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; Fax. (408) 251-8960

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

Siódma niedziela w ciągu roku
Seventh Sunday in ordinary time
23 LUTY/FEBRUARY, 2014
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 każdą
Mszą św.

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

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

Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Edward Mroczyński, SChr - Rezydent/Resident

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

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy 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, następna 16 marca

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

W czasie trwania Kolędy Msze św. w środy o 7:30PM
są odwołane.

PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Od kilku lat trwa w naszej Misji nawiedzenie Obrazu
Bożego Miłosierdzia. Rodziny, osoby, które
chciałyby przyjąć go do swojego domu, prosimy
o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze parafialnym.
SAKRAMENT CHORYCH
Obraz jest przekazywany poszczególnym rodzinom
W pierwszy piątek miesiąca
w czasie niedzielnych Mszy świętych. Serdecznie
i na każde wezwanie
zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w tę
wielką modlitwę zawierzenia Bogu naszej wspólnoty
Zaświadczenia o przynależności do
i każdej parafialnej rodziny.
parafii, zgoda na sprawowanie
PEREGRINATION OF DEVINE MERCY PICTURE
sakramentów poza parafią,
We are continuing peregrination of the Devine Mercy picture in
zaświadczenia dla rodziców
our Mission. The purpose of this pilgrimage is to visit our homes
chrzestnych, wydawane są tylko
osobom formalnie zarejestrowanym and families and an occasion for a family prayer and especially to
entrust ourselves to merciful God. Please register at the parish
w naszej Misji.
office if and when you would like to take home the picture.

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W lutym modlimy się w intencji osób
konsekrowanych oraz o powołania do
zgromadzń zakonnych
ROSARY GROUP
In February we pray for consecrated
people and vocation for religious life

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
The Lord is kind and merciful.

Ps. 103

SOBOTA/SATURDAY - 22 LUTY/FEBRUARY
5:30 PM O Boże błog. dla Ryszarda z ok. ur. - żona
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 LUTY/FEBRUARY
9:00 AM
+ Julian Groba
10:30 AM + Janina Kołodziejska - syn z rodziną
12:45 PM O Boże błog. dla Eugenii Kuryj - rodzina
SOBOTA/SATURDAY - 1 MARCA/MARCH
5:30 PM O Boże błog. dla Beaty Kempanowskiej z ok. ur. - mama
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 MARCA/MARCH
9:00 AM + Walter Tomkowicz - B. Berube
10:30 AM + Paweł Słowik - J. A. Wierzbiccy
12:45 PM + Franciszek Piwowarczyk w 25 r. śm. - córka z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY - 5 MARCA/MARCH
Środa Popielcowa/Ash Wednesday
7:30 PM + + Za zmarłych ojców i dziadków - rodzina Szczepaniaków
PIĄTEK/FRIDAY - 7 MARCA/MARCH

Droga Krzyżowa

7:30 PM O Boże błog. dla Katarzyny Skowrońskiej z ok. 12 ur. rodzina
SOBOTA/SATURDAY - 8 MARCA/MARCH
5:30 PM ++ Maria i Antoni Szurniccy - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 MARCA/MARCH
9:00 AM
+ Paul Borges and Enacia Freitas
10:30 AM + Mikołaj Biskupski
12:45 PM + Marek Pariaszewski 4 r. śm. - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 12 MARCA/MARCH
7:30 PM + Jadwiga Leśniak - Justyna z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 14 MARCA/MARCH

Droga Krzyżowa

7:30 PM O Boże błog. i zdrowie dla Nicole - mama
SOBOTA/SATURDAY - 15 MARCA/MARCH
5:30 PM O Boże błog. dla Marii, Kazimierza i Wioletty Piecuch W. Triska
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 22 luty
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 23 luty
10:30 AM Wanda Górecka, Alicja Sluczynska
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Sobota, 1 marca
5:30 PM Alina Radwańska
Niedziela, 2 marca
10:30 AM Alicja i Jacek Łukaszczyk
12:45 PM Michał Szymaniak
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, February 23
9:00 AM Veness Alexander, Eva Kempanowski
Sunday, March 2
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
Sunday, March 9
9:00 AM Jolie Perla, Ewa Kempanowska

KOLEKTA/COLLECTION:

2/16 kol./coll. - $ 1,612
03/02 II coll. for Improvement and Renovation fund
03/05 II coll. for Aid to Churches in Eastern and Central Europe
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA - Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisanie tam swojego zgłoszenia.

Dziękujemy rodzinie Kempanowski, A. Lukaszczyk, J. Lukaszczyk
Guillon, za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki 2/16,
dochód $ 626
Za zakupione produkty na przygotowanie Kawiarenki można
(po przedstawieniu rachunków) otrzymać zwrot kosztów albo
na podstawie specjalnego dokumentu odpisać je od podatku.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują
Panie, Ty jesteś miłosierny i łaskawy, wielki i wspaniałomyślny
w miłości (Ps 103, 8)
Prawo Mojżeszowe nakazywało: „Nie będziesz żywił w sercu
nienawiści do brata... nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy
do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie
samego”
(Kpł 19, 17–18). Przepiękny urywek, prawdziwa perła Starego
Testamentu, w którym już jest zamknięty duch Nowego. Mimo to, zarówno
sformułowanie prawa jak i skłonność do tłumaczenia go w tym zawężonym
znaczeniu doprowadziły w życiu do tego, że miłość bliźniego praktykowano jedynie względem współrodaków.
Jezus zniósł te granice i nadał przykazaniu miłości braterskiej
rozmiary powszechne. „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował
swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują” (Mt 5, 43–44). W rzeczywistości nie ma w Biblii mowy o
przepisie nienawiści nieprzyjaciół. Był to praktyczny skutek zniekształcenia
prawa, które stało się normą życia. Jezus śmiało występuje przeciw temu
nakazowi i całkowicie go potępia. Przyszedł udoskonalić prawo i czyni to
szczególnie w odniesieniu do miłości, którą człowiek wskutek swego egoizmu jest tak bardzo skłonny obrażać i sprzeciwiać się jej. Słowa, jakich użył
Chrystus, są tak jasne, że nie dopuszczają dowolnego tłumaczenia.
Chrześcijanin powinien miłować przyjaciół i nieprzyjaciół bez
wyjątku. Powód jest jeden: jedni i drudzy są dziećmi Boga, dlatego wszyscy
ludzie są braćmi, każdy jest bliźnim. W tej perspektywie nie mają racji bytu
rozróżnienia między jednym narodem a drugim, między jedną rasą a drugą.
Nie mają jej również rozróżnienia oparte na miłości czy nienawiści, na dobru
lub złu, na dobrodziejstwach czy szkodach, zniewagach lub doznanych
krzywdach. Nie ma żadnego powodu, dla którego wolno by było nienawidzić
brata, dziecko jednego Ojca, przedmiot tej samej miłości ojcowskiej. Od tego,
czy przyjmuję lub odrzucani ten obowiązek, zależy, czy, Bóg mnie uzna lub
też nie, za swoje dziecko.
„Miłujcie się... [a] będziecie synami Ojca waszego, który jest
w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (tamże 44–45), Jak Syn jest podobny do Ojca, tak chrześcijanin w stosunkach z podobnymi sobie ma odzwierciedlać miłość Boga ku
wszystkim ludziom.
Świat uważa za głupotę odpłacać za nienawiść miłością, za zło
dobrem, na zniewagi przebaczeniem. Lecz św. Paweł zauważa, że chcąc
naśladować Chrystusa, trzeba stać się głupim, „mądrość
bowiem tego
świata jest głupstwem u Boga” (1 Kor 3, 19). Chrześcijanie nie przejmują się
światem, ponieważ są „Chrystusa, a Chrystus — Boga” (tamże 23). Należąc
do Chrystusa stosują tylko Jego naukę,
z Nim i w Nim pragną należeć do
Boga, starając się naśladować Jego doskonałość nieskończoną, Jego miłość
bez granic.
Nikt na świecie nie jest bardziej podobny do Ciebie, o najsłodszy
Jezu Chryste, niż ten, kto okazuje się łaskawy względem swoich nieprzyjaciół
wyrządzających mu zło i szkodę. Ten bowiem, kto miłuje swojego
nieprzyjaciela, naśladuje Ciebie, który nas umiłowałeś gdyśmy byli jeszcze
Twoimi wrogami.

O Panie Jezu Chryste, Ty z natury jesteś zawsze skłonny do
miłosierdzia i przebaczenia. Jeden jest tylko dowód największej
prawdziwej miłości: miłować tego, kto nam jest przeciwny
i przeszkadza naszym dobrym uczynkom. Wspomóż mnie,
o najłaskawszy Panie Jezu Chryste, a przez swą najmiłosierniejszą
i błogosławioną miłość udziel mi przebaczenia, abym poprawił
nędzne życie swoje, miłował Ciebie i bliźnich z miłości ku Tobie.
A oto nagroda, jaką obiecujesz: „Abyście byli synami Ojca waszego,
który jest w niebie”. (R. Giordano).

40 Days For Life

Bishop Patrick McGrath will celebrate a Mass For the Sanctity
of Life on March 13th at 7:30pm at St. Lucy Parish.
Bishop Thomas Daly will be leading a Procession for Life on
April 5th at 11:00am from St. Leo Church to Planned
Parenthood for a prayer service to end abortion.
More information at www.40daysforlife.com/sanjose

Embrace the wisdom of God that is foolishness in a world
so often defined by a drive for power.

In a dramatic scene in Les Miserables, the nineteenth century
novel by French author Victor Hugo, Jean Valjean, a former convict
who has undergone a tremendous conversion, has the chance to rid
himself forever of Inspector Javert, a policeman who has kept him on
the run for decades.
In the midst of a violent student uprising in Paris, the revolutionaries have caught Javert spying on them for the military. They
hand him over to Valjean, who has joined them to secretly protect a
young man, Marius, who is in love with Cosette, the young woman
whom Valjean has promised to care for. Valjean could have killed
Javert then and there and no questions would have been asked. But he
let Javert go. He would not sin against God who gave him back his
life just to save it.
Javert was shaken to his core by this act of undeserved mercy. He was a man of the law and believed those who broke the law
were unredeemable and deserved no mercy. For him, the world was
nothing but a power struggle between those who always fought for
law and order and criminals who, for him, were nothing but scum.
And so when this vision of the world was shattered by Valjean's
mercy, Javert, who knew nothing of mercy, could show none to
himself for having persecuted a just man for so long. And so he killed
himself by jumping off of a bridge into the Seine River.
The contrast we see in this story between the world views of
Valjean and Javert is the contrast we see in today’s readings. Moses,
Paul and Jesus show us the way of God that is so different from the
way of the world. In God's way, his perfect way, we see the world
through eyes of love, mercy and forgiveness. To the world, this way
is foolishness. But in God's eyes, it is the height of wisdom. Paul
called the Christians of Corinth to abandon worldly wisdom and
become fools instead some two thousand years ago.
But in the past two centuries, we have seen the rise of a
philosophy, a way of viewing the world, that fully embodies the pagan striving after power and material things that Paul so derided long
ago. Thinkers like Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche suggested that the meaning of life was, in the end, about the assertion of
one person's will over and against those of others. Morality could
ultimately be summed up as might makes right.
We see this morality tragically manifested in today's culture
of death, marked as it is by abortion, embryonic stem cell research
and euthanasia, a materialism that leads people to value things more
than their fellow men. This is the wisdom of the world that Paul calls
us to reject. In the view of Schopenhauer, Nietzsche and their fashionable disciples who fill many of our universities and pull the levers of
popular culture, loving one's enemies, rejecting revenge and helping
the poor is foolishness that is against our very nature.
It may indeed be against our nature–against our fallen nature.
But through grace, we can rise out of this dark, cruel vision of the
world and rise, step by step, back to the divine glory to which we are
called, which our first parents, Adam and Eve, were given but rejected.
Christ, of course, embodied the wisdom of God that was
seen as foolishness by the world when he loved his enemies who
embodied the might makes right morality when they arrested him,
tortured him, unjustly condemned him to death and nailed him to
a cross. Jesus could have crushed his enemies with his divine power.
But he instead chose the way of mercy, forgiveness and love. When
He died on the cross, the way of the world seemed to have triumphed.
But His Resurrection tells the story of the triumph of God's
wisdom. Later in his First Letter to the Corinthians, Paul says that if
Christ did not rise from the dead, we are of all people most to be
pitied. If the Resurrection did not happen, there is no pity. But know
with firm conviction by faith that Christ indeed lives to die no more.
By baptism, we share in his eternal life and are called and
empowered by grace to live the life that Christ lived, the vision of the
life we hear him lay out in today’s Gospel. These two visions of the
world seem locked in a cosmic battle. And, in a way, they are. We
carry out that battle in our daily lives. Embrace, then, the wisdom of
God that seems so foolish in this world.

Program nadchodzących
wydarzeń parafialnych
03/05 Środa Popielcowa
03/05 - 04/13 40 Days For Life Campaign
04/13 Niedziela Palmowa
04/20 Wielkanoc

Po 47 latach oddanej pracy w Prowincji
Północno-Amerykańskiej, w tym 9 latach posługi
w Misji Św. Brata Alberta, do Domu Zakonnego
Księży Chrystusowców w Puszczykowie, zostaje
skierowany Ks. Edward Mroczyński. Zapraszamy
wszystkich parafian na uroczystą Mszę św.
dziękczynną w intencji Ks. Edwarda, w niedzielę,
9 marca o godz. 10:30 AM, której przewodniczyć
będzie Ks. Prowincjał Paweł Bandurski.

Następne spotkanie młodzieży odbędzie się
w sobotę, 1-go marca, po Mszy św. o 5:30PM

Kolekta na utrzymanie Diecezji San Jose

Podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczęliśmy doroczną
kolektę na potrzeby naszej Diecezji, której jako Misja Św. Brata
Alberta jesteśmy integralną częścią. Ofiary na ten cel można
składać jako jednorazową donację albo wypełniając „pledges”,
ktore zostały wysłane do parafian drogą pocztową. „Pledges” są
rownież wyłożone w przedsionku kościoła. Donacje (czeki albo
wypełnione formularze) można złożyć w czasie kolekty
niedzielnej lub wysyłać do biura parafialnego. Zebrane donacje
zostaną następnie przekazane do Diecezji San Jose. Bog zapłać
za każdą ofiarę.

Annual Diocesan Appeal

Similar to previous years, we just started the annual collection
for the needs of the Diocese of San Jose, to which St. Brother
Albert Mission belongs. Donations may be in the form of a onetime offering or by completing pledges that were mailed to our
parishioners. Pledges are also available in the church vestibule.
Donations (checks or completed pledge forms) may be
deposited during the Sunday collection or sent to the parish
office. All donations will be then passed onto the diocese. May
God reward your generosity.



Szukam dodatkowej pracy (sprzątanie, odbieranie dzieci ze szkoły, zakupy) w Palo Alto
w godz. od 9am-1pm oraz 2pm-6pm. Proszę dzwonić do Wiesławy tel. 650-494-7618



Polski fachowiec z wieloletnim doświadczeniem podejmie się prac przy remodelingu nieruchomości
i drobnych naprawach. Proszę dzwonić w godzinach od 10am do 10pm nr 408-831-8577 - Stanisław
Masz pomysł?

Masz firmę?

POLSKI PRAWNIK W SILICON VALLEY - IP & BUSINESS LAW
Ochrona własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, prawa
autorskie), prawo korporacyjne, relacje inwestorskie, kontrakty,
sprawy celne oraz międzynarodowe.
Mówimy też po rosyjsku, hiszpańsku i chińsku.

INTELLECTUAL PROPERTY LAW GROUP LLP

MAJA KIETURAKIS mobile: 650-580-6352

mkieturakis@iplg.com
12 South First Street, 12th Floor, San Jose, CA 95113
Tel: 408-286-8933
www.iplg

www.apolloappsolutions.com

Realizujemy serwisy i strony internetowe w oparciu o systemy
CMS. Do wybranego oprogramowania zaprojektujemy
i zrealizujemy indywidualną szatę graficzną. Wykonamy
dodatki, modyfikacje i wdrożenie. Oferujemy budowę applikacji
w oparciu o JAVA/J2EE, SharePoint, .net, LDAP
Po więcej informacji dzwoń na nr 510-648-1292

UWAGA
Jeśli myślisz o sprzedaży
domu w ciągu następnych
6-12 mcy, to zadzwoń lub
wyślij e-mail po FREE
„Guide For Smart Home Sellers”
To co zrobisz teraz może mieć znaczenie
wielu tysięcy $$$$ przy sprzedaży

Ela Niwinski-Bryant
CRS, GRI, CDPE

Real Estate & Investment Planner,
Realtor, Usługi Notarialne
BRE#00603417
Cell: 408-839-9335
Liz@jacobdavis.com
www.BillandLizTeam.com

DENTIST

Maria Smolenski, DDS
827 ALTOS OAKS DR.
Suite#2
LOS ALTOS, CA 94024

To make an appointment
please call

(650) 941-9855
www.altosdentist.com
Mówimy po polsku

PIEROGI Polska Foods z Bay Area
Naturalne, organiczne, bez konserwantów
i sztucznych dodatków.
 ruskie
 z kapustą kiszoną i grzybami
 z miesem i grzybami lekko ostre!!!
Do nabycia w Whole Foods, nieliczne Safeway, Lunardi’s,
Mollie Stone’s, więcej sklepów na POLSKAFOODS.COM.
Po więcej informacji proszę dzwonić na nr tel. 925-818-2876
ADVANCED REAL ESTATE SERVICES
Profesjonalna, kompleksowa
usługa w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości.
Gwarantuję pełną dyskrecję
i bezpieczeństwo transakcji.
Zadzwoń dziś aby umówić się na darmową konsultację:
(408) 409-0983 Email: beata@advcmail.com

BIURO PRAWNE

KANCELARIA PRAWNA
MAGDALENA LAW GROUP

Porady prawne
i reprezentacja z zakresu prawa
rodzinnego i imigracyjnego. 30 minut
darmowej konsultacji telefonicznej.
Mówimy po polsku i po angielsku.
Family law and immigration attorney.
Free telephonic consultation (30min.)
We speak Polish and English.
MAGDALENA LAW GROUP
2 N. First Street, Suite 311
San Jose, CA 95113
Tel.: (408) 201-4468

Email:magdalena@magdalenalg.com
www.magdalenalg.com

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,
twaróg, kapusta, ogórki, buraczki,
sałatki, makarony,
dżemy, pierogi, chrzan,
polskie alkohole, słodycze

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić lub
sprzedać twój dom „
Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
COLDWELL BANKER, Saratoga
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA
Fine Polish Foods

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)
Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biala Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Cracovia brand herrings in
śmetankowy sos, jams, buraki,
syropy, powidła, miód, Polish
Majonez Kielecki, Winiary Sauces in
bags, Cebulka marynowana, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane, kisiel,
budyń, 6 types of dried mushrooms
from Poland, Birthday cards in
Polish, AMOL Polish medicine and
face/hands creams.

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

