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

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pentecost Sunday
24 maja/May 24 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
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

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.

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

Zapraszamy wszystkie dzieci na uroczystą
Mszę św. z ich udziałem
31 maja o godz. 12:45pm,
w której pragniemy podziękować Panu Bogu za
pogłębioną wiedzę szkolną i katechetyczną
w minionym roku.
Zapisy na katechezę w nowym roku
katechetycznym bedą przyjmowane we
wrześniu.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Miesiąc maj, to szczególny czas
w naszej polskiej pobożności,
poświęcony Matce Zbawiciela.
Zapraszamy na tradycyjne
Nabożeństwa Majowe,
które odbywają się

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 maju modlimy się za dzieci
przystępujące do I Komunii Św.
ROSARY GROUP

In May we pray for the children
receiving the First Holy
Communion

w niedzielę: 20 minut przed Mszą św. o godz. 10:30 AM
w środy: o godz. 7:30 PM, przed Mszą św.
w piątki: po Mszy św. o godz. 7:30 PM

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.

Ps. 104

SOBOTA/SATURDAY - 23 MAJA/MAY

5:30 PM +Maria Tkaczyk oraz Beatrice Gribaldo - A.P.Gribaldo
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 MAJA/MAY

9:00 AM + Angela Marfull - Theresa Silveira
10:30 AM ++ Honorata i Henryk Michalczyk - córka
W intencji Ks. Piotra z ok. 20 r. święceń kapłańskich
12:45 PM W intencji dzieci pokomunijnych
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 MAJA/MAY

W tym dniu nie będzie Mszy św.

PIĄTEK/FRIDAY - 29 MAJA/MAY

7:30 PM Wolna intencja

SOBOTA/SATURDAY - 30 MAJA/MAY

5:30 PM + Filip Kozieł - M. Smith

NIEDZIELA/SUNDAY - 31 MAJA/MAY

9:00 AM ++ John The Baptist Quang Nguyen and
Francis Thuan Nguyen - family
10:30 AM O dar uzdrowienia i wszelkie potrzebne łaski dla
Ks. Andrzeja z ok. urodzin - przyjaciele
12:45 PM Dziękczynna na zakończenie roku katechetycznego
i szkolnego
ŚRODA/WEDNESDAY - 3 CZERWCA/JUNE

7:30 PM O zdrowie dla Ks. Andrzeja z ok. ur. - A. Kempanowska
PIĄTEK/FRIDAY - 5 CZERWCA/JUNE
PIERWSZY PIĄTEK/FIRST FRIDAY

7:30 PM W intencji uzdrowienia
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dominika Groba
z ok. 11 ur. - rodzina
SOBOTA/SATURDAY - 6 CZERWCA/JUNE

5:30 PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Jan Kempanowskiego
- B. Kempanowska
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 23 maja
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 24 maja
10:30 AM Alicja i Jacek Łukaszczyk
12:45 PM Maria Teodorczyk
Sobota, 30 Maja
5:30 PM Alina Radwańska
Niedziela, 31 Maja
10:30 AM Alicja Sulczyńska, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, May 24
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowski
Sunday, May 31
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
KOLEKTA/COLLECTION:

05/17 I kol./coll. - $ 1,573
Dzisiaj, 24 maja, druga kolekta będzie zebrana na Catholic
Charities. Today, May 24, second collection will be taken for
Catholic Charities.

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA: Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 05/17 rodzinie Górecki, Wysok i Machnicki.
Dochód $ 1055.

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.

Człowiek, czyli oddech Boga
Tchnienie – to słowo dobrze wyraża tajemnicę Ducha
Świętego. Oddech jest konieczny do życia. Tlen wchodzi
w nasze wnętrze, napełnia płuca, karmi każdą komórkę ciała.
Oddech jest czymś niezbędnym, a jednocześnie tak
oczywistym, że na co dzień o nim nie pamiętamy. Przypominamy sobie o nim, kiedy z różnych powodów zaczyna nam
brakować tchu. Duch Święty – tchnienie Boga – wchodzi
w nasze wnętrze, zasila, ożywia, karmi naszego ducha. Jest
niezbędny do życia, ale łatwo o Nim zapominamy.
Są dwa „miejsca”, w których objawia się nam Duch
Święty: człowiek i Kościół.
Zacznijmy od człowieka. Św. Atanazy pisał: „Słowo
przyjęło ciało, abyśmy mogli przyjąć Ducha Świętego. Bóg
stał się nosicielem ciała, aby człowiek mógł stać się
nosicielem Ducha”. To niesamowite: nie świątynie
z kamienia, ale kruchy człowiek jest najważniejszym
miejscem przebywania Boga. „W was będzie” – mówi Jezus,
obiecując Ducha Świętego (J 14,17). Kiedy Bóg stwarzał
człowieka, „tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2,7).
To było pierwsze życiodajne tchnienie Boga Stwórcy.
W Ewangelii św. Jana czytamy, że zmartwychwstały Jezus
„tchnął” na Apostołów. To jakby reanimacja człowieka po
jego grzechu, przyłączenie do Bożego respiratora. Tchnienie
Zmartwychwstałego uwalnia człowieka od grzechu i śmierci.
Dziś przez pośrednictwo Kościoła Jezus udziela Ducha
Bożego przyjmującym sakramenty, zwłaszcza chrztu
i bierzmowania. Św. Ireneusz nie wahał się pisać, że pełnię
człowieczeństwa tworzą: ciało, dusza i Duch Święty.
Człowiek nosi w sobie oddech Boga. Kiedy słyszymy o łasce
Boga, myślimy na ogół o jakichś uzdolnieniach czy darach,
a tymczasem pierwszą, podstawową łaską Boga jest… sam
Bóg: Duch Święty w nas!
Duch Święty działa jednak nie tylko w pojedynczych
osobach. On napełnia swoją obecnością Kościół jako całość,
czyni z niego żywą wspólnotę. Tak jak Bóg Stwórca „ulepił
człowieka z prochu ziemi”, tak Jezus, Syn Boży, „ulepił”
swój Kościół z ludzi, słabych jak proch ziemi. Zesłanie Ducha
Świętego było momentem, w którym Bóg tchnął swego
Ducha w tę wspólnotę. Dopiero wtedy Kościół zaczął nieść
obecność Boga innym, w świat. Kościół jest więc owocem
dwóch misji: posłania na świat Syna Bożego i zesłania Ducha
Świętego. To Duch Święty jest „duszą” Kościoła – Ciała
Chrystusa. Duch Święty tworzy z ochrzczonych jedność
mimo różnorodności, buduje więzi. Jest jedną Osobą w wielu
osobach. Duch Święty jest w Kościele źródłem miłości,
prawdy i nieustającej odnowy.
Człowiek może być święty i Kościół może być święty
tylko dzięki Duchowi Świętemu. On już od chrztu jest we
mnie, a od dnia Pięćdziesiątnicy jest w Kościele. Jednak stale
musimy wołać: „Przyjdź!”. Aby pamiętać, że bez oddychania
Bogiem grozi nam uduszenie… samym sobą.

The call of the Holy Spirit is not an event.
It’s our way of life.
The descent of the Holy Spirit at Pentecost can in
some ways be considered an ending. After all, the coming of
the Spirit brings to fulfillment the activity and promises of
Jesus. Jesus took on flesh as the prophets had foretold; he
suffered, died, and rose from the dead as he predicted would
happen; he ascended back to the Father as he told his disciples
he would; and finally, he sent the Holy Spirit as he promised
he would. That’s that. All done. We can all go home now. Or
can we? Upon further reflection, we’re confronted with the
reality that the coming of the Spirit is not so much the end of
Jesus’ activity, but the beginning of something new for the
disciples whom Jesus commissions and sends forth to be his
presence in our world today.
In this regard, it’s helpful to think of Pentecost not so
much as a singular event in the life of the Church, but as a
way of life in which all of us, as the baptized, name, claim,
and proclaim our identity and mission as followers of Christ
and members of his body. This is who we are. This is what we
do.
That being said, what can the event of Pentecost offer
us as we take up and carry on the mission of Christ today?
The most obvious lesson emanates from our first reading,
where the people gathered from diverse nations hear God’s
word proclaimed – each in his own language. This highlights
the universal nature of God’s love for all people of every race
and tongue, and thus reminds us that our efforts at carrying on
the mission of Christ by the power of the Spirit must be
characterized by that same inclusivity. We are to reach out to
all: the poor and the rich, the young and the old, those in our
own neighborhoods and those across our borders.
In the second reading, Saint Paul uses the image of a
body and its many parts to describe the unity within the
diversity of the Body of Christ. We are not all the same, and
that is a good thing. Each of us, with equal dignity and equally
loved as a child of God, can contribute our own unique gifts
to the building of the kingdom, relying on each other to do
what no one of us could possibly do alone. Our gifts and skills
may differ, but they come from the same source and serve the
same purpose. Rather than comparing our gifts, let’s share
them.
In today’s Gospel, the risen Jesus meets his disciples,
breathes the Holy Spirit on them, and sends them forth to
continue the mission he started. The disciples were locked
away in fear when Jesus came. Like them, we live in a world
where there’s much to fear and much cause for worry and
anxiety. But when we open ourselves to the Holy Spirit, we
shall be unshackled from our fears and move out beyond our
comfort zones. We shall be able to go forth to wherever God
leads us. When it comes to the Holy Spirit, we may not
always know exactly where the journey will take us, but we
can rest assured that every road ultimately leads us closer to
the heart of Christ and to the fullness of God’s kingdom.
As the great mystic Saint Teresa of Avila once wrote,
“Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but
yours, your eyes are the eyes with which he looks compassion
on this world.” As we receive the gift of the Jesus Christ
today in this Eucharist, may we renew and deepen our
commitment to allowing God to use us – all of us in our many
parts and with our diverse gifts – as the one Body of Christ
whose mission is to renew the face of the earth so that it reflects more and more the kingdom of God that is our destiny.

Program nadchodzących wydarzeń
parafialnych

05/24 - Uroczystość Zesłania Ducha Św. Rocznica Pier wszej Komunii św.
Nie będzie lekcji katechezy

05/30 - Teatr Mały zaprasza na pr zedstawienie
do sali paraf ialnej o 2pm
05/31 - Msza św. z udziałem dzieci
Zakończenie roku katechet ycznego i szkolnego
Rozdanie świadect w w salkach katechet ycznych
Piknik dla ministrant ów i scholi
06/6 - Ubieranie ołt arzy na Boże Ciało po
Mszy św. o 5:30 PM
06/7 - Uroczystość Bożego Ciała i Kr wi Pańskiej

TEATR MAŁY

serdecznie zaprasza dzieci i dorosłych na przedstawienie

“Uwierz w siebie”
w sobotę 30 maja o godzinie 2pm
w sali parafialnej

To historia o tym, jak przyjaźń i wiara w siebie pomagają
pokonywać trudności i dokonywać niemożliwego. Młodzi,
utalentowani aktorzy, ciekawy scenariusz i wspaniała
muzyka gwarantują udaną zabawę.

Zapraszamy!

Drodzy Parafianie,

W ostatnim czasie musielismy zakupić nowe wyposażenie
liturgiczne do naszego kościoła:
- “Żywa” wieczysta lampa przy tabernakulum $800
dar rodziców dzieci komunijnych;
- Dwie nowe kropielnice przy drzwiach po $ 400
Jedna z nich została ufundowana przez
państwo M. R. Skowrońskich;
- Podstawa do paschału $ 1,350
Dotychczasowym ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg
Zapłać. Jeżeli ktoś z parafian chciałby na ten cel złożyć
specjalną donację na pozostałe sprzęty to prosimy o
kontakt z Ks. Proboszczem.
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.

Seeking a Polish speaking live-in caregiver and housekeeper for my Mother in Marin County. Duties include meal
preparation. I am looking for a caring and compassionate companion. Please contact me at email:
cordoba74@gmail.com or phone nr 415-454-9535
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

(408) 505 - 7300
Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje

tobie profesjonalną i uczciwą poradę
i obsługę przy kupnie i sprzedaży
nieruchomości w Bay Area.
Moim klientom oferuję:
- bezpłatną konsultację i pełną dyskrecję,
- agresywny plan sprzedaży i kupna,
- pełną analizę rynkową,
- bezpłatne udekorowanie domu przed
sprzedażą,
- reklamę na wielu stronach internetowych,
- codzienną listę nowych domów,

AWARD WINNING DENTIST
MARIA SMOLEŃSKI, DDS
Zaprasza do gabinetu przy
827 Altos Oaks Suite #2
LOS ALTOS, CA 94024
650-941-9855
maria.smolenski@yahoo.com

www.altosdentist.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, twarog, kapusta, ogorki,
buraczki, sałatki, makarony,
dżemy, pierogi, naleśniki, knedle,
grzyby suszone, chrzan, polskie
alkohole, słodycze...

Zadowolenie klienta
jest moim priorytetem.

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.

Zadzwoń po darmową konsultację już dziś!

Beata Kuligowska-Agent #01932458
408-409-0983
beata@advcmail.com

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.

