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10250 Clayton Road, San Jose, CA 95127-4336
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Pierwsza niedziela Adwentu/First Sunday of Advent
29 listopada/November 29, 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, 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

PARISH OFFICE
Monday, 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

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
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.

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.

SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

ADWENT

Dzisiaj w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent.
Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres
przygotowania do Bożego Narodzenia oraz
wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i
ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.
Czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale
SAKRAMENT CHORYCH
radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i
W pierwszy piątek miesiąca
symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia,
i na każde wezwanie
Zaświadczenia o przynależności które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.
do parafii, zgoda na
Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego
sprawowanie sakramentów
poza parafią, zaświadczenia dla "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych
rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara.
rodziców chrzestnych,
wydawane są tylko osobom
Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na
formalnie zarejestrowanym
przyjście Pana.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

Do Ciebie, Panie, wnoszę moją duszę.
To you, o Lord, I lift my soul.

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 grudniu modlimy się o duchowe
przygotowanie i dobre przeżycie
okresu Bożego Narodzenia.
ROSARY GROUP In December we
pray for proper preparing and
experiencing Christmas in our families.

Ps. 25

PIĄTEK/FRIDAY - 27 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM Wolna intencja

SOBOTA/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
ŚRODA/WEDNESDAY - 2 GRUDNIA/DECEMBER

7:30 PM + siostra Elżbieta

PIĄTEK/FRIDAY - 4 GRUDNIA/DECEMBER

7:30 PM W intencji uzdrowienia
O Boże błogosławieństwo dla Seraphiny Groba z
okazji 1. ur.- C. Groba
SATURDAY - 5 /NOVEMBER

5:30 PM + Zbigniew Brining - żona

NIEDZIELA/SUNDAY - 29 LISTOPADA/NOVEMBER

9:00 AM + Felina Ozaeta
10:30 AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny
Kempanowskiej z ok. Urodzin - W. Triska
12:45 PM ++ Krystyna, Adolf, Robert Machnicki

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, 28 listopada
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 29 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Alexander
10:30 AM Krzysztof Kozak, Wanda Górecka
12:45 PM Rafał Szarecki
Sobota, 5 grudnia
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 6 grudnia
9:00 AM Eva Alexander, Vanesse Alexander
10:30 AM Beata Kempanowski, Alicja Sulczyński
12:45 PM Jolanta Jusińska
KOLEKTA/COLLECTION:

11/22 I Kol./Coll. - 1,805; II Kol./Coll. –2,691
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy wszystki, ktorzy przygotowali kawiarenkę 11/22. Cały
dochód $1,706 zostanie przekazany na potrzeby Seminarium
Duchownego księży Chrystusowców w Poznaniu.
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.

„Uważajcie na siebie”

Nowy rok kościelny, który rozpoczynamy
pierwszą Niedzielą Adwentu, upłynie nam pod znakiem
Ewangelisty Łukasza: cały czas będzie nam
towarzyszyła jego Ewangelia. Na inaugurację tego
nowego cyklu Kościół przygotował nam prawie to
samo czytanie, które zamykało rok Marka: o Sądzie
Ostatecznym. Może ta powtórka ma nas jeszcze
bardziej uwrażliwić na ostateczny sens i cel życia,
jakim jest zbawienie, czyli spotkanie z Bogiem?
A może chodzi o to, abyśmy zaczęli sobie bardziej
cenić doczesność, ale nie jako cel sam w sobie, lecz
jako drogę do wieczności? Po prostu: zanim zaczniemy
cokolwiek czytać i rozważać na temat życia
chrześcijańskiego, Kościół chce nam na samym
początku pokazać ostateczny koniec, tak byśmy
wszystko potrafili zobaczyć w jego perspektywie.
Bo bez tej ostatecznej perspektywy łatwo
zatracić sens życia, zwłaszcza, gdy jest to życie trudne,
naznaczone bezradnością, nieszczęściem, cierpieniem,
smutkiem. Kiedy oglądamy dziennik telewizyjny
i migawki ze świata, widzimy wyraźnie jak bardzo
realistycznie potrafił Chrystus określić sytuację
człowieka wobec kataklizmów natury i żywiołów
wojny, rozpętanych ręką ludzką. W stanie takiej trwogi
nie widać żadnego ratunku, wszystko zawodzi.
Człowiek doświadcza wtedy w całej pełni swojej
bezradności, samotności i niemocy.
Przez ostatnie dziesięciolecia, w których historia
bardzo nas oszczędzała, zdążyliśmy chyba trochę o tych
doświadczeniach zapomnieć i nabrać zbytniej pewności
siebie. W takim stanie łatwo utracić z oczu obraz końca
świata i ostatecznego celu ludzkiego życia. Człowiek
pogrąża się w doczesności, tak jakby to było wszystko.
I dlatego Chrystus wzywa nas do czuwania.
Właśnie w takiej postawie należy przeżywać życie
doczesne: czuwając. A czuwanie to nic innego, jak
tylko świadomość końca, świadomość konsekwencji
naszych decyzji i postępowania. To ona nas zmobilizuje
do wszystkiego, co konieczne.
PRZEŻYWANIE ADWENTU
Adwent to jeszcze nie Boże Narodzenie, ale duchowe
przygotowanie do tych radosnych świąt. Nie ulegajmy
więc komercyjnej modzie na „święta przed świętami”.
Chrońmy w sobie i w naszych rodzinach ducha Adwentu;
wyciszenia, dobrej lektury, udziału w rekolekcjach i
spowiedzi św.
POGŁĘBIAJMY NASZĄ WIARĘ
Wiara karmi się również tym co czytamy. Powszechny jest
dostęp do dobrej lektury na tematy wiary, Kościoła,
moralności chrześcijańskiej. Jest wiele wartościowych stron
interntowych: wiara.pl, katolik.pl, deon.pl i inne. Czytajmy
mądre artykuły pogłębiające naszą wiedzę i wiarę.

Dzisiaj zostanie zebrana II składka jako Campain for
Human Development Collection.
Today’s second collection will be taken for Campain
for Human Development.

Let us stand secure before the Son of Man at
the end of our life.

We spend enormous amounts of resources, time and
energy on things that give us a sense of security. We buy
expensive insurance policies and have high-tech alarm
systems in our businesses, homes and automobiles.
And still we are not secure. But no amount of money or
high-tech protection system can keep us from the ultimate
confrontation we each will face. One day, you and I will
stand face to face before Christ at the end of our earthly
existence. And yet we live our lives awash in distractions.
Our eyes are torn away from what lies ahead at the end of
our time here on earth.
Thus, Jesus gives us fair warning at the end of today's
Gospel account. Allow me to repeat the last part:
Be on guard lest your spirits become bloated with
indulgence and drunkenness and worldly care. The great
day will suddenly close in on you like a trap. The day I
speak of will come upon all who dwell on the face of the
earth, so be on the watch. Pray constantly for the
strength to escape whatever is in prospect, and to stand
secure before the Son of Man.
Stand secure before the Son of Man? How can we stand
secure? We will be standing there before him without our
bank accounts and security fences. All of us will have at
that moment, when we face the Son of God, will be our
memories. It is from them that we will draw up our
accounts, that we will find the records of our lives.
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. 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.
BROŃMY BOŻEGO NARODZENIA
Wysyłając
świąteczne
życzenia
używajmy
kartek
przedstawiających treść nadchodzących świąt. Podobnie ze
znaczkami pocztowymi. Przysłowiowy bałwanek czy renifer
nie są symbolami Bożego Narodzenia. Brońmy jego
chrześcijańskiego wymiaru, we wszystkich jego spektach.

PAPIEŻ W AFRYCE
„Przybywam jako sługa Ewangelii, aby głosić miłość Jezusa
Chrystusa i Jego orędzie pojednania, przebaczenia i pokoju” powiedział papież w przesłaniu do mieszkańców Kenii,
Ugandy i Republiki Środkowej Afryki przed rozpoczęciem
podróży do tych krajów. Odbywa się ona w dniach 25 - 30
listopada. Jest to 5 w tym roku, a 11 od początku pontyfikatu
pielgrzymka Franciszka poza granice Włoch.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
11/29 - I Niedziela Adwentu. Nie ma dzisiaj
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
12/24
- Wigilia Bożego Narodzenia

GODZINKI O NIEPOK. POCZĘCIU NMP

W każdą niedzielę Adwentu zapraszamy na śpiew
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi
Panny - o godz. 10:00am.
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.
ZMIANA SEKRETARKI
Z żalem żegnamy Panią Małgorzatę Minko, która przez
wiele lat pracowała w biurze parafialnym. Wyrażamy jej
serdeczną wdzięczność za ofiarną pracę dla dobra naszej
parafii. Pani Małgorzata planuje wyjazd z San Jose,
dlatego nie może dalej pełnić obowiązków sekretarki.
Jej miejsce obejmuje Pani Karolina Gorgolewska. Będzie
pracować w biurze dwa razy w tygodniu; w poniedziałki i
piątki. Życzymy jej Szczęść Boże w nowej pracy.
Od grudnia nastąpi też mała zmiana w godzinach otwarcia
biura parafialnego. Nowe godziny otwarcia biura to:
poniedziałek i piątek - od 10:00am do 4:00pm. Zawsze
można też umówić się na spotkanie telefonicznie.

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.
OPŁATKI NA ŚWIĘTA
Poświęcone opłatki na Wigilię są do nabycia w niedziele
w kościele a w tygodniu - w biurze parafialnym.
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 sac
risty.



Poszukuję pokoju do wynajęcia lub zaopiekuję sie dziećmi lub starszą osobą z zamieszkaniem. Proszę
dzwonić do Barbary (408) 598-9952

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.

