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

XXXIII niedziela w ciągu roku
Sunday in Ordinary Time
17 listopada/November 17, 2019
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.
12:45 pm po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30pm
Piątek
7:30pm
SAKRAMENT POKUTY

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

Pół godziny przed każdą
Mszą św.

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.

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

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

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.

Pan będzie sądził ludy spawiedliwie.
The Lord comes to rule the earth with justice.

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W listopadzie modlimy się za
zmaryłych.
ROSARY GROUP
In November we pray for all
the faithful departed.

Psalm 98

PIĄTEK/FRIDAY - 15 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 16 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30pm + Andrzej Podgórski
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00am + Joe Silveira (1st death anniversary) - T. Silveira
10:30am + Aleksander Serocki - córka z rodziną
12:45pm Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błog. dla Marii i Tadeusza z okazji rocznicy ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 20 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 22 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm W pewnej intencji
SOBOTA/SATURDAY – 23 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30pm + Nellie Casro - Lydia i Rafał Porwol
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Władysław Puchalski (rocz. Śmierci) - Z. J. Prokop
12:45pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 29 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 30 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 1 GRUDNIA/DECEMBER
9:00am +Jphn Bielwaski - friends
10:30am + jadwiga Sierocka - córka z rodziną
12:45pm Wona intencja
PONIEDZIAŁEK/MONDAY—2 GRUDNIA/DECEMBER
6:00 AM Wolna intencja
WTOREK/TUESDAY - 3 GRUDNIA/DECEMBER
6:00 AM Wolna intencja

PAN
BĘDZIE
SPRAWIEDLIWIE

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 17 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Chau Nguyen
10.30 AM Dzieci

ODMOWA UDZIELENIA KOMUNII ŚW.

12:45 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 10 listopada
9:00 AM Chau Nguyen, Larry Vollman
10.30 AM Piotr Wojciechowski, Edward Nowak
12:45 PM Elżbieta Agredano

Dzisiaj zostanie zebrana
II składka na kraje
rozwijające się. Today the second collection will be
taken for Catholic Campaign for Human
Development.
W przyszłą niedzielę II kolekta przeznaczona będzie na
Towarzystwo Chrystusa KrółaNext week, the second
collection will be taken for the Society of Christ.
SKŁADKA/COLLECTION:
11/10 I składka -$ 1,709
II składka - $ 543
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Harcerzom za przygotowanie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 952
(w połowie przeznaczony dla parafii i na potrzeby
harcerstwa)
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.

SĄDZIŁ

ŚWIAT

Ewangelia podaje wyjątek z eschatologicznego
przemówienia
Jezusa,
w którym
przepowiednia
wydarzeń, jakie poprzedzą koniec świata, przeplata się
z przepowiednią wydarzeń, mających poprzedzić upadek
Jerozolimy i zniszczenie świątyni. Pan mówi przede
wszystkim o ukazaniu się wielu, którzy wystąpią w Jego
imieniu,
głosząc
fałszywą
naukę
i fałszywe
przepowiednie. Zniekształcanie prawdy jest bardzo
zdradliwym niebezpieczeństwem. Należy być ostrożnym
i umieć rozróżniać; tego, kto sprzeciwia się Pismu
świętemu. Jezus przepowiadając katastrofy rzekł: „nie
trwóżcie się... nie zaraz nastąpi koniec” Wydarzenia te
„muszą jednak nastąpić” , według planu Bożego ich
zadaniem jest przypominanie ludziom, że tutaj na ziemi
wszystko przemija, wszystko jest w drodze ku „nowemu
niebu i ziemi nowej, w których będzie mieszkała
sprawiedliwość”.Podobnie
należy
patrzeć
na
prześladowania, jakie w każdym czasie dotykają
Kościół, nie są one dla zguby, lecz dla dobra wierzących,
by oczyścić i umocnić ich wiarę. Dlatego zakończenie
tego fragmentu jest nie tylko pogodne, lecz i pełne
ufności.

Odmowa udzielenia Komunii św. byłemu
wiceprezydentowi USA Joe Bidenowi była zgodna z
kościelnymi
przepisami.
Polityk
Partii
Demokratycznej, który chce walczyć o urząd
prezydenta w wyborach w 2020 r. od lat wspiera
aborcję. Przepis ten oparty jest na kanonie 915
Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że nie
wolno dopuścić do komunii „osób trwających z
uporem w jawnym grzechu ciężkim”. „Komunia
święta oznacza, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem,
między sobą i z Kościołem. Nasze działania powinny
to odzwierciedlać” – napisał ks. Morey (który
odmówił udzielenia Komunii św. politykowi) w
oświadczeniu przesłanym agencji CNA.
Dodał, że każdy, kto popiera aborcję „stawia się
poza nauczaniem Kościoła”.

ŚWIĘTO CHRYSTUSOWCÓW

Za tydzień, obchodzić będziemy Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata. To patronalne
święto Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii,
zakonu, którego członkowie posługują w naszym
kościele. Z tej okazji zebrana zostanie II składka na
Seminarium Duchowne Chrystusowców. Również
dochód z Kawiarenki zostanie przeznaczony na
chrystusowców.
* Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii, założone
przez Sługę Bożego kard. A. Hlonda służy Polakom na
wszystkich kontynentach.
Dom Główny i seminarium znajdują się w Poznaniu.

OUR ONLY SECURITY IS IN GOD

The Gospel passage today hints at a lack of
security found in all of our lives. It begins with disciples
commenting on the costly adornments of the Temple.
Yet Jesus explains that in the future, even the
magnificent Temple will come down. Jesus seems to
imply that as much as we would like to put our faith into
what we can see, what we can touch, what we can
experience in this life, we simply cannot. Our security
cannot lie with anything that is transitory; it cannot rest
with anything that is of this world. We feel distressed
when we lose something or someone of value is because
we had anchored our sense of self to that thing or to that
person. How many of us, for example, have felt adrift
after the loss of a job, the loss of a valuable item, the
damage to a reputation or the end of a relationship? It
was part of us, part of our identity, a part of our security.
St. Luke, certainly understands this. He is writing to a
community of believers who have seen the Temple
destroyed, who have suffered persecution because of
their faith in Christ. Yet there is hope. Jesus tells his
followers: Do not be terrified. Although they will be
surrounded by wars, by persecution, by adversities, they
can persevere. Somehow God will sustain them. Our
security is God, not the events of our life or the passing
things of this world.

PARISH„WIGILIA”

Everyone is invited to the traditional Parish Christmas
Dinner on Sunday, Dec. 15 at 2:00PM in the parish hall.
Program: Nativity Scene by children from Polish School,
traditional dishes, sharing opłatek and singing carols.
Reservation: Beata Koperwas; 408 250 8162 and Maria
Skowrońska; 650 384 5973 (via text).

FLOWES 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.

MARIAN MONUMENT IN PHILIPPINES

Almost 100 meters (315 feet) high, the statue is expected
to be concluded in 2021, marking the 500th anniversary
of Christianity in the Philippines
Marian monument-sculpture-shrine of The Mother of All
Asia, also called “The Tower of Peace,” is located at the
Montemaría, Pilgrimage Site in Batangas City, in the
Philippines.
Expected to be concluded in 2021 to celebrate the 500th
anniversary of the arrival of Christianity in the
Philippines, The Mother of All Asia will then be the
tallest statue of the Virgin Mary in the world, a position
now occupied by the Venezuelan 153-feet-tall “Our Lady
of Peace” statue, which was built in 1983.

IMPROVE YOUR 2019 INCOME TAX
POSITION… by considering a stock donation to St.

Brother Albert (though the Diocese of San Jose). Consult

your financial advisor to find out the benefits. The form for stock
transfer/donations can be found at: https://www.dsj.org/wp-

content/uploads/2013/05/Stock-Transfers-to-RCBSJ-

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

11/17
- Msza św. dla dzieci
11/24
- Uroczystośc Chrystusa Króla
12/6
- Pierwszy piątek miesiąca
12/08
- Spotkanie dla dzieci ze św. Mikołajem
12/15
- Wigilia Parafialna
12/19-22 - Rekolekcje Adwentowe
12/25
- Boże Narodzenie

KATOLICKI POGRZEB

Kościół preferuje pochówek ciała, chociaż nie zakazuje
kremacji. Domaga się przechowywania prochów w
miejscu świętym, zakazując ich rozrzucania, a także
przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty
– czytamy w instrukcji „Ad resurgendum cum Christo”.

OPŁATEK PARAFIALNY

Zapraszamy wszystkich na Opłatek Parafialny w
niedzielę 15 grudnia o 2:00PM w sali parafialnej.
W programie; „Jasełka” w wyk. dzieci z Polskiej Szkoły,
łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i wigilijne potrawy.
Ceny biletów: dorośli $30; dzieci 5-12 lat $15.
Rezerwacje przyjmują: Beata Koperwas, tel. 408 250
8162 i Maria Skowrońska, tel. 650 384 5973 (via text).

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.

„NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS
CHRYSTUS!” - to najpiękniejsze pozdrowienie
chrześcijańskie. Niefortunne i niewłaściwe jest jednak
skracanie: „Niech będzie pochwalony”... Odbiera się w
ten sposób całemu pozdrowieniu sens i wartość.
(...)

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.
C.K. Norwid

CZY WIESZ, ŻE...

* Po raz pierwszy biskupi amerykańscy wybrali
Latynosa na przewodniczącego Konferencji Episkopatu
USA. Został nim 67-letni arcybiskup Los Angeles, José
Horacio Gómez, urodzony w Monterrey w Meksyky. Na
jego zastępcę został wybrany abp A. Vigneron z Detroit.
* W dniach 19-26. XI. 2019 r. Ojciec św. uda się do
Tajlandii i Japonii. Franciszek będzie drugim papieżem,
który odwiedzi te kraje, po Janie Pawle II, który
odwiedził Japonię w 1981 r. i Tajlandię w 1984 r.
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 osoba do pomocy w San Mateo County. (650) 533-0257 lub (650) 592-7639.
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 .

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

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,
słodycze...

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

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

408-841-2525
Konkurencyjne ceny!

