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Uroczystość Chrystusa Króla
Our Lord Jesus Christ , King of the Universe
22 listopada/November 22, 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish

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

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

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.

ŚWIĘTO CHRYSTUSOWCÓW

Dzisiaj przypada uroczystość Chrystusa Króla, która
jest świętem patronalnym Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii. Z tej okazji zostanie
zebrana II składka na potrzeby Wyższego
Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Również dochód z kawiarenki zostanie przekazany
na ten sam cel.
Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii to zakon założony w 1932 r.
przez kard. Hlonda dla opieki
dszupasterskiej
nad
polskimi
emigrantami. Chrystusowcy pracują
na każdym kontynencie, gdzie żyją
Polacy. Podobną misję pełnią
Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
The Lord is king; he is robed in majesty.

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 listopadzie modlimy się w
intencji wszystkich zmarłych.

ROSARY GROUP

In November we pray for all
faithfull departed.

Ps.93

PIĄTEK/FRIDAY - 20 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Nicole Wilczyński
SOBOTA/SATURDAY - 21 LISTOPADA/NOVEMBER

5:30 PM O Boże błog. i w pewnej intencji

NIEDZIELA/SUNDAY - 22 LISTOPADA/NOVEMBER

9:00 AM + Larry Subirz
10:30 AM W intencji Chrystusowców
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Rafała Szareckiego z ok. 43. urodzin - rodzina
12:45 PM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Alicji Łukaszczyk z ok. urodzin - A. Kempanowski
ŚRODA/WEDNESDAY - 25 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Jacklyn Wiśnik - C. Groba
PIĄTEK/FRIDAY - 28 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Michała i Romana Skowrońskich
SATURDAY - 28 LISTOPADA/NOVEMBER

5:30 PM + Lucjan Flak (w pierwszą rocznicę śmierci) rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 LISTOPADA/NOVEMBER

9:00 AM ++ Christopher Ron and Shiela Collins
10:30 AM Dziękczynno-błagalna w int. Tadeusza i Sławomiry
Soczyk w 25. rocz. ślubu
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
księdza Andrzeja
12:45 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, 21 listopada
5:30 PM Alina Radwańska
Niedziela, 22 listopada
9:00 AM Ewa Alexander, Vanesse Alexander
10:30 AM Alicja Sulczyński, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
Sobota, 28 Listopada
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 29 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowski
10:30 AM Krzysztof Kozak, Wanda Górecki
12:45 PM Rafał Szarecki
KOLEKTA/COLLECTION:

11/15 Kol./Coll. - 2,125.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki 11/15
paniom G. Hallium, A. Kozłowska, G. Fedorowicz, oraz za ciasto
paniom B. Koperwas, K. Kraszewska, I. Płaza, K. Sobczyk,
C. Pariaszevska, T. Stasiowski, M. Minko, J. Jusińska i I. Guillon.
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.

Potęga prawdy

Chrześcijanin ma nad sobą dwie władze. Jako
obywatel podlega władzy państwowej, a jako ochrzczony
podlega władzy religijnej. Zdarza się, że w konkretnych
sytuacjach istnieje rozbieżność między decyzjami jednej
i drugiej władzy, a człowiek musi dokonać między nimi
wyboru, co wcale nie jest takie łatwe. Otóż, w takich
konfliktowych układach istnieje tylko jedna szansa
bezbłędnego dokonywania wyboru i podejmowania
zawsze słusznych decyzji. Trzeba dostrzec trzecią
władzę. W rzeczywistości bowiem ponad władzą
państwową i religijną jest Bóg. Tylko Jego wymaganie
i prawo są słuszne. Bóg zaś sprawuje władzę w imię
prawdy.
Ktokolwiek podejmuje decyzje w imię prawdy,
zawsze postępuje słusznie, bez względu na to, czy
bezpośrednia władza — świecka czy religijna — za
decyzje ukarze go czy też nagrodzi.
Chrystus też miał nad sobą trzy władze. Państwową
reprezentował w Galilei Herod, w Judei Piłat, a daleko
w Rzymie
Tyberiusz.
Religijną
reprezentował
w Jerozolimie Kajfasz i Sanhedryn. Popadł w konflikt
z jedną i drugą, i obie władze wydały na Niego wyrok
śmierci. Został jednak wierny Ojcu.
Wierność prawdzie czyni człowieka wewnętrznie
wolnym od wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda jest
ponad władzą. To ona władzę osądza — nagradza lub
wydaje na nią wyrok. Gdyby Kajfasz i Piłat uniewinnili
Chrystusa, otoczyliby władzę chwałą i ugruntowaliby jej
autorytet. Skoro zaś wydali na Niego niesprawiedliwy
wyrok, to prawda oskarża ich przez wieki i będzie
oskarżać w wieczności.
Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości,
a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest jedynym,
sprawiedliwym Władcą świata.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
„Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą

modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was
odmawiajcie Różaniec."
św. Jan Paweł II
Każdy z członków KŻR zobowiązuje się do codziennego
odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca,
połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc
Tajemnicy.

W odmawiane dziesiątki różańca nasze serce może
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na
życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości;
sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza
tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej
się troszczymy. Jedną różę różańcową tworzy 20 osób
(tyle, ile jest tajemnic różańcowych). Potrzebnych jest
kilka osób dla uzupełnienia róży. Chętnych prosimy o
zgłaszanie się do ks. Jana.

II skkładka zostanie zebrana w przyszłą niedzielę, 29
listopada jako na Campain for Human Development.
Next Sunday, November 29, there will be a second
collection for Campain for Human Development.

We are faithful citizens of God’s kingdom.

As Christians, every time we pray the Lord’s
Prayer we petition God: “Thy kingdom come, thy will be
done, on earth as it is in heaven.” We ought to pause and
reflect on what those prayerful words really mean. They
raise questions as to whom we belong and to whom we
give our ultimate allegiance.
The independence of the United States was
declared by affirming: We hold these truths to be
self-evident, that all men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain unalienable rights,
that among these are life, liberty and the pursuit of
happiness.
The nation’s founders recognized that no king,
ruler or president confers human rights; these are given to
us by God. Perhaps that concept does not seem to be very
bold to us today, but it was groundbreaking at the time,
and was the foundation of the Declaration of Independence. Regardless of which country we live in, we are
always citizens in God’s kingdom. We should, then, pray
that we always speak the truth and favor life, strive for
holiness and seek God’s grace, while at all times seeking
justice, sharing love and striving for peace.
Jesus Christ has established God’s kingdom here
on earth. With Christ as the king and ruler of our lives
and hearts, we are charged with continuing to build up
God’s kingdom on earth by working for justice and
peace, being good stewards of God’s creation, and treating all those we encounter with kindness, love and com-

ZAPIS DO PARAFII

W tym kraju należymy do parafii przez oficjalne
zapisanie się do niej. Zachęcamy do wypełnienia
formularza, aby dołączyć do naszej wspólnoty.
O chrzest, ślub czy różne zaświadczenia mają prawo
prosić osoby oficjalnie zapisane do parafii.

SZUKAMY DARCZYŃCY
Z wdzięcznością przyjmiemy ofiarę na nowy Mszał
(księga z tekstami do Mszy św.) oraz nowe
lekcjonarze (księgi z fragmentami Pisma św.
używane w czasie liturgii. Mszał - $150, lekcjonarze,
5 sztuk - $ 25 każdy, lub razem - $125.
„Bóg zapłać” !

„MIŁUJCIE SIĘ”
Nowy numer „Miłujcie się” jest już do nabycia w
naszym sklepiku. Zachęcamy do lektury tego
znakomitego pisma i pogłębiania w ten sposób
swojej wiedzy religijnej i wiary.
Nasza wiara karmi się tym co czytamy. Dzięki Bogu jest
obecnie powszechny dostęp do dobrej lektury na tematy
wiary, Kościoła, moralności chrześcijańskiej. Jest wiele
wartościowych stron interntowych: wiara.pl, katolik.pl,
deon.pl i inne. Warto czytać mądre artykuły pogłębiające
naszą wiedzę i pozwalające głębiej przeżywać wiarę.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

11/21 - Msza św. o 5.30pm dla Służby Liturgicznej
11/22 - Uroczystość Chrystusa Króla
11/29 - I Niedziela Adwentu. Nie ma wtedy
katechezy

(Thanksgiving weekend)

12/04 - Piątek 7:30pm - pierwsze Roraty
12/06 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem
(organizowane przez Polską Szkołę Sobotnią)
12/18-20 - Rekolekcje adwentowe

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

W najbliższy czwartek przeżywać będziemy Dzień
Dziękczynienia. Pierwotną myślą tego święta była
wdzięczność wobec Boga i bliźniego za ich pomoc,
opiekę i okazaną miłość. Wdzięczność jest zawsze
najpiękniejszą ozodobą człowieka. Jest niejako siostrą
miłości. Niech nie zabraknie dziękczynnej modlitwy
przed rozpoczęciem uroczystego posiłku. Niech szczera
wdzięczność wypełnia nasze serca i skłania je do
dzielenia się z innymi Bożą i ludzką miłością.

GODZINKI O NIEPOK. POCZĘCIU NMP

W każdą niedzielę Adwentu zapraszamy na śpiew
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi
Panny - o godz. 10:00am.
ŚWIĘTO SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Uroczystość Chrystusa Króla to także święto wszystkich
związanych z posługą liturgiczną w kościele.
Jesteśmy szczerze wdzięczni lektorom, organistce,
chórowi, scholi, kolektorom, zakrystianinowi i
ministrantom za ich piękną i ofiarną posługę.
Z okazji święta zapraszamy całą służbę liturgiczną na
uroczystą Mszę św. połączoną z odnowieniem swoich
przyrzeczeń w sobotę 21 listopada o godz. 5:30 pm.
POSŁUGA LEKTORÓW
Z wdzięcznością przyjmiemy nowych lektorów
czytających Pismo święte podczas sprawowanej liturgii
w naszym kościele. To piękna i zaszczytna posługa.
Zachęcamy do jej pełnienia.
... I MINISTRANTÓW
Cieszymy się dużą ilością chłopców służących przy
ołtarzu w czasie liturgii. Zachęcamy też innych do tej
pięknej posługi. Warto służyć Panu Jezusowi i być blisko
Niego w sercu i przy ołtarzu.
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.

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.

