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Trzecia Niedziela Wielkanocna
Third Sunday Of Easter
19 kwietnia/April 19, 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
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.

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
Nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej w każdą
środę o godz. 7:30PM

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na
nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie
zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą
słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim
mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego
miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze
odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla
bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
Św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

SOLEMN ACT OF ENTRUSTMENT OF THE
WORLD TO DIVINE MERCY

God, merciful Father, in your Son, Jesus Christ, you have revealed
your love and poured it out upon us in the Holy Spirit, The
Comforter. We entrust to you today the destiny of the world and of
every man and woman. Bend down to us sinners, heal our
weakness, conquer all evil, and grant that all the peoples of the
earth may experience your mercy. In You, the Triune God, may
they ever find the source of hope. Eternal Father, by the Passion
and Resurrection of your Son, have mercy on us and upon the
whole world! Amen.
St. John Paul II, Kraków- Łagiewniki, 08.17.2002

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 kwietniu modlimy się w obronie
życia poczętego.
ROSARY GROUP

In April we pray for the protection
of human life from the very
beginning

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Lord, let your face shine on us.

Ps. 4:2

SOBOTA/SATURDAY - 18 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM Open intention
10:30 AM + Władysław Rygiel - córka
12:45 PM ++ Jadwiga i Ryszard Janusz - córka
ŚRODA/WEDNESDAY - 22 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Macieja - rodzice
PIĄTEK/FRIDAY - 24 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Macieja - rodzice
SOBOTA/SATURDAY - 25 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM + Marek - Basia, Kasia i Dawid
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM + Janina Nowicki - Porwol Family
10:30 AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Agnieszki
Szareckiej z ok. 40 ur. - rodzina
O Boże błog. dla Claudii Groba i całej rodziny
12:45 PM O Boże błog. dla Karoliny i Dominiki Swedek
z ok. ur.– rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 29 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 1 MAJA/MAY
Pierwszy Piątek/First Friday
7:30 PM W intencji uzdrowienia
+ Julian Groba
SOBOTA/SATURDAY - 2 MAJA/MAY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 MAJA/MAY
9:00 AM ++ Andre abd Sabina Reis - son Manuel
10:30 AM + Zygmunt Porowski
12:45 PM ++ Maria i Feliks Łukaszczyk
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW

Sobota, 18 kwietnia
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 19 kwietnia
10:30 AM Krzysztof Kozak, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Dzieci
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, April 19
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
Sunday, April 26
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
KOLEKTA/COLLECTION:

04/12 I kol./coll. - $ 1,920
26 kwietnia, druga kolekta będzie zebrana na pomoc tym diecezjom
w USA i terytoriach, które nie maja odpowiednich środków na
prowadzenie działalności pasterskiej.
O April 26, second collection will be taken for Catholic Home Missions
Appeal that supports dioceses in the US and its territories that lack
the resources to provide basic pastoral ministry to their populations.

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

KAWIARENKA: Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 04/12 rodzinie Skowrońskich, Kozak, Phillips, Koperwas,
Łobacz, Machlowski. Dochód $ 1,066.
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.

"Wy jesteście świadkami tego”
Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał upodobanie
w zaskakiwaniu swoich wyznawców. Ukazuje się nagle Marii
Magdalenie, innym razem zatrzymuje kobiety, które przerażone
uciekają zobaczywszy odsunięty kamień i pusty grób. Mimo
drzwi zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy nad
Jeziorem Tyberiadzkim, czyniąc cud obfitego połowu.
W dzisiejszej Ewangelii zjawia się wśród uczniów, którzy
nie ochłonęli jeszcze po powrocie z Emaus, byli zatrwożeni,
pełni lęku. Jakby chciał przyzwyczaić ich do tego, że zawsze jest
z nimi. Choć uczniowie spędzili z Jezusem wiele czasu, patrzyli
na Niego, jednak Go nie rozpoznali. Powód? W ich rozumowaniu nie było miejsca na uwierzenie czy zdumienie. Uczniowie
zdają się pytać: jak to, On naprawdę żyje, jest pośród nas i każe
wierzyć, że ból i cierpienie, męka i śmierć to tylko droga ku
życiu?
W swoim myśleniu niejednokrotnie jesteśmy podobni do
apostołów, którzy wiedzą, że nic nie może się zmienić. A myśmy
się spodziewali, że będzie inaczej, że zwycięży dobro ludzkich
serc, gotowość do poświęceń, a wyszło inaczej. Czy to, co
widzimy wokół nas, czy sposób, w jaki o tej rzeczywistości
mówimy i piszemy, jak ją pokazujemy, jest jedynym z
możliwych? Czy scenariusz, jaki podpowiada nam nasze
rozżalone serce, jest prawdziwą wersją wydarzeń? I tak, i nie.
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jest to wersja prawdziwa.
Ale jeśli zmartwychwstał, to oznacza, że również i my zmartwychwstaniemy, a nasze życie może się zmienić.
Rozmyślając o mojej drodze wiary warto zastanowić się,
czy nie jest tak, że jedynym kryterium wiarygodności naszej
wiary w Zmartwychwstanie jest codzienne życie. Jak uczniowie
w drodze do Emaus my także możemy niedowierzać. Nasza
modlitwa może być modlitwą wątpiącego Tomasza, załamanego
Piotra, możemy się też otrzeć o nadgorliwość Szawła. Oni
pozwolili się przemienić, bo uwierzyli słowom Zmartwychwstałego: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o
Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
„Wy jesteście świadkami tego”. Wiara w zmartwychwstanie oparta jest na świadectwie tych, którzy widzieli pusty grób i
tych, którym dane było spotkać Zmartwychwstałego Jezusa. „On
wtedy oświecił ich umysły, tak aby rozumieli Pisma”. Ale jeśli i w
historię mojego życia wkroczył Jezus, w taki czy inny sposób, to
również i ja jestem wezwany, aby o tym mówić z pokolenia na
pokolenie. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa stał się bliskim
każdemu z nas. Bo stał się jednym z nas. Ta bliskość
zobowiązuje.
Wątpliwości są sprawą ludzką, ale czy można mówić o
wątpliwościach w świetle wiary? Tylko grzech zamyka drogę do
światłości. Jezus wyzwolił nas z lęku, strach zastąpił nadzieją,
„że w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy”.
Czy jesteśmy świadkami Pana dziś? W roku śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa nie było łatwiej uwierzyć niż nam
dzisiaj, a jednak ci, którzy uwierzyli, przekazali nam, że to jest
możliwe, więc i my możemy!

In Christ’s resurrection, God’s goodness
triumphs over suffering and death.
The English language has lots of clichés, they
are so often repeated because they have a degree of
truth. One such cliché is, “Seeing is believing.” We see a
clear example of this in action in today’s Gospel reading.
In the passage from Saint Luke’s Gospel, the disciples
see the risen Lord with their own eyes. Even then, they
don’t believe it is Jesus, at least not at first. In a way,
nobody could blame them. Only 36 hours earlier, the
disciples had seen Jesus sentenced to death, scourged,
dragged through the streets while being made to carry a
large wooden cross, and crucified. At least one disciple,
John, saw him die. They had no logical reason to believe anything except that their Master was dead and
gone forever.
It’s not as if Jesus didn’t tell them what would
happen. Long before his passion and resurrection,
Jesus explained to the disciples that he would suffer, die
and rise again. But the disciples didn’t understand it –
except Peter, who tried to stop Jesus from going through
with it. Peter, though he certainly meant well, didn’t understand why Jesus had to undergo the horrible experience that he foretold. None of the disciples did. But the
risen Lord, as described in today’s Gospel, presented
himself to the disciples and opened their minds to the
meaning of everything that had happened over the
course of those three days. It truly was a case of “seeing
is believing.”
Another common cliché is, “Everything happens
for a reason.” We often find ourselves wondering why
bad things happen and why people suffer. Hiding in fear
immediately after Jesus’ death, the disciples may very
well have felt the same way. Their idea of a Messiah
was not one of a man who would suffer and die in a
manner befitting only the worst of society’s criminals.
God could have brought about this expiation for
sins any way he wanted. He could have simply willed it,
and it would have happened. So why didn’t he? Perhaps
because seeing is believing, and because everything –
even suffering – happens for a reason. For the earliest
followers of Christ, and for us, this act of expiation of
sins wasn’t some unseen, abstract situation or concept.
The disciples actually saw it happen. And we see it happen today in the sacrifice of the Mass, Christ’s one sacrifice is made present in the Eucharist. In the Eucharist,
we see victory over sin and death.
It was through the suffering, death and resurrection of Jesus that God’s love for us and his wish for us to
be with him forever is really driven home in our minds
and hearts. The gift he won for us, eternal salvation, is
there for the taking – and all people, including even the
Israelites in the first reading who had handed Jesus over
to be executed, are eligible for this gift.

Program nadchodzących wydarzeń
parafialnych
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 koł ę S obotn ią

05/10 Dzień Matki
05/17 I Komunia św.
MSZE ŚW. W INTENCJI MATEK
W niedzielę, 10 maja, obchodzimy Dzień Matki. W tym
dniu, będziemy się modlili za nasze Mamy podczas każdej
Mszy św. Przy wejściu do kościoła wyłożone są koperty z
kartkami, na których można wpisać imiona i nazwiska
Matek, zarówno żyjących jak i tych, które już odeszły do
wieczności.
Prosimy zwrócić koperty do piątku 8 maja.
PROSIMY O WYPISYWANIE DRUKOWANYMI LITERAMI
MASSES FOR THE INTENTIONS OF MOTHERS
On Sunday May 10, we are celebrating Mother’s Day. On
this day we will pray for our mothers during each Mass.
In our church lobby, you will find envelopes with note
cards where you can list the names of your mothers
(living or deceased). Please return the envelopes by
Friday May 8. PLEASE PRINT CLEARLY
PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Od kilku lat trwa w naszej Misji nawiedzenie
Obrazu
Bożego Miłosierdzia. 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 każdej parafialnej rodziny. Rodziny
lub indywidualne osoby, które chciałyby przyjąć
go do swojego domu, prosimy o zgłoszenie się w
zakrystii lub biurze parafialnym.
PEREGRINATION OF DIVINE MERCY
PICTURE
We are continuing peregrination of the Divine
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 when you would like to take home
the picture.

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

Przyjechalismy z Wrocławia na kilkutygodniowy kontrakt do Stanford University. Poszukujemy pokoju dla dwóch osób
(40 lat) od zaraz. Prosimy o kontakt: grazynaszczepaniak@gmail.com tel. 650-289-8107

Dwóch spokojnych studentów na 4-miesięcznym kontrakcie w Google, poszukuje pokoi z dostepem do kuchni,
łazienki i pralni w okolicach Santa Clara lub Sunnyvale. Bardzo prosimy o kontakt na email: viesiad@gmail.com lub
telefon 1905157654.
Poszukujemy energicznej, polskojęzycznej niani do dwójki chłopców: 3 i 1.5 roku w Campbell. Godziny do ustalenia,
prawo jazdy 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 408-4108094

Zadbaj o swoje zdrowie - Naturalnie!

Zbiórka paczek do Polski

Spotkanie autorskie z Jerzym Zieba autorem
polskiego bestselleru:
„Ukryte terapie - czego ci lekarz nie powie”

na parkingu
Misji Św. Brata Alberta
w San Jose:
SOBOTA, 2 MAJA, 2015,
od 3 PM do 4:30 PM
Po dalsze informacje proszę
dzwonić na nr tel. 650-967-5510

Niedziela, 19 kwietnia 5:00PM
Wstęp wolny!

Adres: The Polish Club Inc. of San Francisco
3040 22nd Sreet at Shotwell
San Francisco, CA 94110

ZONN AGENCY

Organizator: Kasia Chapple c:810-656-4744 EGIDA
Consulting USA

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.

