POLSKA MISJA PASTORALNA ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
ST. BROTHER ALBERT POLISH ROMAN CATHOLIC PASTORAL MISSION

10250 Clayton Road, San Jose, CA 95127-4336
Tel. (408) 251-8490

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

XXVI niedziela w ciągu roku
Sunday in Ordinary Time
29 września /September 29, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Piątek
7:30pm
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

SAKRAMENT POKUTY

PARISH OFFICE

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

SAKRAMENT CHRZTU

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
Arrangements one month
before the planned date
MARRIAGE

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Arrangements six months
before the intended
wedding date.
At least one year of
active parish membership
is required

Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

PASTORAL CARE OF THE
SICK

SAKRAMENT CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

First Fridays and on call
GRUPA RÓŻAŃCOWA
We wrześniu modlimy w
intencji dzieci i młodzieży
rozpoczynających nowy rok
szkolny.
ROSARY GROUP
In September we pray for
youth starting their new
school year.

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

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Praise the Lord, my soul!

Psalm 146

PIĄTEK/FRIDAY - 27 WRZEŚNIA/SEPTEMBER
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 28 WRZEŚNIA/SEPTEMBER
5:30pm Msza św. dziękczynna - L. Sławska
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 WRZEŚNIA/SEPTEMBER
9:00am + Dr. George Ziemek - Rosemary Kulpa
10:30am Dziękczynna i o Boże błog. dla rodizny
12:45 pm + Jerzy Sawczuk - żona i syn z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY - 2 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 4 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm ++ Krystyna, Robert i Adolf Machnicki
SOBOTA/SATURDAY - 5 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30pm + Marek Daszynski - żona
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00am + Wiktor Porwol
10:30am + Sabina Stanisławska - syn z rodziną
12:45 pm O Boże błog. dla Wiktorii i Jana Phillips z okazji 63.
rocznicy ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 9 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 11 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY – 12 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 13 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Edward Rybiński - syn z rodziną
12:45 pm O Boże błog. dla Karolinay i Jana Gorgolewskich z
okazji 21. rocznicy ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 16 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm ++ Jarosław Triska i Anna Lexa - W. Triska

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 29 września
9:00 AM Chau Nguyen, Sheryl Walters
10.30 AM Edward Nowak, Elżbieta Agredano
12:45 PM Patryk Becla
Niedziela, 6 października
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen
10.30 AM Antoni Banach, Wanda Górecka
12:45 PM Magdalena i Olivia Kadłuczka

W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka na
Fndusz Remontowo—Budowlany.
Next Sunday (October 6), , the second collection will be
taken for will be taken for Improvment and
Renovation Fund.
SKŁADKA/COLLECTION:
09/22 I składka - $ 1, 610.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Czajkowskich, Olędzkich i Maj
za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochd
wyniósł $576.

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.

PODĄŻAĆ ZA SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Liturgia dzisiejsza jest wezwaniem do
rozważenia straszliwych następstw życia rozwiązłego
i hulaszczego. W pierwszym czytaniu powtarzają się
ostre upomnienia proroka Amosa, skierowane do
bogaczy obfitujących w wygody i zbytek i nastawionych
na wykorzystanie wszystkich przyjemności życia, jakie
może ono zapewnić. Opisuje ich, jak wylegują się na
tapczanach, jedząc, śpiewając i pijąc, nie troszcząc się
wcale o swój kraj, który chyli się do upadku, i prorokuje:
„Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców,
a zniknie krzykliwe grono hulaków”. Proroctwo spełni
się po trzydziestu latach i będzie jedną z licznych lekcji,
jakie daje historia w związku z upadkiem społecznym
i politycznym spowodowanym przez rozkład moralny.
A jednak wydaje się, że obecna cywilizacja dobrobytu
niewiele zrozumiała w tej dziedzinie. Tym dobitniej
nasuwają się doniosłe refleksje na dziś: życie zamknięte
w ciasnych horyzontach przyjemności ziemskich jest
samo przez się zaprzeczeniem wiary, bezbożnością,
ateizmem praktycznym i związanym z nim brakiem
zainteresowania dla potrzeb drugiego człowieka. Krótko
mówiąc, jest ono drogą do zguby w czasie i
w wieczności.

MODLITWA W INTENCJI POLONII

W 40. rocznicę I pielgrzymki św. Jana Pawła II do
Ojczyzny chrystusowcy zapraszają rodaków z kraju i z
zagranicy
18/19
października
na
XXXIV
Jasnogórską
Noc Czuwania w intencji polskiej
Emigracji i jej Duszpasterzy. Hasło tegorocznej
pielgrzymki brzmi: "Z mocą Bożego Ducha strzeżmy
wspólnego dziedzictwa".
Apel Jasnogórski poprowadzi ks. Krzysztof Olejnik SChr
nowy
przełożony
generalny
Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii, a Mszę św. o g. 23 odprawi
ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Duchową jedność na modlitwie umożliwi transmisja
czuwania z przez Radio Maryja, Telewizję Trwam czy
Radio Jasna Góra.
Organizatorzy zachęcają do przesyłania modlitewnych
intencji na e-mail:
czuwanie@chrystusowcy.pl
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE...

w każdą środę i piątek października po wieczornej Mszy
św. Również w niedzielę o 10:10am modlić się będziemy
na różańcu.
„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile;
nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Pano, Maryjo, Pełna łaski”.

PIERWSZY PIĄTEK i SOBOTA MIESIĄCA
przypadają w tym tygodniu: piątek; 7:00pm 7:30 - Msza św., wystawienie Najśw.
nabożeństwo różańcowe, sobota; 5:00pm 5:30 - Msza św., wystawienie Najśw.
nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy!

spowiedź,
Sakr. i
spowiedź,
Sakr. I

WE ARE THE PEOPLE IN NEED

Jesus’ parable in today’s Gospel challenges us in
a very fundamental way. The problem with the rich man
is not so much that he did something wrong. The
problem is that he did nothing at all. One can imagine
the rich man walking out his front gate each day,
carefully stepping over Lazarus, intently trying not to
notice his need, and trying to avoid doing anything to
alleviate his suffering. All it would have taken was a
little food, a little bit of human kindness, some clean
clothing, a decent coat and a warm hat. Very practical
things and perhaps things that the rich man had in
abundance and could easily have shared with someone in
need – but he didn’t. When someone is in need, we may
not be able to solve all their problems, but we can often
do little things with great care to ease their sadness and
suffering. All that is needed is a little food; some clean,
used clothes; a bottle of water and a cereal bar; a gift
card to a fast-food restaurant; a listening ear and a
prayerful heart. The willingness to give these little bits of
our selves can ease the burdens of another. We are
dependent upon one another, and we are dependent upon
God. We are all needy people. That is what we admit in
this Eucharist. We need God’s love. We need God’s
forgiveness. We need our Savior, who freely offers
himself to save us and bring us to eternal life.

THE HOLY ROSARY

“Say the Rosary every day...
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners...
I'm Our Lady of the Rosary. Only I will be able to help
you.
...In the end My Immaculate Heart will triumph."
Our Lady at Fatima

October is the month of the rosary. Please, join us to
pray rosary - every Sunday at 8:40am.

CATHOLIC PARENTAL RESPONSIBILITIES

All parents are responsible for the health and well-being
of their children. Catholic parents are also charged with
the obligation to provide moral education and spiritual
growth for their children and to educate them in the
teachings of the Catholic church. Although Catholic
schools and churches offer religious education programs
for the youth of the parish, the primary responsibility
rests with the parents.

MASS REQUEST GUIDELINES

It has been tradition in the Church that priests are asked
to offer a Holy Mass for the specific intention. Maybe
someone in the family is sick, or perhaps you want to
remember a special occasion such as a birthday or
wedding anniversary; the Holy Mass is a wonderful and
most powerful prayer. St. Anselm states: “A single Mass
offered for oneself during life may be worth more than a
thousand celebrated for the same intention after death.”

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.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

09/29
10/04
10/05

- Rozpoczęcie katechezy
- Msza św. dla dzieci na rozpopczęcie
roku szkolnego
- Pierwszy Piątek Miesiąca
Nabożeństwo Różańcowe
- Pierwsza Sobota Miesiąca
- Rozpoczęcie zajęć w PSS
- Wieczór z Muzą

ZAPISY NA KATECHEZĘ

W imię Boże rozpoczynamy dzisiaj kolejny rok
katechetyczny. Jeszcze można zapisać swoje dziecko.
Rodzice zobowiązani są do podjęcia przynajmniej
jednego w ciągu roku dyżuru w kawiarence.

WARTOŚĆ KATECHEZY W RODZINIE

Dzieci i młodzież często mają dziś duży problem z
wiarą, bo w dużej mierze pochodzą z domów, gdzie
wiara jest "letnia". Ich rodzice jeszcze nie mówią: nie
chcemy Kościoła, ale też nie mają żywej wiary. Nie są
więc w stanie przekazać dzieciom swojego
doświadczenia Boga, czy przekonać je, że liczą się w
życiu z Bogiem, bo to wyraża się m.in. przez codzienną
modlitwę, udział w niedzielnej Eucharystii.
Katecheza przy kościele służy pomocą rodzicom, ale ich
nie wyręcza. Oni dalej są pierwszymi i najwążniejszymi
katechetami dla swoich dzieci. I to oni przekazują
dzieciom prawdę o osobowym Bogu. Bez tego przekazu
Bóg zostanie tylko zapamiętanym, omówionym,
wyuczonym pojęciem.

IDEOLOGIA LGBT

W ostatnich latach mnożą się naciski, zarówno na
płaszczyźnie
ideologicznej,
jak
i
w
sferze
prawodawstwa, których celem jest niszczenie
naturalnego, tradycyjnego rozumienia małżeństwa i
rodziny, na których opiera się nasza cywilizacja.
Rodzice, dołóżcie wszelkich starań, aby uchronić swoje
dzieci przed tą niemoralną ideologią. Pamiętajcie, że to
rodzina kształtuje najważniejsze postawy wobec życia.
Nie pozwólcie sobie odebrać tego dobra i szczęścia,
któremu na imię chrześcijańska, Boża i kochająca się
rodzina. Bądźcie świadomi zmasowanych działań, które
odwołując się do „praw człowieka”, do „tolerancji” dla
odmienności oraz do „wolności” słowa i wyznania,
próbują wręcz zmusić wasze dzieci i młodzież do
postępowania i nauczania wbrew naszym odwiecznym
przekonaniom religijnym, na których zbudowana jest
cała cywilizacja zachodnia.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej. Również Polacy mieszkający
poza granicami kraju mogą brać w nich udział, dając
wyraz odpowiedzialności za los Ojczyzny.
Niezbędnym
warunkiem
wzięcia udziału jest
wypełnienie formularza zgłoszenia do spisu wyborców
(są wyłożone obok biuletynów). Można też
zarejestrować się przez internet (to jest najłatwiesze).
Dla nas miejsce wyborów: Dom Polski, 3040 22nd Str.
San Francisco, CA 94100







Potzrebna osoba do pomocy. Genowefa (408) 978-8004.
Potrzebna pomoc nad starszym panem (z zamieszkaniem). Zuzanna (408) 736-6772 .
Starsza pani mieszkająca w Los Gatos, po operacji, poszukuje osoby do pomocy. Gabriela (408) 607
9023.
Poszukuję opiekunki dla naszego 10- miesięcznego synka w Palo Alto. Praca na pełny etat,
poniedziałek - piątek od 8 do 17, z możliwością zamieszkania u nas. (650) 505 6898
Oferuję opiekę nad dzieckiem /pomoc domową/ lekcję gry na fortepianie/ naukę języka polskiego.
Lidia (408) 722-5164

ZONN AGENCY
Paczki do
Polski

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








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

Misja św. Brata Alberta w San Jose

SOBOTA, 5 października
w godz. 3-4.30 pm
Walnut Creek: 5 października
(sobota) 9.30 – 10.30 am
Redwood City: 6 października
(niedziela) 12.00 -2 pm
Po dalsze informacje proszę
dzwonić pod nr tel.

Estate Planning. Trust Administration. Probate

650-967-5510

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”

