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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
The Most Holy Body and Blood of Christ

23 czerwca/June 23

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

PARISH OFFICE
Monday, Friday
from 10:00am - 3:00pm
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Piątek
7:30pm

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek
po Mszy św. o godz. 7:30pm

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

Saturday
5:30pm Polish
Sunday
9:00am English
10:30am Polish
12:45pm Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30pm
Friday
7:30pm
RECONCILIATION
Half an hour before
the Mass
BAPTISM

SAKRAMENT CHRZTU

Arrangements one month
before the planned date
MARRIAGE

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii
SAKRAMENT CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

Zaświadczenia o przynależności
do parafii, zgoda na
sprawowanie sakramentów
poza parafią, zaświadczenia dla
rodziców chrzestnych,
wydawane są tylko osobom
formalnie zarejestrowanym
w naszej Misji.

Arrangements six months
before the intended
wedding date.
At least one year of
active parish membership
is required
PASTORAL CARE OF THE
SICK
First Fridays and on call
GRUPA RÓŻAŃCOWA
W czerwcu modlimy się za
rodziców,
żyjących
i
zmarłych.
ROSARY GROUP
In June we pray for our
parents, living and deseased.

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
You are a priest forever, in the line of Melchizedek.

Psalm 110

PIĄTEK/FRIDAY - 21 CZERWCA/JUNE
7:30pm + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY - 22 CZERWCA/JUNE
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 CZERWCA/JUNE
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Bronisław Stanisławski - syn z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY – 28 CZERWCA/JUNE
7:30pm O Boże błog. dla Michała z okazji 15.urodzin -rodzice
SOBOTA/SATURDAY - 29 CZERWCA/JUNE
5:30pm + Antoni (20.rocz. śm.) - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 30 CZERWCA/JUNE
9:00am + Maria Stefanowska
10:30am + Halina Litorowicz Pawłowski - córki
PIĄTEK/FRIDAY - 5 LIPCA/JULY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 6 LIPCA/JULY
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY –7 LIPCA/JULY
9:00am + sister Elizabeth Lepiarczyk - R. Kulpa
10:30am + Maria Jolanta Samotyj - mąż
PIĄTEK/FRIDAY - 12 LIPCA/JULY
7:30pm Wona intencja
SOBOTA/SATURDAY - 13 JULY/LIPIEC
5:30pm Wolna iintencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 14 JULY/LIPIEC
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + siostra Elżbieta - W.E. Góecki
PIĄTEK/FRIDAY - 19 JULY/LIPIEC
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY -JULY/LIPIEC
5:30pm Wolna intencja

INTENCJE MSZALNE
Ofiarowanie duchowych owoców Eucharystii jest bezcennym
darem dla naszych bliskich; żyjących czy zmarłych. Urodziny,
imieniny, rocznica ślubu czy śmierci to szczególne okazje,
aby pamiętać
o tych, których kochamy i dla których
pragniemy Bożych łask i błogosławieństwa. Zachęcamy do
zamawiania intencji mszalnych.

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 23 czerwca
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
0.30 AM Piotr Wojciechowski,Wanda Górecka
Niedziela, 30 czerwca
9:00 AM Chau Nguyen, Melinda Alivio
10.30 AM Edward Nowak, Elżbieta Agredano
SKŁADKA/COLLECTION:
06/19 I składka 3, 400
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą można
zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej,
odpowiedzialnego za dany miesiąc.

CHLEB ŻYCIA

Eucharystia jest najwyższym darem: Ofiarą
złożoną Ojcu i Ucztą przygotowaną dla ludzi. Pierwsze
czytanie
przypomina najstarszą figurę Chrystusa
Kapłana: Melchizedeka – króla Salem i kapłana „Boga
Najwyższego”, który jako dziękczynienie Bogu za
zwycięstwo odniesione przez Abrahama, składa ofiarę
z ”chleba i wina”, symboli Eucharystii.
Eucharystię jako ucztę omawia dzisiejsza
ewangelia pod figurą rozmnożenia chleba. Dostrzegamy
tu nie tylko daleki symbol chleba i wina, jakie ofiarował
Melchizedek, lecz oglądamy czynności Jezusa jako
przygotowanie do Wieczerzy Eucharystycznej. Jezus
bierze chleby, podnosząc oczy do nieba błogosławi je,
łamie i rozdziela. Wszystkie te gesty powtórzy
w Wieczerniku, przemieniając chleb w swoje ciało.
Jeszcze inny szczegół przyciąga uwagę: chleby
rozmnażają się w Jego rękach, a z nich przechodzą
w ręce uczniów, którzy rozdzielają je rzeszy. Tak więc
zawsze On będzie dokonywał cudu eucharystycznego,
posługując się jednak swoimi kapłanami, którzy będą
Jego szafarzami i stróżami. W końcu „wszyscy jedli
i nasycili się”. Eucharystia jest ucztą wydaną dla
wszystkich ludzi, aby zaspokoić ich głód Boga, życia
wiecznego. Uroczystość dzisiejsza jest wezwaniem do
ożywienia wiary i miłości względem Eucharystii, aby
wierni byli bardziej nasyceni, zbliżali się do Niej
z większą gorliwością i potrafili budzić ten zbawienny
głód w braciach obojętnych.

BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało) jest jednym z głównych świąt w
Kościele. Choć świadomość niezwykłego cudu
przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew
Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku
chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć
stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu
powstały i zadomowiły się w Kościele.
W Eucharystii przekazywana jest miłość Boga wobec
nas: miłość tak wielka, że karmi On nas samym sobą;
miłość bezinteresowna, zawsze do dyspozycji każdej
osoby głodnej i potrzebującej odrodzenia swych sił.
Życie wiarą oznacza pozwolenie, by karmił nas Pan.
Budujmy swe życie nie na dobrach materialnych, ale na
tym, co nie ginie: darach Boga, Jego Słowie i Jego Ciele.

PROCESJA EUCHARYSTYCZNA...

jest publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą
obecność Chrystusa w Eucharystii. W Polsce od czasów
rozbiorów udział w procesji był też manifestacją
przynależności narodowej. Po II wojnie światowej
procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności
narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe
niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych
ulicami miast.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Polskiej Szkole, Kołu
Żywego Różańca, harcerzom i rodzicom dzieci 1.
Komunijnych za przygotowanie ołtarzy. „Bóg zapłać”!

HOLY EUCHARIST

We are gathered today to celebrate the Solemnity
of Corpus Christi. In many ways, we are very like the Gospel crowd. We, too, have come with our hopes and needs
to encounter Jesus. Here Jesus creates a Eucharistic world
where all experience his real presence and the hope of
something better – here no one goes hungry!
Today and at every Mass, Jesus meets these needs
by giving us his total and unconditional love, while at the
same time nourishing us both physically and spiritually.
Here we see why the Church calls the Eucharist the source
and summit of our faith. It is source because Jesus is the
source of our faith, and it is summit as our faith is ultimately about a sharing in his Resurrection and life. Here
we truly receive the same Jesus – his body, blood, soul and
divinity, nourishing us for those lonely moments that are
so often part of our human experience, reassuring us that
God is always present in our lives. As we prepare to receive holy Communion, we will repeat the words of the
centurion from the Gospel who encountered that same Jesus: Lord, I am not worthy that you should enter under my
roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Every time we receive this great gift from heaven, we
should do so with fear and trembling, knowing as Paul reminds us that we are proclaiming Christ’s death and resurrection until he comes again in glory. Here we are joining
the saints and angels in the worship of the One who has
loved us without condition. Here in the signs of bread and
wine, Christ meets our most basic needs: to be loved and
to be nourished.

TODAY… we celebrate The Most

Holy Body and
Blood of Christ (Corpus Christi). After 10:30Am Mass
will place the Eucharistic procession to 4 altars outside
the church. All are invited to celebrate this feast!
JUNE - MONTH OF SACRED HEART OD JESUS
In the burning and wounded Sacred Heart, we see that
God’s heart is consumed with love for us - so much so
that he was willing to suffer and die for us in the most
gruesome manner. The Sacred Heart teaches us that true
love is always costly, but that it always gives life.
Friday, June 29 - The Most Sacred Heart of Jesus.
MARRIED COUPLES: Would you attend a seminar to
enhance your job or to increase your salary? Why not
give your marriage the same attention? Enhance your
good marriage by attending a Worldwide Marriage
Encounter Weekend! The next Marriage Encounter
Weekends include: Aug 9-11, 2019 in San Francisco and
Nov 8-10, 2019 in Menlo Park. For more information
and/or to register, visit our website: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne; 408-782-1413.

Are You a Registered Parishioner?

If you attend Mass here regularly, we encourage you to
register as a member of Saint Brother Albert Church and
use the budget envelopes.
VACATIONS OF FR. JAN
Fr. Jan will be on his summer vacations since July 1. If
you need any documents, contact parish office this week.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

06/23
06/28
09/15

- Boże Ciało
- Najświętszego Serca Pana Jezusa
- Polski Festiwal

UROCZ. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA...

przypada w najbliższy piątek.
Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z
przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i
sakramenty: chrzest z wody, która wypłynęła z przebitego
boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi.
Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają
uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce
Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

MSZA ŚW. - 7:30PM, a po niej -

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
LETNI PORZĄDEK MSZY ŚW.

Do 15 września (Polski Festiwal) nie będzie w naszym
kościele Mszy św. o 12:45pm oraz w środy o 7:30pm.

WAKACJE KS. JANA

W lipcu nie będzie ks. Jana. Jeśli ktoś chce jeszcze
zgłosić chrzest św., ślub czy otrzymać jakiś dokument z
parafii - prosimy o kontakt w tym tygodniu.

WIZYTA PREZYDENTA RP

Dziękujemy Bożej Opatrzności za wizytę Pary
Prezydenkiej w naszej parafii. Był to niezwykły dar i
honor wspólnej modlitwy z Głową naszego Państwa , a
jednocześnie zachęta do zachowania, pogłębiania i
rozwoju narodowego i religijnego dziedzictwa.
Pan Prezydent podziękował za „ podtrzymywanie
polskości i za wspaniałą postawę jako Polaków, którzy tu
w Kalifornii reprezentują polskość, dając świadectwo
tego, skąd jesteśmy, i jacy jesteśmy”.
Tekst przemówienia Pana Prezydenta jest na naszej
stronie internetowej oraz na stronie Prezydent.pl
GOŚCIE NA SPOTKANIU Z PREZYDENTEM
Jesteśmy wdzięczny za obecność wielu zacnych gości:
przedstawicieli życia publicznego, kapłanów, zespołu
muzycznego oraz ogromnej liczby Rodaków.
Ks. prof. Bortkiewicz cytując w czasie kazania słowa
Pana Prezydenta powiedział: “Pokazaliśmy, że jesteśmy
gotowi budować Naród i państwo, chroniąc je i ginąc
za nie. Dziś mamy obowiązek wspierać państwo polskie
w jego rozwoju, budowanym na fundamencie
chrześcijańskiej tożsamości. Nie ma Polki i Polaka,
którzy byliby zwolnieni z tego obowiązku. To nasza
powinność, to nasz wymóg sumienia!”.
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KARD. A. HLONDA
Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie
Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski,
wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki
Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w
moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku
Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego
Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała
Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...





Potrzebna pomoc przy porządkowaniu domu i przeprowadzce. Zofia 408-482-0098
Potrzebna kobieta do pomocy przy starszej pani z chorobą Alzhaimera. (408) 807-1666.
Polska firma transportowa szuka młodych, chętnych do pracy kierowców ciężarówek CDL Klasa-A
oraz pracowników do magazynu. Po szczegóły proszę dzwonić pod numer 773-964-2348.

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje
profesjonalną i uczciwą poradę i obsługę przy
kupnie i sprzedaży nieruchomości w Bay Area.
Moim klientom oferuję:








TRANSPORT–
SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”:

POLSKA RESZTA
ŚWIATA/WORLWIDE
Znakomity serwis wprost od
właściciela firmy *całe domostwa
mienie przesiedleńcze
*samochody* *motocykle *łodzie*
e-mail:
info@americanserviceslax.com
WEB:
www.americanserviceslax.com

bezpłatną konsultację i pełną dyskrecję
agresywny plan sprzedaży i kupna
pełną analizę rynkową
bezpłatne udekorowanie domu przed
sprzedażą
reklamę na wielu stronach internetowych
codzienną listę nowych domów
BONUS $500 po zamknięciu transakcji

Estate Planning. Trust Administration. Probate
SPRAWY PRAWNE
*Testamenty, powiernictwo spadkowe, rozporządzenia
majątkowe, medyczne pełnomocnictwa (WILLS and TRUSTS)
*Zakladnie, utrzymywanie i rozwiazywanie korporacji, kompanii i
spolek (LLC, CORPORATION, LIMITED PARTNERSHIP)
MÓWIMY PO POLSKU

Jack Klosek - Attorney at Law

www.kloseklawoffices.com

(650) 906-0442

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

1080 Saratoga Ave, Ste#1
San Jose, CA 95129
Mon-Sat: 10am-8pm
Sun: 10am-6pm

Ph. # 408.615.8533

www.slavicstores.com
Szynka, polędwica, boczek,
kiełbasa, twarog, kapusta,
ogorki, buraczki, sałatki,
makarony,
dżemy, pierogi, naleśniki,
knedle, grzyby suszone,
chrzan, polskie alkohole,

Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

AWARD WINNING DENTIST
MARIA SMOLEŃSKI, DDS
Zaprasza do gabinetu przy
827 Altos Oaks Suite #2
LOS ALTOS, CA 94024
650-941-9855
maria.smolenski@yahoo.com
www.altosdentist.com

Call/text 408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com –

FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiąania zamiast obietnic:

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i więcej…

ROM SKIERski
Relator

Please call (408) 505-7300
or email: rskierski@verizon.net

www.RomsHomes.com

„ALL ROADS LEAD TO ROM”

