , który jest ostatnim dniem ukazania się Matki
Bożej świętemu Juanowi Diego na gorze Tepeyac, dzis Mexico City.
Dzień 1. Najdroższa Maryjo z Guadalupe, pełna łaski Matko świętości, naucz mnie
swojej czułości i wytrwałości. Wysłuchaj mojej pokornej modlitwy, ofiarowanej ze
szczerą pewnością, by wyprosić tę łaskę. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Dzień 2. O, Maryjo bez grzechu poczęta, przybywam do Twojego tronu łaski, by
dzielić tę żarliwą pobożność wiernych Tobie meksykańskich dzieci, które przyzywają
Ciebie przez chwalebny aztecki tytuł: Guadalupe. Uproś dla mnie żywą wiarę, bym
zawsze mógł wypełniać wolę Twojego Syna: niech Jego wola się stanie tak na ziemi
jak i w niebie. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …..
Dzień 3. O, Maryjo, której Niepokalane Serce przeniknięte zostało mieczem boleści,
pomóż mi odważnie podążać pośród ostrych cierni, rozrzuconych na mojej drodze.
Wyjednaj dla mnie siłę, abym był prawdziwym naśladowcą Ciebie. O to Ciebie
proszę, moja najdroższa Matko. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ……
Dzień 4. Najdroższa Matko z Guadalupe, błagam Ciebie o umocnioną wolę
naśladowania ofiarności Twojego Boskiego Syna, by zawsze czynić dobrze będącym
w potrzebie. Udziel mi tego, pokornie Ciebie proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Dzień 5. O, Najświętsza Maryjo, błagam Cię byś uprosiła dla mnie przebaczenie
moich wszystkich grzechów; bogatych łask, by móc wierniej służyć Twojemu Synowi
w każdej chwili oraz łaski chwalenia Go z Tobą przez całą wieczność w niebie. Ojcze
nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …
Dzień 6. Maryjo, Matko powołań do szczególnej służby Bogu, pomnażaj powołania
kapłańskie i zapełniaj ziemię kościołami, które będą światłem i ciepłem dla świata,
bezpieczeństwem podczas nocnych burz. Błagaj Twojego Syna, by zesłał nam wielu
księży i zakonników. O to Ciebie prosimy, nasza Matko………… Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Chwała Ojcu...
Dzień 7. O, Pani z Guadalupe, błagamy Ciebie o świętość życia rodziców i aby
wychowywali swoje dzieci w duchu chrześcijańskim; aby dzieci słuchały i podążały
za wskazaniami swoich rodziców; by wszyscy w rodzinie byli pobożni i wspólnie się
modlili. Prosimy Cię o to, o Matko. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwala Ojcu …
Dzień 8. Z sercem przepełnionym najgłębszą czcią, upadam przed Tobą, o Matko,
by prosić Cię o łaskę, abym spełniał wszystkie obowiązki co do mojego stanu z
wiernością i stałością. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Dzień 9. Boże, Ty w swojej dobroci zsyłasz na nas swoje niegasnące łaski przez
objęcie nas specjalną obroną Najświętszej Maryi Panny. Daj nam, swoim pokornym
sługom, którzy dzisiaj radują się oddawaniem Jej czci tutaj na ziemi, szczęśliwość
widzenia Ją twarzą w twarz, stojącą po Twojej Prawicy. Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Chwała Ojcu ...

→Wiadomość z ostatniej chwili. Dnia 30 listopada 19 r. rano, Pan Bóg powołał do życia w wieczności
naszego parafianina śp. Leszka Przyłuskiego w wieku 95‐ciu lat. Pozostawił małżonkę Alicję, dwie córki:
Ginę i Lidię oraz wnuków: Tadeusza i Łukasza. Kto zna Państwa Przyłuskich, na pewno jest zaznajomiony
z cierpieniem którym los obdarzyl śp. zmarłego Leszka, a także zamordowanego z wyroku III Rzeszy dwa
lata starszego brata Olgierda, w 1941 roku. Czytając książkę autobiograficzną zanurzamy się w gehennę
II wojny św., wyroków, więziennictwa, obozów koncentracyjnych, losów tego wspaniałego Polaka
przepojonego miłością do Ojczyzny, za co jemu i jego bratu przyszło zapłacić tak wielką cenę. Olgierda
młodość zakończona wyrokiem śmierci, natomiast śp. Leszka młodość zniszczona, bo całą okupację od
listopada 1939 do wyzwolenia Matthausen w Austrii 1945 roku był pod hitlerowskim pręgieżem. Panie,
nasz Dobry Boże, prosimy Cię, przyjmij śp. Leszka duszę do grona swoich wybranych i pozwól mu cieszyć
się szczęściem wiecznym wraz z jego umiłowanym bratem i rodzicami. Zgodnie z wielka prośbą rodziny
zmarłego 8 Grudnia odbędzie się Msza Św o radość życia wiecznego dla zmarłego, którego prochy
ewentualnie spoczną w Polsce. Rodzina zaprasza na poczęstunek po Mszy Św. W imieniu naszej
wspólnoty parafialnej składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Pani Alicji, córkom,
wnukom i ich rodzinom
→ Państwo Róża i Jerzy Grabińscy z Walnut Creek zakupują dla naszej wspólnoty parafialnej w Martinez
choinkę na zbliżające się Boże Narodzenie. Serdeczne Bóg zapłac za szczodrość serc Waszych. W dalszym
ciągu nasza wspólnota nie jest jeszcze gotowa na sztuczną choinkę, ponadto zawsze znajdzie się Rodzina,
która chce sprostać wymaganiom tej wspólnoty i sprawi nam wszystkim miły prezent, którym jest
swieża, prosto z lasu, pachnąca choinka. Bóg zapłać. Jedynie potrzebujemy młodszą generację, aby
choinke zakupili i dowieźli ja do naszej Kaplicy. Mamy nadzieję, że dzieci przygotowujące się do 1‐szej
Komunii Świętej oraz młodzież do Bierzmowania wraz z rodzicami udekorują tę choinke w dniu 22
Grudnia po Mszy Swiętej.
→ W tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku, Wigilia Parafialna odbędzie się 15 Grudnia po
Mszy Swiętej w Kafeterii Ośrodka. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wczesną
rezerwację. Bilety dla dorosłych rozprowadzane w cenie 30 dolarów oraz dla dzieci od lat 5-ciu
w cenie po 12 dolarów.
→ Wspólnota paraﬁalna w San Leandro przy paraﬁi Matki Bożej Dobrej Rady urządza tzw putlock’ową
wigilie także 15 Grudnia bezpośrednio po Mszy Św. Nad całością czuwają Państwo Zachoszcz, proszę się z
nimi komunikować w sprawach organizacyjnych.
→Poświęcone opłatki na Boże Narodzenie będą dostępne do nabycia od 8‐go Grudnia w naszych obu
ośrodkach
→Od rozpoczęcia Adwentu aż do okresu Wielkiego Postu ponownie zbieramy oﬁary do puszki dla dzieci
niepełnosprawnych w Wierzbicach oraz ich opiekuńcze Siostry Józefitki. Zebrane ofiary w tym okresie
przekażemy im na Swięta Wielkanocne.
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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
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(510) 273-4998

Ks. Jan Rudzewicz janrudz@yahoo.com

1 Grudzień 2019 – 1-sza Niedziela Adwentu
“ ADWENTOWE CZEKANIE “

Nie traćmy czasu na próżne czekanie,
nie odwlekajmy kochania na później,
szlifujmy bramy serc zatwardziałych,
by je otworzyć, gdy chwila nastanie.
Urządźmy ucztę w duszy swej wnętrzu,
zaprośmy Boga w ukryte komnaty,
tam, gdzie ciemności szargają nami,
gdzie gorycz oczy zalewa łzami.
Pozwólmy wejść Mu w mroczne tunele,
On się w nich całkiem dobrze rozgości
i mały płomyk zatli się w głębi
i znikną cienie w Jego jasności.
I lekkość serce będzie kołysać,
a w oczach radość blaskiem się mienić
i poczujemy szczęścia spełnienie...
to będzie nasze... Boże Narodzenie.
( Alicja Jęczmień, Concord – grudzień 2010 )

