POLSKA MISJA PASTORALNA ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
ST. BROTHER ALBERT POLISH ROMAN CATHOLIC PASTORAL MISSION
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Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej
Palm Sunday of the Passion of the Lord
29 MARCA/MARCH 29, 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
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Piotr Nowacki, SChr - Asystent/Assistant

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; natępna Msza św. odbędzie się 19 kwietnia.

DODATKOWA SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
Po Liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkigo Piątku
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Nie będzie spowiedzi w dniu Wielkanocy

PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Od kilku lat trwa w naszej Misji nawiedzenie
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
Obrazu
Bożego Miłosierdzia. Obraz jest
przed planowaną datą.
przekazywany poszczególnym rodzinom w
Wymagana jest przynajmniej
czasie niedzielnych Mszy świętych. Serdecznie
roczna, aktywna przynależność
zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w tę
wielką modlitwę zawierzenia Bogu naszej
do parafii
wspólnoty i każdej parafialnej
rodziny.
SAKRAMENT CHORYCH
Rodziny lub indywidualne osoby, które
W pierwszy piątek miesiąca
chciałyby przyjąć go do swojego domu,
i na każde wezwanie
prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze
parafialnym.
Zaświadczenia o przynależności
PEREGRINATION OF DIVINE MERCY
do parafii, zgoda na
PICTURE
sprawowanie sakramentów
We are continuing peregrination of the Divine
poza parafią, zaświadczenia dla
Mercy picture in our Mission. The purpose of
rodziców chrzestnych,
this pilgrimage is to visit our homes and
wydawane są tylko osobom
families and an occasion for a family prayer and especially to entrust
formalnie zarejestrowanym w
ourselves to merciful God. Please register at the parish office when
naszej Misji.
you would like to take home the picture.

Hosana Synowi Dawidowemu.
Hosanna to the Son of David.

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

SOBOTA/SATURDAY - 28 MARCA/MARCH
5:30 PM + Janina Szostak - wnuczęta
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Alfredy Walczak córka z rodziną
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 MARCA/MARCH

Niedziela Palmowa/ Palm Sunday

9:00 AM + Edward and parents - T. Silveira
10:30 AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Oskara Szareckiego z ok.
2 ur. - rodzina
+ Józef Ogrodowicz - M. Skowrońska
12:45 PM W pewnej intencji
ŚRODA/WEDNESDAY - 1 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK/HOLY THURSDAY -2 KWIETNIA/APRIL

7:30 PM LITURGIA WIECZERZY PASCHALNEJ
WIELKI PIĄTEK/HOLY FRIDAY - 3 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA/HOLY SATURDAY - 4 KWIETNIA/APRIL

8:30 PM WIGILIA PASCHALNA

O Boże błog. dla Gabrieli Wnorowskiej z ok. 18 ur. - rodzina

WIELKANOC/EASTER SUNDAY - 5 KWIETNIA/APRIL
7:00 AM Dziękczynna za odebrane łaski dla Małgorzaty

O Boże błog. dla Tymoteusza
9:00AM ++ Manuel & Enacia Freitas - daughter Theresa
10:30AM Za parafian i dobrodziejów wspomagjących
duchowo i materialnie naszą Misję
W niedzielę Wielkanocną nie będzie Mszy św.
o godz. 12:45PM/ no Mass at 12:45PM
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW

Sobota, 28 marca
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 29 marca
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Karolina Gorgolewska
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, March 29
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
KOLEKTA/COLLECTION:

03/22 I kol./coll. - $ 2,281
W Wielki Piątek, 3 kwietna w całym Kościele Katolickim zbierane są
ofiary przeznaczone na Ziemię Świętą. Nasze donacje wspomagają
tamtejsze chrzescijańskie wspólnoty oraz miejsca licznych
pielgrzymek.
On Good Friday April 3, our parish will take up the annual Good
Friday Collection for the Holy Land. Your financial contribution helps
to support the strugling Christian community and to protect
Christianity’s holiest places.

Bóg zapłać za każdą ofiarę. May God reward your generocity.

KAWIARENKA: Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 03/22 A. Kempanowski, B. Kempanowski, B. Buca, Cz.
Koperwas; za ciasta W. Górecki, M. Madika, C. Pariaszewski, T.
Stasiowski, M. Niechwiej, J. Klinert, J. Smoszna, A.Łukaszczyk
Dochód $ 1,182 przeznaczony jest na potrzeby parafii.
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.

Miłość do końca
Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki
Pańskiej, przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa.
Przypomina uroczysty wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy.
To wydarzenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Jego
męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest więc pełna
dostojeństwa i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego tłumu zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający wkraczającego do
Jerozolimy Pana, zapowiadanego przez proroków Mesjasza,
rzuca na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi
Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą
nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim
i chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest uczestnictwem
w życiu Boskiego Mistrza. Patrząc na zapowiedź zbawczych
wydarzeń, możemy odnaleźć w sobie zarówno porywczego
Piotra, zrozpaczonego Judasz czy wykrzykujący tłum.
Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową
zatrzymać się na nowo nad historią Jezusa, który „ogołocił
samego siebie” i w ten sposób stał się podobny do nas we
wszystkim oprócz grzechu. To On siłą miłości do końca pokonał
zło i wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości, o której tak
mówił św. Jan Paweł II w Krakowie podczas swojej ostatniej
pielgrzymki do Polski w 2002 roku: „Człowiek […] Uzurpuje sobie
prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego.
Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt
przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę
śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie
występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się
zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego
uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ wciąż wpisuje się
w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”.
Doświadczając przejawów „tajemnicy nieprawości”
w naszym codziennym życiu, z lękiem spoglądamy w przyszłość,
pełni obaw przed pustką, cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli
chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas
uwolnić od nieprawości i lęków, by stać się towarzyszem naszej
drogi życia, to musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż. To dzięki
ofierze Chrystusa na krzyżu zbawienie stało się udziałem nas
wszystkich.
Historia męki i śmierci Jezusa pogłębia naszą świadomość, że w trudach zmagania się o ewangeliczny kształt naszej
codzienności nie jesteśmy sami. Bóg nas wspomaga. ukazuje
nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga
pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą. Chrystus
pokazuje, jak zwyciężać zło siłą dobra, piękna i prawdy. Sam nie
jest poszukiwaczem taniej sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu.
Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia
Bogu. Im więcej zaufamy, tym łaska Boża bardziej może działać
w naszym życiu i przemieniać nas w dar dla innych. Odnówmy
dziś nasze zaufanie wobec Ojca w niebie, który nieustannie
troszczy się o każde ze swoich dzieci. Umacniajmy naszą wiarę,
nadzieję i miłość zawierzeniem Bogu słowami Klemensa XI:
„Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę,
jak Ty chcesz i jak długo chcesz”.

Jesus gave us the supreme example of being obedient
to God’s will.
Early in our reading of the Passion, we hear of Jesus
at prayer in the Garden of Gethsemane. This is a critical juncture in the life of Jesus. To gain insight into what happens
here, it would be helpful to look at two other key times in the
life of Jesus.
At the beginning of this year, on Sunday, January 11,
we celebrated the baptism of the Lord, when Jesus began his
public ministry. In our Gospel passage that day, we heard that
Jesus was baptized in the Jordan River by John the Baptist.
On coming out of the water, the heavens were opened and the
Spirit, like a dove, descended upon Jesus. A voice came from
the heavens, You are my beloved son; with you I am well
pleased. (Mk 1:11)
The second key time in the life of Jesus we might
consider is the Transfiguration. Just four weeks ago, in the
Gospel for that day, we heard the account of how Jesus was
transfigured on the mountain, in the presence of Peter, James
and John. Jesus had just made the decision to proceed to Jerusalem, where he knew the religious leaders were likely to put
him to death. The Gospel recounted that a cloud appeared, and
from the cloud came a voice, This is my beloved son, listen to
him. (Mk 9:7)
Now, in the Garden of Gethsemane, Jesus is at a critical juncture in his life. Gethsemane is located on the Mount of
Olives. In one direction lies Jerusalem, just a short walk
across the Kidron Valley. Jerusalem means certain death. In
the other direction is the Judean Desert, the wilderness. Jesus
could still run away and escape from the authorities. He has
known for some time that we was facing death, but now it is
imminent. Jesus is going to be killed.
In his darkest hour, Jesus prayed, My Father, if it is
possible, let this cup pass from me; yet not as I will, but as
you will. Every Gospel is in some way a portrait of
Jesus,
revealing who Jesus is. Today, we see in a very clear way that
Jesus is the obedient son of God the
Father. The obedience
of Jesus is reinforced in our
second reading – Saint Paul’s
letter to the Philippians – as we hear, he humbled himself,
becoming obedient to the point of death, even on a cross.
Obedience to God’s will happens when we hear
God’s word, possibly not understanding completely what the
word means or how it will be fulfilled, and saying “yes.” It is
like the obedience of Mary to the message of the angel. Obedience to God’s will is often expressed when we cannot see
the end, but are still faithful.

The Carmelite Friars
of Mount St. Joseph Monastery
Invite you to their Annual Benefit Dinner on Sunday, May 17,
2015 at the Club Auto Sport, 521 Charcot Ave. San Jose,
Enjoy an afternoon of good food, fun auction, fantastic door
prizes and great entertainment by the Brothers. All proceeds
will go to the formation and education of the Carmelite
brothers and the maintenance of their monastery.
For reservation, please contact the Monastery, 408-251-1361
or email: friendsofthecarmelites@yahoo.com
Visit www. mountsaintjoseph.org for more information
On April 19th there will be Mass promotion at 9AM in our
Mission and sale of tickets after.

Program nadchodzących wydarzeń
parafialnych
04/05 - Niedziela Wi elkanocna nie będzie Mszy św. o 12:45pm
oraz lekcji kat echezy
04/12 - Niedziela Miłosierdzia Bożego
04/19 - Msza św. z udziałem dzieci
05/03 - Akademia z okazji 3 -Maja

organiz ow ana p rz ez Po ls k ą Sz kol ę S obotn ią

05/10 Dzień Matki
WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Czwartek - 2 kwietnia

Dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii.
7:30PM - Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umywania nóg.
Adoracja Pana Jezusa przy Ołtarzu Wystawienia do godz 10:00PM
(w czasie adoracji okazja do spowiedzi św.)
Wielki Piątek - 3 kwietnia
Pamiątka Męki Pańskiej
5:00 PM - 7:30 PM – Adoracja Pana Jezusa przy Ołtarzu Wystawienia
7:30 PM – Droga Krzyżowa w jęz. polskim
8:00 PM – Liturgia Męki Pańskiej w jęz. pol. i Adoracja Najświętszego
Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 11:00 PM
Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia
(w czasie adoracji okazja do spowiedzi św.)
Wielka Sobota - 4 kwietnia
12:00 PM – 3:30 PM – Adoracja przy Grobie Pańskim
1:00 PM – 3:00 PM – Święcenie pokarmów w kościele (co pół godziny)
8:30 PM – Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną
(po zachodzie słońca)
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7:00 AM – Msza św. Rezurekcyjna w jęz. polskim
9:00 AM – Msza św. w jęz. angielskim
10:30 AM – Msza św. w jęz. polskim
Uwaga! Tego dnia nie będzie Mszy św. o 12:45 PM oraz katechezy
Poniedziałek Wielkanocny
7:30 PM – Msza św. w jęz. polskim

HOLY WEEK

Holy Thursday - April 2
Commemorating the Sacrament of Priesthood and Eucharist
7:30 PM – Liturgy of the Holy Thursday (Polish)
Adoration of our Lord at the Altar of Exposition till 10:00 PM
(during adoration, confession, as required)
Good Friday - April 3
Commemorating the Passion and Death of Jesus Christ
5:00 PM – 7:30 PM – Adoration of our Lord at the Altar of Exposition
7:30 PM – Stations of the Cross (Polish)
8:00 PM – Liturgy of Good Friday (Polish) and Adoration of the Blessed
Sacrament at the Lord’s Tomb till 11:00 PM
(during adoration, confession, as required)
Holy Saturday - April 4
12:00 PM – 3:30 PM – Adoration of the Blessed Sacrament at the
Lord’s Tomb
1:00 PM – 3:00 PM – Blessing of food (every half an hour) in the
church
8:30 PM – Liturgy of Holy Saturday – Easter Vigil (Pol.) after sunset
Easter Sunday
Resurrection of the Lord
7:00 AM – Resurrection Mass (Polish)
9:00 AM – Mass (English)
10:30 AM – Mass (Polish)
Please note: On Easter Sunday there will be no Mass at 12:45 PM
Easter Monday
7:30 PM – Mass (Polish)

Poszukujemy energetycznej, polskojęzycznej niani do dwójki chłopców:
3 i 1.5 roku w Campbell. Godziny do ustalenia, DL nie jest wymagane.
Kontakt: 650-336-4954, email: abbednarek@gmail.com

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 15 i 16 kwietnia 2015 roku, 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, prosimy o email na:

losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

POLISH
EASTER

SPECIALS, ALL
HAND-MADE TO
ORDER!
Round
Sourdough
Bread
for
your
Easter
basket,
Easter Lamb Cake
for your Breakfast
table, creamy Pascha, Babkas, festive
Easter Mazurkas (Krolewski, Cyganski,
Daktylowy, Pomaranczowy, Kajmakowy,
Figowy, Marcepanowy, Jablkowy, Drozdzowy
z
Bakaliami,
Orzechowo -Makowy,
Mandarynkowy, Minimazurki,
a choice of
fresh Pates, and more!
All using Organic
Ingredients.

Send Inquiries/Orders to:

www.mommymademe.com
youreinvitedtodinner@gmail.com

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
www.losangeles.msz.gov.pl/pl/informacje_ konsularne /paszporty/

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.

