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

II niedziela Wielkiego Postu
II Sunday of Lent
8 marca/March 8, 2020
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.
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. 10:30 am.

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 marcu
modlimy się O
dobre przeżycie Wielkiego
Postu.
ROSARY GROUP
In March
we pray for
spiritual growth during the
Lenten season. .

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

Psalm 33

PIĄTEK/FRIDAY - 6 MARCA/MARCH
7:30pm ++ Krystyna i Robert Machniccy
SOBOTA/SATURDAY – 7 MARCA/MARCH
5:30pm + Marek Pariaszewski - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 8 MARCA/MARCH
9:00am + Kazimierz Nowicki - rodzina
10:30am ++ Antoni i Maria Szurnicki - córka z rodziną
12:45pm ++ Adam i Aleksander Popławski

Nie będzie Mszy św. w środę
PIĄTEK/FRIDAY - 13 MARCA/MARCH
7:30pm Open intention
SOBOTA/SATURDAY – 14 MARCA/MARCH
5:30pm ++ Andrzej Kaszuba i Irena Sereda - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 15 MARCA/MARCH
9:00pm ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Jan Koperwas - syn z rodziną
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 18 MARCA/MARCH
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 20 MARCA/MARCH
7:30pm O Boże błog. dla Marty Kozak z okazji urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 21 MARCA/MARCH
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 22 MARCA/MARCH
9:00am + Robert Drobot- wife
10:30am Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
błogosławieńswo dla Marii Machlowskiej z okazji urodzin
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 25 MARCA/MARCH
7:30pm 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, 8 marca
9:00am Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30am Edward Nowak

12:45pm Patryk Becla
Niedziela, 15 marca
9:00am Melinda Alivio,
10.30am Beata Kempanowska, Elżbieta Agredano
12:45pm Karolina i Dominika Swedek

SKŁADKA/COLLECTION:
03/1 I składka - 2,443
II składka - 2, 160
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.

PRZEMIENIENIE

Jezus wziął ze sobą apostołów: Piotra, Jakuba i
Jana. Pierwszy raz ukazuje się uczniom w swojej
Boskiej chwale. Rozmawia z Mojżeszem –
najważniejszym przywódcą Izraela, pojawia się również
Eliasz, największy spośród proroków, Przyjście Jezusa
Chrystusa jest wypełnieniem Prawa i zapowiedzi
proroków. Uczniowie są oszołomieni zaistniałą sytuacją;
pomimo tego, że to tylko widzenie, Piotr chce postawić
trzy namioty – dla Mistrza i proroków. Prawdziwość
zdarzenia potwierdza głos Boga Ojca, który oznajmia:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!” Te słowa są sednem tej
ewangelii: Piotr, który upominał Pana, który mówił o
swojej śmierci, Jakub i Jan, którzy kłócili się o pierwsze
miejsca w królestwie Bożym, wszyscy dostają jasny
nakaz „Jego słuchajcie” - nie słuchajcie tego, co mówią
inni – zdaje się mówić Bóg Ojciec – nawet nie ufajcie do
końca swoim odczuciom, ale zawierzcie do końca
mojemu Synowi, ponieważ to On przekazuje Moją wolę.
To doświadczenie było potrzebne Apostołom, aby
przyjęli cierpienia Ogrójca, mękę Mistrza na krzyżu, ale
także by po Wniebowstąpieniu przyjęli Jezusowy nakaz
głoszenia ewangelii i wiernie go wypełniali aż do ofiary
z życia.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 2 - 5 kwietnia
(prowadzi ks. Marek Hajdyła z Krakowa)

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI…

- w piątek, 13 marca. Prosimy rodziców o przywiezienie swoich dzieci na to piękne nabożeństwo pasyjne.

DUCHOWA ADOPCJA

To modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w
łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Obrzęd przyjęcia Duchowej Adopcji odbędzie się
podczas Mszy św. 25 marca (Zwiastowanie N.M.P.) o
godz. 7:30. Chętnych prosimy o wypełnienie i zwrot
kartek (są wyłożone obok biuletynów).

LEKTURA NA WIELKI POST
http://wduchuswietym.com/ - to katolicki portal
z bogatą ofertą dla zainteresowanych pogłębieniem
swojej wiedzy i wiary: rodzina, zagrożenia duchowe,
molitwy to niektóre tematy poruszane na tym portalu.
Zachęcamy do poświęcenia choćby kilku minut
dziennie na lekturę duchową. Szczególnie w Poście.

ORĘDZIE PAPIEŻA NA WIELKI POST

„Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego
Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy
idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego
miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej
winy.(...). Tekst na naszej stronie. Zachęcamy do lektury!

BEAR YOUR SHARE OF HARDSHIP FOR
THE GOSPEL WITH THE STRENGHT THAT
COMES FROM GOD

We do all things fortified by the strength of God.
God never abandons us, never leaves us to face things on
our own. We can choose not to ask him for help; we can
choose to ignore his commands or to cooperate with his
grace. But God never withholds that grace when asked.
Never withholds his strength. If we ever feel far away
from God, we can be sure that it is we who have moved,
not him.
When Jesus took his disciples – James, John
and Peter – up the mountain and was transfigured
before them, they had a glimpse of the glorified future
that awaits all who are faithful to the Gospel. We who
celebrate this liturgy today also have a glimpse of that
glorified future, as we literally and metaphysically
share in the heavenly banquet with the communion of
saints. So, as we strive in holiness to join them, in the
fullness of time, may we take to heart the good news
and encouraging words of Paul, sharing in the promise
of God and knowing that the Lord gives us strength for
all things.

REPENT AND BELIVE

Lent is a time of conversion and God wants nothing more
than to lead us there, but it will demand more than a
good intention or a nice resolution. It will demand a
heart. It will demand that you lay down your life for
Him who laid down His life for you. St. Alphonsus
writes: “Our time is no time for fear as we are witnesses
of a God who gave up His own life out of love for us. The
Passion of Jesus was an excess of the love of God, so anyone who meditates on it, will follow Him.”
St. John Paul II taught: “Sin is an integral part of the
truth about the human person. To recognize oneself as a
sinner is the first and essential step in returning to the
healing love of God.”

2020 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Encountering
Christ, Faith in Action. This year, the goal for our community is $6,489.
Every day we encounter others in our Parish and
Diocese. People are brought together from all walks of
life through a variety of ministries and services to do
God’s work of justice, mercy, outreach and formation.
ADA for the Diocese of San Jose, provides the financial
support of these ministries and services for all Catholics
in our community.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church.
May God bless you for your generosity!

2020 LENTEN ALMSGIVING DATES

As in previous years we are asking to donate items that
will be brought to The Sacred Heart Community
Center. PLEASE be as generous as possible in
remembering those who are in need.
More informations on flyers.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

3/8
3/13
3/20
3/25
4/2-5

- Kaziuki wileńskie
- Droga krzyżowa dla dzieci
- Droga krzyżowa
- Zwiastowanie NMP/Duchowa adopcja
- Rekolekcje wielkopostne

NAUCZANIE KARD. WYSZYŃSKIEGO

Na kilka miesięcy przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia przypomnijmy sobie jego nauczanie.
„Rola ojca koncentruje się przede wszystkim na
odpowiedzialności. Jej wzorem jest Bóg Ojciec. Staje się
oczywiste, dlaczego Bóg Ojciec ukazał Syna swego jako
dziecię! Dlatego, byśmy zrozumieli, że Bóg jest Ojcem!
A i dlatego, byśmy się nauczyli cenić dzieci, byśmy
chcieli je bronić! Patrzymy więc wszyscy w Żłóbek
Betlejemski, bo tam poznajemy wielką wartość
człowieka, bo tam rozumiemy lepiej nasz obowiązek
obrony dzieci, obrony ich życia! Każdy ojciec ze
względu na swe powołanie musi wypracować w sobie
cnoty rodzinne: troskliwość, pracowitość, oszczędność,
trzeźwość, a obok nich czystość i skromność. Taka
postawa stanowi wzór dla dzieci i młodzieży”.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

to doroczna zbiórka funduszy na prowadzenie różnego rodzaju posług i programów kościelnych w
ramach naszej diecezji. Jego tegoroczne hasło to:
Encountering Christ, Faith in Action.

Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty
wynosi $6,489. Otrzymane z diecezji formularze,
prosimy wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką
chcecie złożyć na ten cel. Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii.
“Bóg zapłać” za Waszą hojność!

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Podczas kolejnych niedziel
bedziemy zbierać różne artykuły. Szczegóły na ulotce.

KONCERT BLECHACZA W SF

Rafał Blechacz - nasz znakomity pianista wystąpi w San
Francisco; 29 marca, o godz. 3:00pm w Herbst Theatre.
Więcej info: chambermusicSF.org

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować bliskim.
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.

Potrzebna pomoc do lekkich prac domowych w San Jose (408) 224-1476.
Lekarka z południowej Kalifornii, pracująca w San Jose do końca kwietnia, poszukuje pokoju z
łazienką w spokojnym domu lub zaopiekuje się domem. Teresa (858) 442-0753.



Myślisz o sprzedaży lub kupnie domu? Chcesz
inwestować w nieruchomości i potrzebujesz
profesjonalnej obsługi?
Zapraszam do kontaktu!

Edyta Wilk Realtor®

408.359.7593

RE/Max Gold

edytawilkteam@gmail.com

DRE#02005545

W kontaktach z ludźmi cenię sobie budowanie relacji.
Słucham potrzeb klientów i w każdy projekt angażuję się
w 100%.

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

TRANSPORTSHIPPING

„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
website:
www.americanserviceslax.com

Tel: 310-628-9990
& 310-382-0254

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

