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Druga Niedziela Wielkiego Postu
Second Sunday of Lent
1 MARCA/MARCH 1, 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
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

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

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

Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Piotr Nowacki, SChr - Asystent/Assistant

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

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7:30 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

w każdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30 PM

Gorzkie Żale:

w każdą niedzielę Wielkiego Postu,
o godz. 10:10 AM

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.

Rekolekcje:

Rekolekcje wielkopostne odbędą się
od 15 do 18 marca (niedziela-środa)
The Light is On for You is an initiative
in the Diocese of San Jose where all
Catholic churches will be open for the
Sacrament of Reconciliation on
Wednesday evenings throughout
Lent from 6pm - 8 pm
„Światło dla Ciebie”, jest inicjatywą Diecezji San Jose,
aby jak najwięcej wiernych mogło skorzystać z
Sakramentu Spowiedzi. Wszystkie Kościoły katolickie
będą otwarte w każdą środę Wielkiego Postu od 6pm
- 8pm. Dodatkowo w naszej wspólnocie, zapraszamy
w tym dniu, na Adoracje Najświętszego Sakramentu
od 6pm do 7:30pm

GRUPA RÓŻAŃCOWA

W marcu modlimy się o ducha
pokuty i nawrócenia oraz dobre
owoce Rekolekcji Wielkopostnych
ROSARY GROUP

In March we pray for repentance
and conversion and good outcome
of Lenten season

W krainie życia będę widział Boga.
I will walk before the Lord, in the land of the living.

Psalm 116

SOBOTA/SATURDAY - 28 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 1 MARCA/MARCH
9:00 AM For succesfull operation and recovery for
Silvia Lucatero - brother Jose Lucas
10:30 AM + Paweł Słowik - rodzina
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Beaty Kempanowskiej
oraz Renaty Wiśnik - A. Kempanowska
12:45 PM Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 4 MARCA/MARCH
7:30 PM + Henryk Gęsiak oraz Jadwiga Leśniak - rodzina
+ Kazimiera - A. Sulczyński
PIĄTEK/FRIDAY - 6 MARCA/MARCH

Droga Krzyżowa - Pierwszy Piątek Miesiąca

7:30 PM W intencji uzdrowienia
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Clarise Groba z ok. 13 ur
SOBOTA/SATURDAY - 7 MARCA/MARCH
5:30 PM + Marek Pariaszewski - rodzina
O Boże błog. dla Marka z ok. ur. - A. Sulczyński
NIEDZIELA/SUNDAY - 8 MARCA/MARCH
9:00 AM + Kazimierz Nowicki - Porwol Family
10:30 AM
12:45 PM + Andrzej Kaszuba
ŚRODA/WEDNESDAY - 11 MARCA/MARCH
7:30 PM ++ Za zmarłych z rodziny Gęborskich - A. Sulczyńska
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 28 Lutego
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 1 marca
10:30 AM Krzysztof Kozak, Wanda Górecka
12:45 PM Rafał Szarecki
Sobota, 7 marca
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 8 marca
10:30 AM Beata Kempanowski, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Jolanta Jusińska
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, March 1
9:00AM Sheryl Walters, Eva Kempanowski
Sunday, March 8
9:00AM Melinda Alivio, Larry Vollman
KOLEKTA/COLLECTION:

02/22 I kol./coll. - $ 1,906 Ash Wednesday kol./coll. - $ 482
Today, second collection will be taken for Improvement and
Renovation Fund.
Tak jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, dzisiejsza druga
kolekta, będzie zebrana na fundusz inwestycji i remontów w
naszej Misji.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA: Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 02/22 Z. Kosiorek, A. Kłosińskiej, J. Jusińskiej, za ciasta J.
Kowalskiej, A. Szczepaniak, B. Koperwas, Matuszewski, Modica
Dochód $ 774
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz kawiarenek.
Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego zgłoszenia. Najważniejsza
jest chęć i pozytywne nastawienie. Nie bójmy się trudności. Z każdą
sprawą, pytaniem można zwrócić się do członka Rady
Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za dany miesiąc, ich numery
telefonów wypisane są na tablicy. Za zakupione produkty można
(po przedstawieniu rachunków) otrzymać zwrot kosztów albo na
podstawie specjalnego dokumentu odpisać je od podatku.

Wiara i ... posłuszeństwo

Głos z obłoku wskazał na Jezusa jako na kogoś, kogo trzeba
słuchać. Nie chodzi o to, by po prostu kogoś wysłuchać jak wokalistę,
ale o posłuszeństwo wierze. Paweł mowi na samym początku Listu do
Rzymian, że od Chrystusa otrzymał nie tylko łaskę, ale i urząd
apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan
dla posłuszeństwa wierze! Dość niejasne określenie dla wspołczesnego
człowieka, ale ono tłumaczy sens powołania chrześcijańskiego.
Człowiek religijny może być bowiem nieposłuszny Bogu,
nawet sobie nie uświadamiając, że Bóg nade wszystko oczekuje
posłuszeństwa. To właśnie posłuszeństwo wierze przeistacza się
w autentyczny kult. Słowa z Taboru wyjaśniają się w posłuszeństwie
woli Boga wyrażonej w objawieniu Chrystusa. Zakłada to jak
najbardziej zażyłą relację z Jezusem, po prostu przyjaźń, w ktorej masz
czas dla wysłuchania Przyjaciela, aby rozeznawać, co jest wolą Boga
i to wypełniać.
Czyją wolę chcesz pełnić w swoim życiu? Czy twoje
modlitwy są mówieniem Bogu, co On ma dla ciebie uczynić, czy też
słuchaniem Go, by wypełnić to, co On ci mowi? Wiara i posłuszeństwo
są ściśle ze sobą powiązane, i to do tego stopnia, że nie ma prawa nikt
o sobie mówić, że jest wierzącym, kto nie poświęca codziennie czasu
na pytanie Jezusa przez Jego objawione słowa: „Co chcesz, abym
uczynił?”. Wiara to nie pewność, że Bóg istnieje: złe duchy też wiedzą,
że Bóg jest, ale nie są Mu posłuszne! Przypomnijmy sobie opętanego
w Kafarnaum: on wiedział, kim jest Jezus, ale opierał się Mu!
Nieposłuszeństwo i niewiara są ze sobą ściśle złączone. Media
nieustannie prowokują człowieka do postawy tolerancji wobec
perwersji i odrzucenia praw Boga, do buntu przeciw Kościołowi, do
nieufności do pasterzy. Ale czy wyobrażamy sobie jakiekolwiek
państwo bez posłuszeństwa? Czy jest możliwe funkcjonowanie
jakiejkolwiek firmy bez posłuszeństwa? Czy choćby przedszkole może
istnieć bez posłuszeństwa? Gdybyśmy wszyscy słuchali Boga, życie
byłoby szczęśliwsze.
Nieposłuszeństwo nie musi się wyrażać przez ewidentne
dążenie do zła, o wiele częściej przez dążenie do dobra, ktorego Bóg
nie zamierzał na tym etapie, albo do dobra poza Bogiem, do dobra,
o którym Bóg nie mówi, że jest dobrem. Takie straszne zjawiska jak
klonowanie czy eutanazja są przedstawiane jako dobro.
Pierwsza przestroga przeciw szatanowi św. Jana od Krzyża
dotyczy posłuszeństwa, czyli zaufania Bogu. Gdy Mojżesz uczynił
wszystko według tego, co mu Bog nakazywał, na świecie pojawiła się
pierwsza prawdziwa świątynia (Wj 23,40). Owocem nieszczęścia
grzechu pierworodnego nie jest to, że człowiek chciał źle, ale to, że
człowiek postanowił działać niezależnie od Boga, bez posłuszeństwa,
a nawet w buncie. Człowiek wzgardził wolą Boga. Świat jest
zbuntowany przeciw Bogu, przeciw rodzicom, systemom,
nauczycielom, kapłanom, przełożonym… Katastrofa grzechu
pierworodnego przypomina trafienie w punkt krytyczny struktury
kryształu – w posłuszeństwo – jedno dotknięcie, ktore rozsypało całą
hierarchię szczęścia. Na szczęście, nawet w jakimś bezpośrednim
starciu z mocą zła, z szatanem, nie jesteśmy sami. Jest z nami Ten,
ktory szatana zwyciężył. Trzeba tylko wierzyć i słuchać Jezusa.

Wyjazd na misję do Nikaragui organizowany przez
parafię Holy Spirit w San Jose
Parafia Ducha Świętego w San Jose po raz kolejny
organizuje wyjazd do Nikaragui. Terminy są dwa, od 4 do
11 lipca i od 11 do 18 lipca.
Cel wyjazdu to niesienie pomocy najbiedniejszym między
innymi poprzez budowę nowoczesnych pomieszczeń
sanitarnych, bezpiecznych kuchni. Przyjmowane są
zgłoszenia zarówno od osób dorosłych jak i młodzieży.
Koszty wyjazdu - rejestracja $50, przelot $1,113
i utrzymanie $250. Osoby zainteresowane wyjazdem
proszone są o zgłaszanie się do Biura Parafialnego naszej
Misjii Św. Brata Alberta.

In the Transfiguration, we are given a glimpse
of Jesus, in his resurrected glory.
In the old city of Jerusalem, the golden Dome of the Rock
dominates the ancient skyline. The gold-encrusted dome covers a
Muslim mosque and a site that is sacred, not only to believers of
Islam, but to Christians and Jewish people as well. Beneath the
floor of the sanctuary is a large rock. Archeologists and biblical
scholars believe this is the Mount, or Moriah, where Abraham prepared to sacrifice his son Isaac, which we heard about in today’s
first reading. Not far from there is the Basilica of the Holy Sepulcher, built over the rock of Calvary, where God sacrificed his only
Son for our sins. Moriah and Calvary are joined together as unique
examples of sacrificial love.
In today’s second reading, Saint Paul posed the question
to the Romans, If God is for us, who can be against us? Abraham
must have wondered whether God was for him or against him
when he was instructed to take his son and go to the land of Moriah to offer sacrifice. Becoming a father was the answer to prayers
that Abraham had offered for more than 80 years. God heard Abraham’s prayers and gave him a son when he was almost 100 years
old. Now that same God was asking the gift be returned. Abraham
is rightly called our father in faith because he does not doubt, nor
does he question. He faithfully sets out to do the Father’s will, no
matter how much it will cost him.
Pleased with Abraham’s display of faith, God sends an
angel to stop the sacrifice, and Abraham is forever blessed for his
faithfulness. Stories such as those in the Old Testament are key to
a better understanding of the events that would later unfold in the
New Testament. Abraham’s willingness to sacrifice his son Isaac
on Moriah is unmistakably connected to God the Father’s willingness to sacrifice his only Son, for our salvation, at Calvary.
That sacrifice was foretold by Jesus three times before it
actually came about. The first time he does so in the Gospel of
Saint Mark occurs shortly before this passage about the Transfiguration. Though Jesus spoke of death, he also promised that he
would rise on the third day, but the resurrection meant nothing to
his disciples at the time. They knew only that their master was
going to die and they could not do anything to stop it. The Transfiguration, in effect, is about the deeper meaning of the life and
death of Jesus. It was to bring about new life.
At the Transfiguration, the Apostles are privileged to receive a glimpse of how Jesus will appear in resurrected glory. Although they are amazed and terrified at the same time, the presence
of Moses, the patriarch, and Elijah, the great prophet, assures them
that Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecy. God
speaks from the heavens just as he did during the baptism of Jesus.
He tells them, This is my beloved Son. Listen to him. The Apostles
may still not fully understand who Jesus is or what he is about, but
there is no doubt that he is God’s son. Their faith is strengthened
and the long way of the cross, the journey to Jerusalem, continues.
As we continue our journey through this Lenten season,
we seek transformation – conversion. The Apostles’ perspectives
on their life and mission changed completely during their time
atop Mount Tabor. We pray that our life and sense of mission may
be strengthened by our Lenten observance.

Holy Spirit Parish has begun registration for its July
mission trips to Nicaragua. The church plans to take
140 missionaries to Nicaragua between the weeks of July
4 – 11 and July 11 – 18. The trip is open to all adults and
young adults who have reached high school age. This
will be the seventh year of mission trips to Nicaragua for
Holy Spirit. This year’s program will include building of
modern bathrooms and clean stoves for cooking.
The cost of this year’s trip includes a registration fee of
$50, $1,113 for airfare, and $250 for room and board in
Nicaragua. If you’re interested please inquire in parish
office of St. Brother Albert.

Program nadchodzących wydarzeń
parafialnych
03/15 - Msza św. z udziałem dzieci
03/15 -18 Rekolekcje w ielkopostne

Called to Do God’s Work,
Together in Christ
KOLEKTA ADA/ADA
COLLECTION
Dziękujemy tym, którzy przysłali
swoje ofiary na kolektę ADA. Zebralismy już połowę wyznaczonej nam
sumy. Jeżeli ktoś nie otrzymał pakietu z ADA na adres domowy to można je
znaleźć przy wejściu do kościoła. Donacje 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.
Thank you all those who pledged their support for the ministries and services
of the Diocese. We have collected about half of our assessed amount. Pledge
envelopes and brochures can be found in the vestibule of our church. May
God reward your generosity.
MARRIED COUPLES: Do you tune up your vehicle? You can’t expect
your marriage to run year after year, mile after mile without a tune
up. A Worldwide Marriage Encounter Weekend is the best proactive
“pit stop” you can give to your marriage. The next Marriage Encounter
Weekend is: May 29-31 in Mountain View. Early registration is highly
recommended. For more information visit our website
at: sanjosewwme.org or contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.
Worldwide Marriage Encounter
San Jose Diocese
WIELKOPOSTNA JAŁMUŻNA
W ramach wielkopostnej jałmużny, pragniemy przeprowadzić zbiórkę
poszczegónych rzeczy w następujących terminach i kategoriach:
1 marca: Ciepłe rzeczy (nowe lub prawie nowe): koce, śpiwory, ciepłe
kurtki, nowe skarpety, nowa bielizna.
8 marca: Nie psująca się żywność: puszki (ktore można otworzyć ręką)
i opakowania długoterminowe gotowego do spożycia jedzenia, którego nie
potrzeba przechowywać w lodówce, np.: soki, mięso w puszce, zupy,
gulasz, ciastka, ryby, owoce, warzywa, krakersy.
15 marca: Środki czystości, najlepiej w małych jedno-razowych opakowaniach: jednorazowe nożyki do golenia, mydła, szampony w małych
butelczkach, papier toaletowy.
22 marca: Pieluchy i mleko w proszku (np: Enfamil with iron) dla dzieci.
Nowe rzeczy szkolne: długopisy, ołówki, kredki, pisaki, zeszyty, piórniki,
plecaki, kalkulatory.
Wymienione rzeczy prosimy przynosić w wyznaczonych powyżej terminach
i składać w przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych przy wejściu
do naszego kościoła. Dziękujemy za wszelką życzliwość.
LENTEN ALMSGIVING
We will be collecting various goods throughout four Sundays of Lent, and
we invite you to participate and share your resources with those in need.
The schedule of what items will be collected on a given Sunday:
March 1: Brand new socks and underwear (all sizes) in store packaging.
New or very gently used warm jackets, blankets, and sleeping bags.
March 8: Non-perishable foods, such as: juice, self-opening cans of any
meat, tuna, soup, fruit, veggies, crackers, cookies.
March 15: Disposable razors, travel toiletries, body soap, small bottles of
shampoo, toilet paper.
March 22: Baby diapers and baby formula (Enfamil with iron). New
school supplies: pens, pencils, crayons, markers, notepads, backpacks,
calculators.
Collection containers will be available at the entrance to our church.

Thank you for your support and generosity.

Oferujemy ładny pokój w domu w Willow Glen z własną łazienką
i wyjściem do ogrodu w zamian za pomoc przy dzieciach wieczorami i w
weekendy. Nie ma opłat za użytkowanie. Zainteresowane panie prosimy
o telefon 408-410-8094

Konsulat Generalny Rzczypospolitej Polskiej
w Los Angeles informuje, że dnia
16 kwietnia 2015 roku (czwartek), w godz. 9:00-17:00
w Misji Św. Brata Alberta, 10250 Clayton Rd., San Jose CA, 95127

Odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego będą
przyjmowane wnioski o wydanie polskiego paszportu.

Obowiązują zapisy
losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

Aby zarezerwować termin należy podać:
Nr ewidencyjny PESEL, Imię i nazwisko, Datę i miejsce urodzenia,
sugerowaną godzinę wizyty.
Opłaty podczas dyżuru przyjmowane są wyłącznie w formie Money
Order lub Cashier’s Check. Więcej informacji na stronie:
www.losangeles.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/
paszporty/

Jan Pietrzak zaprasza na
współczesny program satyrycznowokalny p.t.

"JAN PIETRZAK - SATYRYK
NIEZŁOMNY"
Niedziela 8 marca 2015
godz. 6:00 PM
240 Fell Street,
San Francisco

Całkowity dochód z występów przeznaczony jest na Fundusz Budowy Łuku
Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920
roku. Szczegóły w odrębnych ulotkach.
Bilety normalne $25, VIP $50, Super
VIP $100. Do nabycia w POLAM
Redwood City i San Francisco albo tel.
(650) 302-3577 (ilość biletów VIP
ograniczona).
Dodatkowe donacje na Fundusz Budowy
Łuku Triumfalnego, fully tax deductible.
Przelew w POLAM lub czeki na American
Polish Citizen Club prosimy przesyłać na
adres: APCC, 2325 Ocean Ave,
San Francisco CA 94127
Co?Gdzie?Kiedy?Północna Kalifornia
Kalendarz www.PoloniaSF.org
Osoby pomagające artyscie w organizacji wystepu pracują społecznie.

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

Zadowolenie klienta
jest moim priorytetem.

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje

Profesjonalana, kompleksowa usługa
w zakresie kupna i sprzedaży domu:
wyszukanie nieruchomości,
ustalenie rynkowej ceny domu,
negocjowanie warunków umowy,
przygotowanie dokumentów,
finalizacja transakcji
Gwarantuję konkurencyjne stawki.

tobie profesjonalną i uczciwą poradę
i obsługę przy kupnie i sprzedaży
nieruchomości w Bay Area.
Moim klientom oferuję:
Zadzwoń po darmową konsultację już dziś!
- bezpłatną konsultację i pełną dyskrecję, Beata Kuligowska-Agent #01932458
- agresywny plan sprzedaży i kupna,
408-409-0983*beata@advcmail.com
- pełną analizę rynkową,
- bezpłatne udekorowanie domu przed
KANCELARIA PRAWNA
sprzedażą,
OLDHAM LAW
- reklamę na wielu stronach internetowych,
Prawo nieruchomości:
- codzienną listę nowych domów,
- Pośrednictwo i transakcje
BONUS $500 po zamknięciu transakcji. - Pomoc w zapobiebganiu foreclosures i short sales
- Renegocjacja pożyczek na dom

Zakładanie działalności oraz obsługa firm
Reprezentacja w sprawach cywilnych oraz
bankructwach
Testamenty i sprawy spadkowe
Trusts:

- Planowanie, rozporządzanie majątkiem,

upoważnienia medyczne na wypadek choroby

********** Mówimy

po polsku*********
Darmowa wstępna konsultacja
Oldham Law
901 Campisi Way Ste 248
Campbell, CA 95008
888-842-4930 ext.212
info@landcouncel.com

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

(408) 505 - 7300
BRE# 0123863
Keller Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

Fine Polish Food

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

Sucha Kiełbasa, Biała Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Śledzie w sosie śmietankowym
firmy Crakowia, dżemy, buraki,
syropy, powidła, miód, polski
majonez kielecki, sosy Winiary w
torebkach, cebulka marynowana,
wyroby firmy „Solidarność”, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane,
kisiel, budyń, 6 typów suszonych
grzybów z Polski, kremy do twarzy
i rąk, karty urodzinowe
po polsku.

