
 



 

O JANIE PAWLE II: TEN GRÓB JEST KOŁYSKĄ 
Poznaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II jako 

Dobrego Pasterza, który przez ponad 26 lat przewodził 
Kościołowi Bożemu na ziemi.To Papież Pielgrzym, bo był 
właściwie wszędzie na globie ziemskim. Odwiedzał ludy i 
narody,biednych, zniewolonych, ale także bogatych -  tych 
wszystkich, którzy potrzebowali Jego słowa, które 
pouczało, napominało, które było słowem głosiciela 
Ewangelii. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój 
pontyfikat w pażdzierniku 1979 r.tymi słowami zaapelował 
do ludzkości:"Nie lękajcie się. Musicie czuć się wolni i 
bezpieczni, bo jest z nami Chrystus nasz Bóg i Ojciec. A 
jeśli mamy Ojca, nie możemy się bać!" W tej myśli 
streszcza się przesłanie Jana Pawła II do wszystkich 
chrześcijan, które zawsze było czytelne dla wszystkich 
ludzi na ziemi. 

Odszedł Papież Polak, nasz Brat, człowiek nam 
bardzo bliski, którego tak bardzo ukochaliśmy, który nas 
podtrzymywał na duchu, który z nami był w chwilach 
trudnych.Jan Paweł II mówił do nas i za nas, mówił jasno i 
otwarcie.Do końca był ze swoim narodem.Pamiętamy, jak 

mówił,że najbardziej potrzeba nam ludzi prawego 
sumienia. Odszedł Papież, który budził naszą świadomość 
narodową, patriotyczną, chrześcijańską, który pobudzał 
polską kulturę. Pozostawia wielką naukę i przykład. 
Zostawia siebie dla Kościoła, a także dla Polski,dla nas 
wszystkich, dla całego świata.  

Ze spuścizny tego wielkiego Papieża powinien 
narodzić się nowy człowiek, który będzie żył tym 
wszystkim, co z miłości do Boga i do niego osobiście 
zostało mu zaproponowane.Żegnamy Ojca Świętego Jana 
Pawła II z wielką nadzieją.       

Ks. Ireneusz Skubiś, "Niedziela" kwiecień 2005             
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"I ZOSTAŁ UNIESIONY DO NIEBA"... 
Wniebowstąpienie podkreśla człowieczeństwo Jezusa, 

gdyż tylko ten może wstąpić do nieba, kto wpierw jako 
człowiek wstąpił na ziemię. Gdy Jezus wstąpił do nieba, 
ziemia napełniła się wonią Bożą. A On sam czeka na nas u 
kresu naszych marzeń. Królestwo Boże już jest pośród 
nas, chociaż jako lud Boży nadal jesteśmy w drodze. 

W wędrówce naszej spotykamy ludzi którzy Go 
szukają.Są dwa rodzaje poszukujących Boga. Jedni pytają: 
gdzie jest Bóg, i jaki On jest? Drudzy pytają: gdzie działa 
Bóg, jak On działa i jaka jest droga do Niego? Istnieje 
wiele dróg do Boga: droga bojaźni, droga nadziei.Drogą 
jednak jakiej On sam sobie życzy, pozostaje droga 
miłości.I ta miłość ma dwa ramiona: jedno obejmuje Boga, 
a drugie bliźniego.  

Franciszek Salezy, "Image" 

"Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Ociemniałym podaj rękę,niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!" 

KOMENTARZ LITURGICZNY 
Cykl A, Wniebowstąpienie Pańskie 

Czytania: Dz. 1:1-11; Ef. 1:17-23;  Mt. 28:16-20 
         A kiedy ich błogoslawił, rozstał się 

    z nimi i zostal uniesiony do nieba... 
Fakt Wniebowstąpienia, które to święto dziś 

obchodzimy, odnotowują jedynie dwaj ewangeliści: Marek i 
Łukasz. Ich jednozdaniowe relacje są nadwyraz oszczędne 
i suche. Oto tego dnia po Zmartwychwstaniu, po udzieleniu 
pouczeń , uniósł się na oczach zebranych apostołów ku 
obłokom aż jeden z nich zasłonił Go zupełnie. Pożegnania 
są zawsze przepojone tęschnotą i żalem. Zabrani na górze 
Oliwnej uczniowie żegnali Go z mieszanymi uczuciami. 
Wiedzieli, że musi wrócić tam skąd przyszedł, aby 
budowanie Jego Królestwa mogło się rozpocząć. 
Aczkolwiek pamiętali o zapewnieniu Mistrza, że nie zostawi 
ich sierotami, wiedzieli że już nigdy nie doświadczą Jego 
widzialnej obecności. Syn Boży oddalił się od ludzi na 
zawsze. 

Nie jest to jednak cała prawda. Owszem oddalił się, 
lecz nie opuścił nas. Odszedł z określonych czasów historii, 
aby żyć i  należeć do wszystkich czasów, także i do 
naszych, aby wejść w życie ludzi wszystkich krajów świata. 

Wniebowstąpienie Jezusa jest gwarancją naszego 
wniebowstąpienia w przyszłości. Dramat naszego życia na 
ziemi bez Chrystusa kończyłby się tragicznie. Kończyłby 
się śmiercią doczesną i wieczną. Jezus przez swoją miłość 
posuniętą aż do śmierci, przez swoje Zmartwychwstanie i 
Wniebowstąpienie, nadał temu dramatowi ostateczny sens 
i szczęśiwe zakończenie. 

Czasy nasze są więc czekaniem na Jego powrót. Życie 
nasze to ciągła walka o czujność  roztropnych panien 
ewangelicznych, to uparty marsz przez wyboje tego świata 
do niebieskiej ojczyzny. 

Wniebowstąpienie Chrystusa jest początkiem tej drogi, 
a my - Jego uczniowie, mamy być zaczynem w dalszej 
Bożej przemianie dzisiejszego świata. Inaczej zmarnujemy  
szanse i zawiedziemy nadzieję, jaką cała ludzkość pokłada 
w chrześcijaństwie. 

MATKA BOŻA... DZIEŃ MATKI  
Maj, miesiąc Maryi, Matki Jezusa i z Jego woli naszej 

Matki, każe nam czcić Ją i pamiętać o Niej w szczególny 
sposób. Czynimy to z radością. Cześć i chwała Maryi jest 
niejako potrzebą naszego serca. Nie wolno nam nigdy 
zapominać Matki. 

Czcząc Matkę Niebieską, dziś wspominamy i naszą 
ziemską Matkę. O niej również nie wolno nam zapominać, i 
wśród majowych dni znajdujemy jeden, który jej 
poświęcamy. Wiemy bowiem, że miłość matki do dziecka 
to nie tylko uczucie, ale ofiary i poświęcenia, i często 
bezgraniczne wyrzeczenia. 

Dziś, w Dniu Matki myśli i serca nasze biegną do matki 
naszej, czy jest ona z nami, czy też powołał ją już do siebie 
Bóg. Żyjącej niesiemy życzenia i dary, a tej co od nas już 
odeszła niesiemy w dani modlitwę, przez którą najwięcej 
możemy odwdzięczyć się za jej serce i miłość. 

* 
Rok ma 365 "dni Matki" 

W Dniu Matki każda matka otrzymuje naraz całą 
podziękę, której choć mniejszą ilość pragnęłaby 

dostawać przez cały rok. 

 NABOŻEŃSTWO MAJOWE: POLSKIE CENTRUM   
JANA PAWŁA II, WTOREK 31MAJA 7:30 WIECZ. 
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CENTER CALENDAR 
♦ BINGO THURSDAY EVENINGS, DOORS OPEN AT 5:30 P.M. 
♦ Seniors Club Meetings are held the first Tuesday of the month at 

the Center at 12 Noon. 
♦ Ladies Guild Meetings the last Tuesday of the month at 7:00 p.m. 

at the Center. The next meeting will be Tues., May 31, 2005. 
♦ Polish Center Council Meeting—Tues., May 10, 2005 at 7:30 p.m. 

FOR INFORMATION RE THIS BULLETIN: 
Please call the Center office at (714) 996-8161 for Mass Intentions, Pray For 
The Sick, etc. Bulletin Co-Editors: Gloria Shkoler (English) (714) 996-0128; Mike 
and Lila Ciecek (Polish) (714) 544-2458. 
THE SECOND COLLECTION at  each Mass is for the Center’s Construction 
Fund. Yorbalingua.com language lab at the Polish Center 714-996-8161. 

Sylvia Abbott, Henryk Antonienko, 
Virginia Basista, Glen  Brunk, Aubrey 
Bucholtz, Julia Carlson, Michael 
Ciecek, Mildred Creger, Jenifer 

Dewsnap, La Verne Felper, Alice Herzog, Stasia Horaczko, Wanda 
Kaminska, Nancy Krawczak, Brian McDuffi,  Wladyslaw Michalski, Ro-
man Moran, Julian Mossakowski, Ryszard Nowak, Zofia Nowak-
Przygodzki, Grace O’Regan, Wladyslaw Rejkowicz, Barbara Reott, Ann 
Rex,  Shirley Richardson, Thomas Riley, Diane Rowland, Laura Sidor-
ski, Kazimiera (Kay) Sowizral, Nancy Stahovich, Stan Stingyn, Malgor-
zata Sulik, Ed Terhall, Edward Witoslawski, Rudolf  & Cecilia Zatoka.  

MASS INTENTIONS 
05/07 4:00pm + Marcille Alystock from Jackie Lorio 
05/08 8:30am Sister Gloriana Bednarski R.S.M. 70th Birthday from  
  Gloria Shkoler 
 10:30am + Maria I Alfons Eckert od Alexandra i Marii Romański  
05/14 4:00pm + Louis Bowdon from Theresa Kelton 
05/15 8:30am + Joseph Stepniak from Jean Carter 
 10:30am W intencji Moniki z podziękowaniem za otrzymanie łaski 
  z prośbą o Bożą opiekę  
05/21 4:00pm + Inez Reid from Kolbe Charities 
05/22 8:30am + John Glovinski from Sue & Gary Hannes 
 10:30am + W rocznicę śmierci Stanisława Dolewskiego od rodziny 
05/28 4:00pm + Inez Reid from Patty & Rick Kobzi 
05/29 8:30am + Helen Baczyński + Josephine Basista fro Ed & Rose  
  Baczyński  
 10:30am + Józefa i Danutę Gąstał 

~~FIRST FRIDAY OF THE MONTH~~ 
06/03 8:30am Phoebe Molina from Eudora 
 7:30pm Intention Polish Community 
06/04 4:00pm Jannyn Bosh on her birthday form Joe Vidovich 
06/05 8:30am + Michał Chrapka from friends 
 10:30am + Zygmunt Szlakiewicz w drugą rocznicę śmierci od żony 
  z rodziną  

Seventh Sunday of Easter 
May 8, 2005 

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY 
  First Second 
4/23/05 4:00 p.m. $1920 $389 
4/24/05 8:30 a.m. $1432 $436 
4/24/05 10:30 a.m. $ 662 $198 
*2nd Collection for Special Diocesan Col-
lection for the Poor Parishes – National; 
Kolbe Charities: $1,500; Mass Stipends: 
$30; Papal Mem. Cards: $22; Hall Rental: $155; Bus Trip[ & Lunch: $270  
The 2nd Collection each week is for the Building Fund at our Center. This 
year’s fiscal budget requires our Polish Center collections to average 
$3,900 each weekend in order to meet the financial budget and expenses. 

Please support our advertis-
ers!! They make our Bulletin 
possible. To advertise, please 
call J. S. Paluch Co. at 800 
231-0805 for rates and assis-
tance to develop your ad.  

They have kept your word.  
— John 17:6b 

GRATULUJEMY 
Lili Ciecek, ktora zostala nominowana przez Klub Pan 

Polskiego  Osrodka w Yorba Linda na "Kobiete Roku". 
Nominatki z calej Diecezji Orange zostana przedstawione 3 
maja podczas dorocznego Bankietu sponsorowanego 
przez Caritas. 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
In the Easter season until now, we have heard ac-

counts of the Risen Lord’s appearances to his disciples, 
sometimes individually, but most often when they are as-
sembled together, and very often at meals. Now they are 
faced with the mystery of the Lord’s disappearance from 
their sight, coupled with a deepening awareness of his 
constant presence.  

We recall the days when the church took shape from 
the quality of relationships forged among the first disciples 
through their following of Christ. From then on, they are 
meant to be the sign of Christ’s presence in the world. As 
we, the baptized, gather week by week, we too are shaped 
into a sacrament of God’s justice for the world. Like the 
first disciples, we too are “works in progress,” unfinished 
works of art. Many of us are splashed with water at the 
beginning of Mass in this season, an effective and refresh-
ing wake-up call for us to engage ever more fully with our 
baptism. We are nearing the end of ninety days of renewal. 
Lent and Easter are drawing to a rousing close. Has Christ 
“Eastered” in you yet? 

—James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co. 

INSTITUTE FOR PASTORAL MINISTRY 
The Institute for Pastoral Ministry invites you to con-

tinue your Faith Formation through the Summer Institute.  
Some exciting and valuable classes offered this summer 
are: The Ignatian Spiritual Exercises for Busy Persons, 
Bible Basics, and The Real Scoop on Mary Magdalene, 
among many more.  Dates: June 13-17 and 20-24. Cost 
per course: $25. For more information, please call Kathy 
Ortiz of 714-282-3073 or use http://rcbo.org/images/flyers/
SummerInstitute.pdf 

NA ROK EUCHARYSTII 
Stałeś się Panie, Chlebem Życia by dotrzeć 

 do naszych serc i wypełnić je swoim bogactwem. 
* 

 Pożywamy Cię, Panie i pijemy, nie po to 
 aby Cię tylko spożyć, lecz aby żyć dzięki Tobie 

 * 
 Bóg jest miłością, 

 dlatego chce abyśmy się w Nim rozkochali. 
                                             "Jestem Chlebem Życia" 



 


