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

Dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku
Twenty-ninth Sunday in ordinary time
18 października/October 18, 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

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

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

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

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.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W październiku zapraszamy
wszystkich na Nabożeństwa
Różańcowe w każdą środę i piątek
o godz. 7:30pm, w sobotę o
5:10pm oraz w niedzielę o godz. 10:10 am

Modlitwa za
zmarłych na
cmentarzu
Tradycyjnie zapraszamy
wszystkich na modlitwę
różańcową za zmarłych,
w niedzielę,
1 listopada o 3pm na cmentarzu Gate of Heaven
(22555 Cristo Rey Dr. Los Altos)

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 październiku modlimy się w
obronie życia ludzkiego, od chwili
poczęcia do naturalnej śmierci.

ROSARY GROUP
In October we pray for life, from
conception until natural death.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you!

Ps. 33

PIĄTEK/FRIDAY - 16 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM + Jaroslav Triska i Anna Lexa - synowa W. Triska
SOBOTA/SATURDAY - 17 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM + Bogumiła Kuryj

NIEDZIELA/SUNDAY - 18 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

9:00 AM + Maria Albertina, Humberto, Francisco Fagundes C. Fagundes
10:30 AM +Teresa i Stanisław Szczepański - siostra M. Kustra
12:45 PM + Bronisława i Bronisław Antas - córka W. Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM + Marian Głowala w 3 r. śm. - Kosińscy

PIĄTEK/FRIDAY - 23 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Nicole Wilczyński
SOBOTA/SATURDAY - 24 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM Za Ojczyznę

NIEDZIELA/SUNDAY - 25 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

9:00 AM For God’s blessing for Norma Pesayco 75th birthday
10:30 AM + Janusz Pankowski
12:45 PM O Boże błog. dla Karoliny i Jana Gorgolewskich z
okazji 17 r. ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 28 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM Wolna intencja

PIĄTEK/FRIDAY - 30 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. dla Cecylii i Andrzeja Pariaszewskich
SOBOTA/SATURDAY - 31 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM Wolna intencja

INTENCJE MSZALNE

Ofiarowanie duchowych owoców Eucharystii jest bezcennym darem
dla naszych bliskich; żyjących czy zmarłych. Urodziny, imieniny,
rocznica ślubu czy śmierci to szczególne okazje, aby pamiętać o
tych, których kochamy i dla których pragniemy Bożych łask i
błogosławieństwa. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych.
Jest wiele wolnych intencji na powszednie dni tygodnia.
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 17 października
5:30 PM Karolina Gorgolewska
Niedziela, 18 października
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
12:45 PM Dzieci
Sobota, 24 października
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 25 października
10:30 AM Alicja i Jacek Łukaszczyk
12:45 PM Rafał Szarecki
Sunday, October 18
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
Sunday, October 25
9:00 AM Ewa Kempanowski, Veness Alexander

ŻEBY SŁUŻYĆ
Rozumiemy Jakuba i Jana, którzy przyszli prosić
o przywileje, i chyba jeszcze lepiej rozumiemy pozostałych Apostołów, którzy przeciwko temu zaprotestowali;
nie z jakichś szlachetnych pobudek, ile raczej przez zwykłą
zazdrość. Rozumiemy to, bo sami jesteśmy do nich podobni: też byśmy zabiegali o wpływy i też oburzalibyśmy się
na tych, którzy by nas ubiegli. Przez te dwa tysiące lat
człowiek nie wiele się zmienił, a jeśli już, to chyba na gorsze.
Ale te nienajlepsze skłonności ludzkiej natury
mogą zostać odmienione przez Chrystusa, jeśli Mu zaufamy i pójdziemy za Nim. Właśnie to dokonało się u Apostołów: z porywczych i często samolubnych rybaków,
przemienili się w dojrzałych, zdolnych do poświęcenia,
ofiary i służby świadków Chrystusa. Jednakże zanim dobrze zrozumieli słowa Chrystusa i odpowiedzieli na Jego
wezwanie, najpierw chcieli Go wykorzystać dla swoich
celów, albo raczej chcieli upiec przy Jego ogniu swoją
własną pieczeń.
Żądza zaszczytów i przywilejów, żądza sławy i władzy,
jest jednym z najsilniej zakorzenionych w ludzkiej naturze
dążeń. Chrystus rozumie te ambicje i akceptuje je, ale chce
je przemienić w taki sposób, by z siły egoistycznej
i niszczącej, stały się energią twórczą, popychającą
człowieka do heroizmu i służby dla wspólnego dobra.

Can you drink the cup that I must drink?
In today’s Gospel account we find James and John
asking Jesus to give them the glory of sitting next to him in
his kingdom. In response, Jesus asks them to face the
consequences of evil, to drink from the cup of suffering
from which he must drink. He challenges them to respond
to the consequences of evil human choices.
The mark of a Christian is the willingness to actively, not passively, accept and then confront the evil that
exists within ourselves and in the world around us. Jesus
asks: Can you drink the cup that I must drink?
Following in Jesus’ footsteps means not listening to
the voice of those who counsel us to avoid pain at all costs,
even at the cost of our souls. Following Jesus we, with
him, drink of the cup of suffering in order to confront evil
and all that has gone mad in our world. That’s the only
way to reach spiritual and psychological maturity.

KOLEKTA/COLLECTION:

10/11 I Kol./Coll. - $1,532
II Kol. Coll. - $419
Dzisiejsza II kolekta przeznaczona jest na World Mission
Sunday
Today’s II collection will be taken for World Mission Sunday
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:

Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki 10/11
K. Mrozowskiej, M Skowrońskiej oraz za pomoc i ciasto
A. Gribaldo, M. Niechwiej, A. Kozłowskiej, T, Stasiowskiej,
C. Groba. Dochód $852

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej,
pielgrzymuje w naszej Misji podobnie
jak obraz Bożego Miłosierdzia.
Rodziny lub indywidualne osoby,
które chciałyby przyjąć ikonę do
domu, prosimy o zgłaszanie się w
zakrystii lub biurze.
We are continuing peregrination with
the small icon. Please register at the
parish office or sacristy.

PRZEWODNIK PO MODLITWE
Twojej modlitwie towarzyszy nieustanne rozproszenie?
Jesteś przekonany, że Bóg cię nie słucha? A może boisz
się, że na twoją rodzinę spadnie srogi Boży gniew bo
nie odmówiłeś dzisiaj pacierza? Jeżeli masz takie lub
podobne wątpliwości, przeczytaj nasz krótki poradnik
i módl się lepiej!
Problemy z modlitwą należą do tych najbardziej
powszechnych w Kościele. Nie bez powodu zajmowali się
nią Ojcowie Kościoła, wielcy święci i święte oraz papieże
wszystkich wieków. Każdy z nich miał jej własne
doświadczenia i chciał je przekazać innym, by lepiej się
modlić. Czy oznacza to jakieś tajne wskazówki
zwiększające jej skuteczność? W żadnym wypadku!
W lepszej modlitwie chodzi o kilka podstawowych spraw
które ułatwiają codzienny kontakt z Bogiem, pozawalają
na głębsze zrozumienie Jego woli, a także sprawiają, że
my sami jesteśmy coraz bardziej dojrzali w przeżywaniu
wiary.
Cały artykuł na stronie Deon.pl Zachęcamy do lektury!

MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Chrześcijańska pamięć o zmarłych to przede
wszystkim serdeczna modlitwa, aby tym, którzy
przeszli już na tamten świat, pomóc osiągnąć
szczęście wieczne.
Różaniec za zmałych – na cmentarzu Gate of
Heaven 1 listopada w kaplicy o 3pm
(adres: 22555 Cristo Rey Dr., Los Altos)
Nowenna Mszy św. za zmarłych – to 9 Mszy
św. ofiarowanych za zmarłych polecanych Bogu w
Wypominkach.
Wypominki – to modlitwa ze wspomnieniem imion
naszych zmarłych, 15 min przed niedzielną Mszą
św. podczas Nowennny. Imiona zmarłych prosimy
czytelnie(najlepiej drukowanymi literami) wypisać
na specjalnych kartkach i oddać do zakrystii lub
wrzucić do koszyka w czasie kolekty.

Z SYNODU O RODZINIE...

12,43)
PRAYERS FOR DEPARTED
Rosary - Gate of Heaven, chapel, November 1st
at 3 pm (in polish), address: 22555 Cristo Rey Dr.,

NIEBEZPIECZNA ZMIANA EWANGELII
Zmiana Ewangelii byłaby czymś bardzo niebezpiecznym tak postulat dopuszczenia osób rozwiedzionych do komunii
podsumował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki, który uczestniczy w Watykanie w
synodzie biskupów na temat rodziny.
Abp Gądecki odniósł się do sprawy postulowanego przez część
tzw. liberalnej hierarchii dopuszczenia rozwodników do
komunii, która podzieliła ojców synodalnych. Hierarcha
podkreślił, że osoby rozwiedzione są "integralną częścią
Kościoła". "Mają różne możliwości realizacji w życiu Kościoła;
poprzez edukację dzieci, dzieła miłosierdzia, słuchanie Słowa
Bożego, obecność i modlitwę w Kościele" - przypomniał.
A zatem, ludzie ci nie są wykluczeni z życia Kościoła z powodu
rozwodu. Podkreślił zarazem, że Eucharystię może przyjąć ten,
kto nie jest w stanie grzechu, kto się wyspowiadał. Tymczasem
"grzech cudzołóstwa trwa wśród osób, które się rozwiodły
i zawarły ponownie związki" - oświadczył abp Gądecki.
“Można mówić o empatii, o miłosierdziu wobec tych osób, ale
prawo człowieka nie może górować nad prawem Chrystusa, nad
wymogami, które Chrystus postawił w Ewangelii. Zmiana
Ewangelii byłaby czymś bardzo niebezpiecznym" - powiedział
metropolita poznański.

Wybory Parlamentarne
Przypominamy, że wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą
się w Polsce 25 października 2015 r., natomiast
głosowanie w USA odbędzie się w sobotę, 24
października 2015 r. w godzinach 7:00-21:00. Warunkiem
wzięcia udziału w głosowaniu w USA jest posiadanie
ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w
spisie wyborców ewybory.msz.gov.pl
Więcej informacji na ten temat na stronie:
http://losangeles.msz.gov.pl/pl/p/losangeles_us_k_pl/
Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach!
To nasz przywilej i obywatelski obowiązek!

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za
zmarłych, aby byli uwolnieni od grzechu”. (2 Mach

Los Altos

Holy Masess Novenna - Nine Holy Masses for the
repose of the souls.
All Souls - In the church vestibule you can find
envelopes with note cards where you can list the
names of your departed loved ones (please print
legibly and submit to sacristy or collection baskets).
For the souls whose names are listed, Holy Masess
will be celebrated during Novenna, names will be
read 15 min. before Masess.

OSCAR ROMERO SZYBCIEJ ŚWIĘTYM?

Dokumentacja o trzech cudach za wstawiennictwem bł.
Oscara Romero jest już w drodze do Watykanu.
Delegacja z Salvadoru chce prosić Franciszka o
przyspieszenie kanonizacji.
Taki zamiar potwierdza metropolita San Salvador, abp
José Luis Escobar. - W drodze są dokumenty
potwierdzające trzy cudy jakie dokonały się za
wstawiennictwem błogosławionego. To mocny argument
za przyspieszeniem kanonizacji.
O ile można przyspieszyć ogłoszenie świętym
zamordowanego w 1987 r. metropolity San Salwadoru?
Przypomnijmy, że był on celem junty, przeszkadzał
władzom mówiąc o prawach człowieka i demaskując
zbrodnie jakich dopuszczano się w jego kraju. Mówił też
otwarcie do polityków w skali świata. M.in do
ówczesnego prezydenta USA kierował apele by "jako
chrześcijanin
zaprzestał
wspierania
zbrojnego
Salwadoru".



Wykonam naprawy w domu i wokół domu, „Złota rączka” - proszę dzwonić na nr tel. 408-480-0118



Poszukuję opiekunki do 54-letniej chorej kobiety. Z zamieszkaniem. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. kontaktowy:
408-209-8697 Henryk.



Potrzebna pomoc przy starszej Pani 5 razy w tygodniu w Morgan Hill tel. 408-203-8483



Poszukuję pracy jako opiekunka do dzieci bądź osoby potrzebującej pomocy. Potrafię gotować i mam doświadczenie. Proszę
dzwonić pod nr tel. 408-444-3758



Jestem absolwentką architektury , wykonuję
kompleksowe projekty, aranżacje wnętrz,
dokumentację, szkice, mam doświadczenie.
Paulina 408-444-3758

Grace Rudawski

Real Estate Broker/Certified Senior
Adviser
Cal BRE# 01233596
call/text 408.832.2294
www.YouAskGrace.com
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiązania zamiast obietnic.
Kupno i sprzedaż domów, Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
Zarządzanie inwestycyjnym nieruchomościami
Pomoc w przefinansowaniu… i dużo wiecej…

Nie zwlekaj, Zadzwoń i Dzisiaj - Twój sukces jest moim sukcesem!
Call/text: 408.832.2294 Email:grarud@gmail.com

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom „
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,BONUS
$500 po zamknięciu transakcji.

Zadzwoń:

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

KALINKA

Fine Polish Food

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)

European Food and Wine Market

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...

BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

maria.smolenski@yahoo.com

SLAVIC SHOP
1080 Saratoga Ave, Ste#1
San Jose, CA 95129

(408) 505 - 7300

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

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.

