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XXIX niedziela w ciągu roku
Sunday in Ordinary Time
20 października /October 20, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

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

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45 pm po pol.

Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
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.

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30pm
Piątek
7:30pm
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
Katecheza dla dzieci i młodzieży odbywa się w każdą
niedzielę od godz. 11:45am do 12:30pm.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy
na Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 12:45pm.

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
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 październiku modlimy się,
o mądre i odpowiedzialne
rządy w naszej ojczyźnie.
ROSARY GROUP
In October we pray for wise
and responsible government
in our homecountry.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
Our help is from the Lord, who made heaven and earth.

Psalm 121

PIĄTEK/FRIDAY - 18 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm O zdrowie i Boże bł. dla Krystyny Gallar A. Kempanowska
SOBOTA/SATURDAY - 19 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30pm + Robert Drobot - żona
NIEDZIELA/SUNDAY - 20 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00am + Emma Page Reis - family
10:30am + Tomasz Wydra (1. rocznica śmierci)
- brat, rodzina i przyjaciele
12:45pm ++ Bronsisława i Bronisław Antas - córki
ŚRODA/WEDNESDAY - 23 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 25 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 26 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 27 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00am + sister Elizabeth Lepiarczyk - R. Kulpa
10:30am + siostra Elżbieta - W.i E. Góreccy
12:45pm + Stefan Ignaczak
ŚRODA/WEDNESDAY - 30 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 1 LISTOPADA/NOVEMBER
6:00pm Novena Masses for all the departed
7:30pm Nowenna za zmarłych
SOBOTA/SATURDAY – 2 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30pm Nowenna za zmarłych
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00am Novena Masses for all the departed
10:30am Nowenna za zmarłych
12:45pm Nowenna za zmarłych
ŚRODA/WEDNESDAY - 6 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY—8 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Za zmarłych z rodzin Słowikowskich, Góreckich,
Porowskich, Wysok i Borkowskich

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 20 października
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Dzieci

12:45 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 27 października
9:00 AM Chau Nguyen, Larry Vollman
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Elżbieta Agredano
12:45 PM Karolina i Dominika Swedek

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Misje na
świecie.
Today, the second collection will be taken for World
Missions.
SKŁADKA/COLLECTION:
10/13 I składka - $ 2,149
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.

ZAWSZE SIĘ MÓDL I NIE USTAWAJ

Ewangelia przytacza przypowieść o sędzi
i wdowie, którą Jezus opowiedział, by podkreślić, że
„wszyscy zawsze powinni się modlić i nie ustawać”.
Sędzia, „który Boga się nie bał” ani nie troszczył się, by
bronić sprawy słabych i uciśnionych, jak nakazywało
Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej wdowie, która
zwróciła się do niego, aby wymierzył jej
sprawiedliwość. W końcu jednak uległ jej żądaniom —
jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać.
Poprzez ten przykład Jezus chce słuchaczom dać
rozumieć, ze Bóg o wiele bardziej niż sprawiedliwy
sędzia będzie słuchał błagań tego, kto ucieka się do
Niego z ufnością i wytrwałością. Jezus kładzie nacisk na
ciągłą modlitwę, a jest to przede wszystkim modlitwa
o przyjście królestwa Bożego, o zbawienie wybranych,
gdy w ostatecznym dniu Syn Człowieczy przyjdzie
sądzić świat. Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia
i modlić się bez przerwy, aby to był dzień zbawienia.
Bóg ze swej strony zapewnia zbawienie, ponieważ
Chrystus umarł i zmartwychwstał za cały rodzaj ludzki.
Ze strony ludzi jednak jest wymagany jeden warunek:
wiara. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na
ziemi, gdy przyjdzie?”. Pytanie, którym Jezus kończy
przypowieść, pobudza do poważnego zastanowienia.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE...

w każdą środę i piątek października po wieczornej Mszy
św. Również w niedzielę o 10:10am modlimy się
wspólnie na różańcu.
ELEKTRONICZNY RÓŻANIEC
Powstał elektroniczny różaniec dla młodych. Chodzi tu o
połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą
techniką. To gadżet dla tych, którzy kochają modlitwę
różańcową, a przy tym nie obawiają się nowoczesnych
technologii. Click To Pray eRosary jest interaktywnym,
inteligentnym i obsługiwanym przez aplikację
urządzeniem, które służy do odmawiania różańca. Można
go nosić jako bransoletkę, aktywowany jest poprzez
wykonanie znaku krzyża. Synchronizuje się go z
darmową aplikacją o tej samej nazwie. Umożliwia dostęp
do audioprzewodnika, zdjęć oraz spersonalizowanych
treści na temat odmawiania różańca.

UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Jest to święto obowiązkowe, to znaczy, że
każdy katolik ma obowiązek wziąć udział we Mszy św.
Msze św. o godz. 6:00pm (po ang.) i o 7:30 (po polsku).

WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
(DZIEŃ ZADUSZNY)

2 listopada to dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych,
czyli Dzień Zaduszny. Msza św. o 9:00 rano.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH - WYPOMINKI

Za zmarłych zostanie odprawiona Nowenna Mszy św.
(9), oraz modlić się za nich
będziemy w tzw.
Wypominkach. Imiona zmarłych prosimy wypisać na
specjalnych kartkach (w mianowniku, czytelnie) i
zwrócić do zakrystii.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

BEING FAITHFUL

The three readings today bring to mind the
meaning of persistence. As long as Moses kept his hands
raised, eventually, with the help of Aaron and Hur,
Joshua and the Israelites prevailed over Amalek and his
men. Saint Paul reminds Timothy to remain faithful to
what [learned and believed. In the Gospel, Jesus uses the
parable of the persistent widow to remind his disciples
about the necessity for them to pray always without
becoming weary. What does it mean to be persistent?
According to the dictionary, it is the “firm or obstinate
continuance in a course of action in spite of difficulty or
opposition.” Some synonyms for this “obstinate
continuance” include: perseverance, tenacity, endurance,
and two rather fun expressions: doggedness and staying
power. Let us think about those last two synonyms with
regard to our relationship with God.
There is no doubt that when thinking about how
God relates to us, doggedness, and staying power are apt
descriptions. God created us and pursued us in love
endlessly: He never diverts from this path. He loved us
into being, and his love is what sustains us. From our
existence, to the daily efforts we expend, God is our
source of being. The entirety of Scripture attests to this.

THE HOLY ROSARY

“Say the Rosary every day...
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners...
I'm Our Lady of the Rosary.
... 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.

SOLEMNITY OF ALL SAINTS

November 1st - the solemnity of All Saints (a holy day
of obligation, each Catholic is obliged to attend Mass).
In our church Masses will be celebrated at 6:00pm (in
English) and 7:30pm (in Polish).
ALL SOULS’ DAY - November 2nd.
Mass will be celebrated at 9:00am (in Polish).

ALL SOULS DAY REMEMBERANCE

For the souls whose names are listed, Novena of Holy
Masses will be celebrated in November.
Please return the envelopes by November 1.

FLOWERS TO THE CHURCH

With thankfulness we will accept your donations for
flowers to the church. You can do it to honor your loved
ones or for different occasion. Average prize is $120 and
the flowers is prepared by Jan.

MASS REQUEST GUIDELINES

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

11/01
11/02
11/03
11/10

- Uroczystość Wszystkich Świętych
Pierwszy Piątek miesiąca
- Dzień Zaduszny
- Pierwsza Sobota miesiąca
- Modlitwa na cmentarzu Gate of Heaven
- Msza za Ojczyznę z okazji święta
odzyskania Niepodległści

HALLOWEEN NIE DLA CHRZEŚCIJAN

"Halloween jest świętem z gruntu antychrześcijańskim" przestrzega abp Marek Jędraszewski. Metropolita
krakowski podkreśla, że nie powinny w nim
uczestniczyć, nawet w formie zabawy, osoby wierzące.
Dorośli zaś "powinni chronić dzieci i młodzież przed
obrazami grozy i strachu związanymi z tym
pseudoświętem".

ZAPROSZENIE

Szkoła Języka Polskiego w Walnut Creek, CA
zaprasza na „Barbórka Derby Ball” 16 listopada od
godz. 18 do 12:30; 12501 Alcosta Blvd, San Ramon,
CA 94583.
Rezerwacje i bilety: Marta - 415 361 0551.

KWIATY DO KOŚCIOŁA

Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na kwiaty do
kościoła. Można je ofiarować na przykład dla uczczenia
pamięci swoim zmarłych za których sprawowana jest
Msza św. lub z innej okazji. Kwiaty (które przygotowuje
ks. Jan) zwykle kosztują około $120.
71. ROCZNICA ŚMIERCI KARD. A. HLONDA
22 października mija 71. rocznica śmierci Czcigodnego
Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda, wielkiego Prymasa
Polski, duchowego przywódcy narodu i opiekuna
Polonii, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego.
Był wielkim czcicielem Matki Bożej, w Niej intuicyjnie
wyczuwał ratunek dla naszego narodu i Ojczyzny. Drogę
do zwycięstwa nad wszelkim złem widział w różańcu:
„on uratuję Polskę od tych strasznych chwil, jakimi
narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
(...) Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo
Dziewicy Mary”.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Całkowity dochód z Kawiarenki w ostatnią niedzielę
został przekazany na pomoc Antosiowi, chłopcu
cierpiącemu na wadę serca oraz Zespół Alagille'a.
Dzięki Waszej pomocy oraz osób, które zorganizowały
kawiarenkę, upiekły ciasta i przygotowały pyszny obiad
udało nam się uzyskać łączny dochód $2,005.10.
Jesteśmy wdzięczni za wielkie serce, gdyż dzięki nim
udało nam się dodatkowo zebrać $1,076 do specjalnie
przygotowanej w tym celu puszki.
Łączna kwota $3,081.10 zasiliła konto Antosia. Będzie
ona przeznaczona na zakup specjalnego mleka oraz
kolejne badania i operacje.
Prosimy o modlitwę w intencji Antosia, Więcej
informacji o stanie jego zdrowia oraz zbiórkach na jego
leczeczenie można uzyskać na stronie:
https://www.fb.com/antostrebinski/







Wynajmę pokój dla jednej osoby (kobieta). Południowe San Jose, skrzyżowanie Camden/Union Ave.
Proszę dzwonić po 6 pm (408) 409-9605.
Potrzrebna 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.
Oferuję opiekę nad dzieckiem /pomoc domową/ lekcję gry na fortepianie/ naukę języka polskiego.
Lidia (408) 722-5164

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

PACZKI DO POLSKI
Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek
codziennie, od
poniedziałku do piątku

Estate Planning. Trust Administration. Probate

408-841-2525
Konkurencyjne ceny!

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”

