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) 251251-8490; Fax. (408) 251251-8960
http://www.saintalbert.us

office@saintalbert.us

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
THIRD SUNDAY OF ADVENT
16 GRUDNIA, 2012
DECEMBER 16, 2012
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM
MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM j. polski
Niedziela
9:00 AM j. angielski
10:30 AM j. polski
12:45 PM j. polski
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed kaŜdą Mszą
św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc przed
planowaną datą
SAKRAMENT MAŁśEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynaleŜność
do parafii
SAKRAMENT CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca
i na kaŜde wezwanie

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

PARISH OFFICE
Monday, Wednesday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘśA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Edward Mroczyński, SChr - Rezydent/Resident

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W kaŜdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30 PM
KATECHEZA dla dzieci i młodzieŜy przy naszej Misji odbywa
się w kaŜdą niedzielę o godz. 11:45 AM - 12:30 PM.
W kaŜdą trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy na Mszę św.
z udziałem dzieci o godz. 12:45 PM.
Następna Msza św. odbędzie się 16 grudnia.

NaboŜeństwa w Adwencie
Rozpoczęliśmy Adwent - czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana.
Zapraszamy wszystkich na Msze św.
Roratnie w kaŜdy piątek o godz. 7:30PM.
Do uczestnictwa w Roratach
zachęcamy szczególnie dzieci.

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
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 RÓśAŃCOWA

W grudniu modlimy się o dobre
przygotowanie i przeŜycie świąt
BoŜego Narodzenia.
ROSARY GROUP

In December we pray for proper
preparing and experiencing
Christmas in our families.

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.
Cry out with joy: for among you is the great and Holy One of Israel.
PS. 12

SOBOTA/SATURDAY - 15 GRUDNIA/DECEMBER
5:30 PM (wolna intencja)
NIEDZIELA/SUNDAY - 16 GRUDNIA/DECEMBER
REKOLEKCJE
9:00 AM + +Jose Duarte Brum - M. Borges
10:30 AM O BoŜe błog. dla Marii i Zygmunta Teodorczyk
z ok. 40 rocz. ślubu
12:45 PM ++ Anna i Mikołaj Biskupski - Helena Biskupski
+ Władysława Druć - J. Patkowska
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 17 GRUDNIA/DECEMBER
REKOLEKCJE
7:30PM
+ Regina Draganowska
WTOREK/TUESDAY - 18 GRUDNIA/DECEMBER
REKOLEKCJE
7:30PM + Marian Głowala - A. Kosińska
++ Kazimiera i Józef - A. Sulczyńska
ŚRODA/WEDNESDAY - 19 GRUDNIA/DECEMBER
REKOLEKCJE
7:30 PM + Janina Słowik - J. A. Wierzbiccy
O BoŜe błog. dla Wiktorii Kaczmarek w dniu ur.- B. Drobot
PIĄTEK/FRIDAY - 21 GRUDNIA/DECEMBER
7:30PM Roraty (wolna intencja)
SOBOTA/SATURDAY – 22 GRUDNIA/DECEMBER
5:30 PM (wolna intencja)
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 GRUDNIA/DECEMBER
9:00 AM
++ Francisco and Bernardette Sousa - B. Ferreira
10:30 AM O BoŜe błog. dla Marka Sulczyńskiego
12:45 PM + Anna Biskupski - Irena Bencala
SŁUśBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 15 grudnia
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 16 grudnia
10:30 AM Maria Teodorczyk, Karolina Gorgolewska
12:45 PM Dzieci
Sobota, 22 grudnia
5:30 PM Alina Radwańska
Niedziela, 23 grudnia
10:30 AM Krzysztof Kozak, Beata Kempanowska
12:45 PM Julia Minko
***
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, December 16
Melinda Alivio, Decio Oliveira
Sunday, December 23
Sheryl Walters, Nicole Wilczynski
KOLEKTA/COLLECTION:
12/09 I kol./Coll. $2,202; II Kol./Coll. $503
II Kolekta niedzielna oraz kolekta w czasie Rekolekcji będzie przeznaczona na potrzeby księdza Rekolekcjonisty.
II Col. on Sunday will be taken for the Retreat Father

Bóg zapłać za kaŜdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
Kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisanie tam swojego
zgłoszenia.
Serdeczne podziękowania dla rodzin: Stasiowski, Szatkowski, Suskiewicz i Wierzbicki za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki
12/09 - dochód - $570
Za zakupione produkty na przygotowanie Kawiarenki moŜna (po
przedstawieniu rachunków) otrzymać zwrot kosztów albo na
podstawie specjalnego dokumentu odpisać je od podatku.

Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie
kojarzy się tylko i wyłącznie z okresem przed BoŜym Narodzeniem, jako czas przygotowania do świąt. Niekiedy teŜ, niestety,
bywa on postrzegany jako okres swoistej pokuty i postu, co
jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem.
Ogólnie moŜemy powiedzieć, Ŝe Adwent jest czasem poboŜnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna BoŜego. Obecnie przeŜywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. JuŜ bowiem
w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie
się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan
jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę
nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”. Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą róŜową”. Określenie to wywodzi się od koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. OtóŜ, jest to właśnie kolor róŜowy. W całym
roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą
gaudete, uŜywa się go w tzw. niedzielę laetare, którą jest
czwarta niedziela Wielkiego Postu). W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę róŜową. Dobór koloru wynika z jego
skojarzenia z widokiem nieba o świcie. WyobraŜa on blask
przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy BoŜego Narodzenia.
Przychodzący Zbawiciel jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie
odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas
Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku
i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).
Wspólnota kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego
charakteru Adwentu jako czasu przygotowania do przyjęcia
prawdy o Wcieleniu Boga. Dlatego teŜ umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych.
Oznacza to, Ŝe nie wolno nam zrezygnować z celebrowania
„niedzieli gaudete” na rzecz np. parafialnych uroczystości odpustowych. Radość płynąca ze zbliŜających się świąt nie wynika z emocjonalnych uniesień, lecz bierze się z autentycznych
religijnych przeŜyć. Sam Adwent zaś ukazuje nam prawdziwą
radość bycia chrześcijaninem, który oczekuje pojawienia się
swojego jedynego Pana

Witamy Ojca Rekolekcjonistę
Witamy serdecznie w naszej wspólnocie
pa ra fia l ne j, K s. J a c k a Sta ń ka,
(chrystusowca) który przybywa do nas
z Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz,
w Niemczech.
Ks. Jacek jest obecnie wiceprowincjałem Chrystusowców w Niemczech, Holandii, Włoszech i na Węgrzech oraz
proboszczem Polskiej Misji w Koblencji.
Do 16 grudnia przyjmowane są zapisy na ksiąŜkę Ks. Zygmunta
Ostrowskiego, SChr „I WED THEE… TOGETHER FOREVER” po angielsku. MoŜna składać zamówienia w sklepiku lub w biurze parafialnym. Cena ksiąŜki $20
Until December 16th, you can sign-up for a book by Fr. Zygmunt
Ostrowski, SChr „I WED THEE...TOGETHER FOREVER” English
version, at the parish store or office. Price $20

Today is known as Gaudete Sunday. The term
Gaudete refers to the first word of the Entrance
Antiphon, "Rejoice in the Lord always. Again
I say, rejoice”; let your forbearance be known
to all, for the Lord is near at hand; have no
anxiety about anything, but in all things, by
prayer and supplication, with thanksgiving, let
your requests be known to God.
On Gaudete Sunday rose-colored vestments may be worn instead
of violet, which is prescribed for every day in the season of Advent. In churches which have an Advent wreath, the rose colored
candle is lit in addition to two of the violet colored candles, which
represent the first two Sundays of Advent. Despite the otherwise
somber readings of the season of Advent- which has as a secondary theme the need for penitence- the readings on the third Sunday emphasize the joyous anticipation of the Lord's coming.
"Rejoice in the Lord always," writes Paul in the Second Reading. Yes, rejoice all ways. Be creative this week in finding joy ...
and in finding ways to express your joy. Be joy for others. The J in
Joy could be drawn to look like a fish hook. Let your joy hook others for Christ!
If you are experiencing a difficult time in your life, let the discipline
of joy be your gift to the newborn King. Joy has a depth and a
permanence beyond mere happiness. Happiness may depend on
circumstances, but joy reflects our faith and trust in Jesus Christ.
In the Second Reading, Paul speaks of "the peace of God that surpasses all understanding." Joy is connected with this peace.
Now is a good time to reflect on how we are using Advent to prepare for the Birth of Jesus. As a family, discuss your preparations
as individuals and as a family. Plan on participating in the communal penance service at your church or otherwise celebrating the
Sacrament of Reconciliation. Advent is a nice time to memorize
a traditional prayer to Mary.
John the Baptist was a powerful herald for the Messiah, and people wondered if John was the Messiah. John practiced the Jewish
form of baptism which was washing for the repentance of sins. To
baptize means to saturate. In the Gospel, John says the Messiah
will baptize with the Holy Spirit and fire. In the Sacrament of Confirmation, the fullness of the Spirit is conferred, but it is a life-long
task to grow into the saturation-or baptism-of the Holy Spirit. To
be baptized with fire means to have zeal, even to the extent that
one is willing to suffer and die for Jesus.
John proclaimed the advent of the Messiah, that is, the coming of
the Messiah.

PROGRAM REKOLEKCJI
16 grudnia - niedziela - 9:00 AM - Msza św. z nauką rekolekcyjną

(po angielsku)
- 10:30 AM
17 grudnia - pon.
18 grudnia - wtorek
19 grudnia - środa

i 12:45 PM - Msze św. z nauką rekolekcyjną
- 7:30 PM - Msza św. z nauką rekolekcyjną
- 7:30 PM - Msza św. z nauką rekolekcyjną
- 7:30 PM - Msza św. z nauką rekolekcyjną

ADVENT RETREAT
Directed by Rev. Jacek Staniek, SChr
from Koblenz, Germany
December 16th - Sunday
- 9:00 AM – Mass and Retreat Homily (in EN)
- 10:30 AM and 12:45 PM – Mass and Retreat Homily (in PL)
December 17th - Monday - 7:30 PM - Mass & Retreat Homily (in PL)
December 18th - Tuesday - 7:30 PM - Mass & Retreat Homily (in PL)
December 19th - Wedn. - 7:30 PM - Mass & Retreat Homily (in PL)

Program nadchodzących
wydarzeń parafialnych
12/16 - 12/19 - Rekolekcje Adw entow e/
Advent Retreat - poprow adzi
Ks. Jacek Staniek, SChr.
12/16 - Wigilia parafialna i Jasełka
o godz. 2:30PM / Polish Wigilia
12/24 - Wigilia / Chr istmas Eve
12/25 - BoŜe Narodzenie / Christmas Day
12/26 - Św. Szczepana - Msza sw o godz.
7:30PM
12/28 - Św ięto Św. Młodzianków,
Męczenników Msza św. o godz. 7:30PM
12/30 - Św ięto św. Rodzi ny - w tym dni u
nie będzie lekcji katechez y
12/31 - Msza św. o godz. 7PM
Zabaw a sylw estrow a o godz. 8PM
New Year ’s Eve Dance
01/01 - Now y Rok - uroczystość Św iętej
BoŜej Rodzicielki - Msza św.
o godz. 7:30PM
01/05 - Wieczór Kol ęd - po Mszy św. o
5:30PM w kościele.
01/06 - Objaw ienie Pańskie - Trzech Kr óli
Zapraszam y w szystkie dzieci na
Mszę św. o 10:30 AM
(dzieci przychodzą w koronach)

Rezerwacja biletów na Bal Sylwestrowy odbywa się
w kaŜdą niedzielę w sali parafialnej
lub telefonicznie:
Irena Guillon (408) 710-9702
Beata Kempanowska (408) 806-5691
PEREGRYNACJA OBRAZU BOśEGO MIŁOSIERDZIA

Od kilku lat trwa w naszej Misji nawiedzenie Obrazu BoŜego Miłosierdzia. Rodziny, osoby, które chciałyby przyjąć go
do swojego domu, prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub
biurze parafialnym. Obraz jest przekazywany poszczególnym rodzinom w czasie niedzielnych Mszy świętych.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się
w tę wielką modlitwę zawierzenia Bogu naszej wspólnoty
i kaŜdej parafialnej rodziny.
PEREGRINATION OF DEVINE MERCY PICTURE

We are continuing peregrination of the Devine Mercy picture in our
Mission. The purpose of this pilgrimage is to visit our homes and families and an occasion for a family prayer and especially to entrust ourselves to merciful God. Please register at the parish office if and when you
would like to take home the picture.

OGŁOSZENIA W BIULETYNIE

Ostatnia strona jest zarezerwowana na firmowe ogłoszenia reklamowe. Koszt umieszczenia ogłoszenia (2 1/2in x 1 1/2in) wynosi $8.00 tygodniowo, lub $360.00
rocznie. Koszt ogłoszeń osobistych (typu: praca, mieszkanie) - $6.00 tygodniowo. Ogłoszenia prosimy zgłaszać pisemnie do poniedziałku z załączoną
opłatą na adres: St. Br. Albert Polish Mission 10250 Clayton Rd. San Jose, CA 95127-4336. Opłata za ogłoszenia pomaga nam w pokryciu kosztów drukowania

•

Potrzebna osoba do opieki nad 6 mies. dzieckiem, 2 razy w tygodniu w godz. 7:30-16:00
w Morgan Hill, od stycznia 2013. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod nr tel. 408-778-8343
lub 408-761-7404
Diocese of San Jose Catholic Schools Open house schedule for Elementary, Junior High, High School
For information go to:
http://www.dsj.org/education/department-of-education/visit-our-schools-today-open-house-schedule

POLSKIE SERWISY DLA KATOLIKÓW:

RADIO MARYJA www.radiomaryja.pl
TV TRWAM - www.tv-trwam.pl
KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA: www.ekai.pl

KALINKA
Fine Polish Foods

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)
Mon-Sat 9am-9pm
Sun 10am-7pm
(408) 723-1861
Fine foods from around the world for
you!

Kielbasa, sery, piwo, wino, chleb,
ciasta, produkty z Polski
Sausages, cheeses, beers, wines,
pastries, fresh baked breads, and
products from Poland
Mówimy trochę po polsku

Wesołych
Świąt BoŜego
Narodzenia
oraz
pomyślności
w Nowym Roku 2013
Ŝyczy

WIARA.pl
WWW.MATEUSZ.pl
WWW.EWTN.COM
CATHOLIC RADIO: 1260AM

ROM SKIERski
SPRZEDAś I KUPNO DOMÓW

Specjalizuję się w:
“Bank Owned” i “Short Sales”
Zadzwoń:

(408) 505 - 7300

COLDWELL BANKER, Saratoga
E-mail: rskierski@verizon.net

„ALL ROADS LEAD TO ROM”

Ela Niwinski-Bryant
CRS,GRI
Real Estate Investment Planer,
Realtor
Usługi Notarialne
Cell: 408-839-9335
Liz@jacobdavis.com

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

Maria Smolenski, DDS
DENTIST

827 ALTOS OAKS DR. Suit#2
LOS ALTOS, CA 94024
To make an appointment
please call

(650) 941-9855
www.altosdentist.com

Mówimy po polsku

FARMERS INSURANCE
GROUP

George Komarczyk
Serving the Polish
Community
AUTO - HOME COMMERCIAL - LIFE
408-806-2052
gkomarczyk@farmersagent.com
Licence#OB43302

Mówię po polsku

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, twaróg, ser, śmietana, kapusta, ogórki,
buraczki, sałatki, dŜemy,
pierogi, chrzan, polskie alkohole, makarony i słodycze

KALENDARZ WYDARZEŃ POLONIJNYCH www.poloniasf.org dostępny bezpłatnie przez E-mail: poloniasfo@yahoo.com

