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Szelest liści nuci znaną nam pieśń,

wąskie dróżki przywiodły tu nas,

ciche kroki przybliżają nam pamięć,

co przykurzył mijający ją czas.

Na tablicy napisy wyryte,

                                                                    złoty kolor im blasku dodaje,

jakoś milej na sercu się robi,

bo znów wszystko jak żywe się staje.

Powracamy myślami w zaułki,

nasza przeszłość rozsiada się  wokół

i w skupieniu słuchamy jej baśni,

  w duszy naszej czujemy niepokój.

Pojawiają się tkliwe tęsknoty,

na wskroś dreszczem nam ciało przeszyły,



i gładziły nasz smutek głęboki,

wielki żal ‐ w ukojenie zmieniły.

Znicze światłem spokojnie migocą,

i zaciera się klisza historii,

łezka z oczu powoli się toczy,

Bóg nas łaską otula w swej glorii.

                                                                                                                                                   (Alicja Jęczmioń, październik 2017)

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi, ktore rozpoczniemy w Naszej Kaplicy w Martinez w
pierwsza Sobote liturgiczna Roku B, czyli 2 Grudnia i bedziemy obchodzic do 1 szej Soboty Kwietnia 2018.

1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników.
Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni
się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze
soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda
rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec
Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części
tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się
siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo
ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale
ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

2. Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i
rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie
mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet
nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który
kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem
poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj
nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.
Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy



kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z
obojętnością”.

                                               Sponsorzy “Naszego Biuletynu”
                               Informacje i różne ogłoszenia: Praca - Kupno - Sprzedaż - Usługi

 
.The American Council for Polish Culture ( ACPC) is sponsoring an exhibit booth at the Moscone Center on Nov 17-18 for the

National Council for Social Studies Conference. There will be 3,800 educators there to obtain materials for their classes in world history
, civics, geography etc. Our Booth is called Polish Perspectives located in the International Alley of the convention center where we are
part of 400 exhibitors during that conference. ACPC has been exhibiting for the past 17 years. My husband and myself have done this for
the past 7 years along with Honorary Consul Debbie Majka. Accurate facts are presented to teachers to share in their classrooms. Books,
book marks, maps, pencils, posters, CD’s are provided for these teachers. It’s been a satisfying venture as we spread our information to
young teachers and curriculum specialists. You can schedule a time to see our exhibit. 
San Francisco’s rich history and vibrant neighborhoods come alive at the 97th NCSS Annual Conference, November 17-19,
2017 (pre-conference meetings November 15-16). Join NCSS in its first return to the Bay Area in more than 30 years for the
world’s largest and most comprehensive social studies professional development conference.Join more than 3,000 of your
social studies colleagues to share the most current knowledge, ideas, research and expertise in social studies ed.

.W Niedziele 17 Wrzesnia 2017 roku, na usilne pragnienie rodzicow, zostala przywrocona nauka katechetyczna dla dzieci
ktorych rodziny pragna, aby ich pociechy przystapily do I szej Komunii Swietej w jezyku Polskim. Zajecia beda
prowadzone przez Ojca Vitalija SJ 4 razy w miesiacu. Obecnosc rodzicow i dzieci na Niedzielnej Mszy Swietej w Martinez
jest jednym z nielicznych warunkow, aby dzieci byly dobrze przygotowane do tego jakze waznego Sakramentu Swietego.
Wiecej informacji mozna uzyskac u O. Vitalija SJ lub u dk. Witolda.

. Dzien Poradnictwa w zakresie ubezpieczenia spolecznego dla Polakow pracujacych lub mieszkajacych w USA w San
Jose, 28 Listopada (wtorek)2017 r. o godz. 19:30 w sali parafialnej, 10250 Clayton Rd. Specjalisci ZUS udziela informacji
oraz odpowiedza na pytania indywidualne. Porady udzielane sa bezplatnie. Wsyep wolny. Spotkanie trwa okolo 3 godzin.

.Pani Irena Stachura poszukuje osoby do pomocy w miejscowej transportacji. Ilosc godzin ograniczona wg wlasnych
potrzeb. Wszystkie szczegoly sa do omowienia z Pania Irena. Dotyczy to obszaru Berkeley / El Cerrito. Nr telefonu do
kontaktu: (510)524-8571

. Jak co roku tak tez i teraz będziemy modlić sie w Dzien Wszystkich Świętych w naszej Kaplicy w Martinez. Mszę
Św. odprawi dla nas O. Vitalij SJ, o godz 7:30 pm.  Prosimy  wiernych o przyniesienie kwiatow i zniczy do Kaplicy,
abyśmy ponownie odtworzyli atmosferę rodzinnych cmentarzy w Polsce i uroczyście obchodzili to Święto tu na ziemi
Kalifornijskiej. 

. Wypominki będa odczytywane jak podczas lat ubiegłych w miesiacu Listopadzie.  Prosimy wiernych o wczesne
wypełnienie kartek wypominkowych i dostarczenie ich do diakona Witolda. Kartki wypominkowe dostepne w
przedsionku naszej Kaplicy.

. Dr Marek Ciesielczyk, autor książki „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”, przedstawi nowe, odtajnione
dokumenty z IPN na temat polonijnych współpracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Prelekcje w
Kalifornii będą miały miejsce: w niedzielę, 12 listopada: - o godz. 11:45 pm, kościół Narodzenia Pańskiego, 240
Fell St. San Francisco, oraz - o godz. 2:00 pm, Misja Św. Brata Alberta, 10250 Clayton Rd. San Jose,

NEW! School of Pastoral Ministry now accepting applications 
The School for Pastoral Ministry is now accepting applications for Spring 2018. Application deadline is December 8, and
classes begin January 13. For more information, visit oakdiocese.org/spm. 
The mission of the school is to form adults to be “missionary disciples,” inspired and equipped to bring the Good News of
Jesus Christ to their families, parishes and the wider world. 



         Kaplica Matki Bożej Patronki              
                  Emigrantów w Martinez                
                   hhh  Liturgia  hh

 -29 X    XXX   Niedziela Zwykla       10:30 am  
O. Vitalij SJ: + Bohdan Proba  1-sza  r. sm              
-------------------------------------------------------------
- - 1  XI     Wszystkich Swietych              7:30 pm
  O. Vitalij SJ:         +  Jeremy Joseph Flores
- 5  XI    31 Niedziela Zwykła              10:30 am   
O. Vitalij SJ: za zmarlych z rodzin Bak, Kosmala
oraz sp. Piotra                           
- 12  XI    32 Niedziela Zwykła           10:30 am     
 O. Vitalij SJ: dziekczynna za doznane laski, z
prosba o Boze blog., o zdrowie i dalsze laski na
nadchodzace lata dla Heleny Bak       
- 19  XI     33 Niedziela Zwykła             10:30 am 
 O. Vitalij SJ: + + Edward i Ludomira Winkel        
- 26 XI  34 Niedziela Chrystusa Krola 10:30 am 
   O. Vitalij SJ:    + + Czeslaw, Boleslaw, Stefania, 
                                    Irena Kotula                          
 -2 XII Nabozenstwo wynagradzajace
Najswietszemu Sercu Maryii                   6:00 pm   
- 3 XII  1 Niedziela Adwentu               10:30 am 
  O. Vitalij SJ: + Helena Zuchowska w 16 r. sm.
-10 XII    2 Niedziela Adwentu              10:30 am
O. Vitalij SJ: + Maria Ornat
 -17 XII  3 Niedziela Adwentu               10:30 am
O. Vitalij SJ: + Janusz Kowalewski   
-24 XII  4  Niedziela Adwentu               10:30 am
 O. Vitalij SJ:
-24/25 XII  Pasterka / Midnight            12:00 am
O. Vitalij SJ:   
-25 XII  Boze Narodzenie                     10:30 am
O. Vitalij SJ:++ Maria i Andrzej Benedyktowicz,  
+ Wladyslaw Strutynski, + Adam Sikora   
-31 XII Niedziela Swietej Rodziny       10:30 am
O. Vitalij SJ:                                                           
-1 I 2018  Uroczystosc Swietej Bozej Rodzicielki
Maryi                                                       10:30 am

    Kościół Matki Bożej Dobrej Rady 
                           w San Leandro                           
                    hhh  Liturgia  hhh                       
 - 29 X    XXX  Niedziela Zwykla    12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna     
-----------------------------------------------------------
-  - 5  XI        31 Niedziela Zwykła          12:30
pm    ks. Jan:                                     intencja
wolna     - 12 XI       32 Niedziela Zwykła      
12:30 pm     ks. Jan:                                     
intencja wolna  
- 19 XI        33  Niedziela Zwykła      12:30 pm   
 ks. Jan:                                     intencja wolna   
- 26 XI 34 Niedziela Chrystusa Krola12:30 pm 
   ks. Jan:                                     intencja wolna
- 3 XII     1  Niedziela Adwentu       12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna    
-10  XII      2  Niedziela Adwentu        12:30 pm  
 ks. Jan:                                     intencja wolna    
 -17  XII     3 Niedziela Adwentu       12:30 pm   
ks. Jan:                                     intencja wolna    
- 24 XII      4 Niedziela Adwentu       12:30 pm   
 ks. Jan:                                      intencja wolna  
- 25 XII      Boze Narodzenie            12:30 pm    
ks. Jan:                                     intencja wolna   
-31 XII Niedziela Swietej Rodziny    12:30 pm   
 ks. Jan:                                     intencja wolna   
- 1 I 2018     Uroczystosc  Swietej Bozej
Rodzicielki Maryi                             12:30 pm     
Ks. Jan:                                      Intencja wolna  
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