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

jfiedurek@dsj.org

CHRZEST PAŃSKI/THE BAPTISM OF THE LORD
10 stycznia /January 10, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

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 po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
12:45 PM po pol.
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

WITAMY NA OPŁATKU PARAFIALNYM

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

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

Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości
na Opłatku Parafianym. Tak jak w Wigielię
Bożego Narodzenia gromadzimy się w gronie
rodziny i przyjaciół, aby podzielić się
opłatkiem i spożyć Wierzeczę Wigilijną, tak
dzisiaj w gronie rodziny parafialnej
przedłużamy radość płynącą z tajemnicy
Wcielenia Pańskiego i dzielimy ją z naszymi
siostrami i braćmi w wierze.

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 styczniu modlimy się o pokój na
świecie.
ROSARY GROUP In January we pray
for peace in the world.

Serdecznie dziękujemy Radzie Duszpasterskiej
oraz Paniom w kuchni za przygotowanie tej
pięknej uroczystości. Wszystkim za pomoc i
udział: „Bóg zapłać”!

Pan ześle pokój swojemu ludowi.
O bless the Lord, my soul.

Psalm 104

PIĄTEK/FRIDAY - 8 STYCZNIA/JANUARY
7: 30 PM + s. Elżbieta i o Boże błogosławieństwo dla mamy
SOBOTA/SATURDAY - 9 STYCZNIA/JANUARY
5.30 PM O Boże błog. dla Piotra Szareckiego z okazji 15. urodzin
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 SYTCZNIA/JANUARY
9:00 AM For God’s blessing for children and grandchildren
10:30 AM + Antoni Szurnicki w 35. rocznicę śmierci - córka z rodziną
12:45 PM ++ Deborah i Anna Urban—Rodzina
O Boże błogosławieństwo dla rodziny Rios
ŚRODA/WEDNESDAY - 13 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla Agaty
PIĄTEK/FRIDAY - 15 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii Phillips
SOBOTA/SATURDAY - 16 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Jacklyn Wiśnik
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM Open
10:30 AM + Ryszard - córka i synowie
+ Henryk Bruski - rodzice i siostra
12:45 AM O Boże błogosławieństwo dla Olivii Monroy
z okazji urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 20 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 22 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla „wdzięcznej parafianki”

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.

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa,
w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to
zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana.
„Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą
diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów
Izajasza i Ewangelii.
Wszystkie
teksty ukazują
Jezusa
jako
napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak
Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha
Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się
przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty
opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego
posłannictwa. W podobny sposób dzieje się
z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do życia
w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostaje
usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie
oraz ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił
w latach i ma podjąć świadomie i z odpowiedzialnością
obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze
udział ponownie udzielając łaski przez sakrament
bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić
mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina
rozwija się pod wpływem Ducha Świętego.
Przy okazji Niedzieli Chrztu Pańskiego przypomijmy
sobie nauczanie Kościoła o chrzcie św.

SKUTKI CHRZTU ŚW.

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 9 stycznia
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 10 stycznia
9:00 AM Vanesse Alexander, Ewa Alexander
10:30 AM Krzysztof Kozak, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Aleksandra Kozak
Sobota, 16 stycznia
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 17 stycznia
9:00 AM Larry Vollman, Ewa Alexander
10:30 AM Ludwika Sławska, Rafał Szarecki
12:45 PM Dzieci

KOLEKTA/COLLECTION:
01/3 I kol. - $ 3,251; II kol. - $ 653
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.

KAWIARENKA:
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 można zwrócić się
do członka Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za dany
miesiąc, ich numery telefonów wypisane są na tablicy.

Katechizm Kościoła Katolickiego, zgodnie z
duchem posoborowej teologii, wskazuje na 5
zasadniczych skutków sakramentu chrztu., dzięki
którym staje się on wydarzeniem misteryjnym,
wprowadzającym człowieka w chrześcijańską
nowość życia. Są nimi:

- uwolnienie od grzechu pierworodnego,
- synostwo Boże,
- wszczepienie w Jezusa Chrystusa,
- wszczepienie w Kościół święty,
- udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła.

ROK MIŁOSIERDZIA
W katedrach oraz kościołach i wyznaczonych przez
biskupów zostały otwarte Jubileuszowe Drzwi Święte.
Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania
odpustów jakie daje Rok Miłosierdzia. Odpust zupełny
można uzyskać raz dziennie pielgrzymując do
kościołów, gdzie są Drzwi Święte, rozważając o
miłosierdziu i spełniając zwykłe warunki: spowiedź (lub
trwanie w łasce uświęcającej i wykluczenie
przywiązania do grzechu), Komunia Święta, wyznanie
wiary i modlitwa w intencjach papieża. W naszej
diecezji jubileuszowe kościoły to: Bazylika Katedrala
św. Józefa (San Jose), Our Lady of Guadalupe (San
Jose) oraz Our Lady od Peace (Santa Clara).

Commit ourselves to our Father as Jesus did, we grow
in faith, joy and love.
To be successful in any endeavor, commitment is
essential. Nothing of lasting value happens without it.
And commitment is not easy. Our culture sends us many
messages that work against keeping our commitments.
Thankfully we do, from time to time, come upon stories
of heroic men and women who honor their commitments
no matter the cost. We hear of mothers and fathers who
stay with their children through horrible sicknesses and
misfortunes, giving them their message of faithful and
steadfast caring love. Commitment is the key element of
all noble adventures, wonderful discoveries and heroic
deeds. Jesus started with it. So did Mary, his mother.
Likewise, Saint Joseph remained faithful to his commitments. Jesus, Mary and Joseph were able to do all that
God asked them to do because faith and love for God go
hand-in-hand with commitment. Faith and love for God
build commitment to living out one’s faith, and vice versa. Is there anyone here thinking of becoming a husband
or a wife? Anyone here thinking of becoming a stepfather
or a stepmother? Anyone here thinking of becoming a
priest? If you are, then begin with commitment. That's
why we have the sacraments of baptism and confirmation, and why marriage and ordination also are sacraments. They are really, in a sense, sacraments of commitment. They are holy moments that fill us with the same
Spirit which anointed Jesus Christ in his commitment to
begin his saving mission.
Journey now back to your baptism. Open your
ears. Hopefully you will hear the voice of God saying:
You are my beloved son. On you my favor rests. You are
my beloved daughter and I will love you no matter what.
God’s love and mercy enable us to commit ourselves to
living as a disciple of Jesus, and give us the grace and
strength we need to live out this call.

WELCOME
We warmly welcome all our parishioners and
guests to our Traditional Polish Christmas
Dinner.
How to live the Year of Mercy
Pope Francis wants this Holy Year to be a time for every
Christian to follow Jesus’ command more closely: “Be
merciful, just as your Father is merciful”.
We do this by first coming to God with a sincere heart
and asking for God’s mercy. We can do this in prayer on
our own or with the community. We can also ask for
God’s mercy by celebrating the sacraments, especially
Eucharist and Penance.
Second, because God desires to embrace us with love
and never tires of showing us mercy, we are strengthened by God’s love to go out into the world and show
that same mercy to others. We can do this most clearly
through actions that help others in their physical and
spiritual needs.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

1/10
1/17
1/23

- Opłatek parafialny - 2.30 PM
- Msza św. dla dzieci
- Wieczór z Muzą

BIURO PARAFIALNE
Od grudnia biuro parafialne otwarte jest w poniedziałki i
piątki od 10:am do 4:00pm. Zawsze jednak można
telefonicznie umówić się na spotkanie w dowolnym
czasie.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Radzie Duszpasterskiej,
za piękne przygotowanie Zabawy Sylwestrowej.
Dziękii ich pracy prawie 100 osób pięknie
bawiło się tego wieczóru i radośnie powitało
Nowy Rok. „Bóg zapłać”!
ZAPROSZENIE DO MIŁOSIERDZIA

Z okazji Roku Miłosierdzia zapraszamy do refleksji nad
tym największym przymiotem Boga.
I. Miłosierdzie Boże jest dziś najpopularniejszym
tematem duchowym. Kult miłosierdzia rozwija się w
błyskawicznym tempie i widać, że ta duchowość obecnie
najbardziej przemawia do ludzi. Jednak z miłosierdzia
Bożego wypływają też konsekwencje, które czasem
trudno nam przyjąć, ponieważ… są wymagające.
Spotkanie z miłosierdziem Bożym powinno prowadzić do
dwóch rodzajów nawrócenia. Pierwsze dotyczy naszego
patrzenia na Boga i rozumienia Go – czyli naszego
obrazu Boga. Drugie natomiast dotyczy naśladowania
Bożego miłosierdzia i przemiany naszego serca w Serce
Boże. Jedno i drugie nawrócenie jest konieczne – wydaje
się jednak, że bardzo często skupiamy się tylko na tym
pierwszym. A czasem nawet do niego nie dochodzi, bo
koncentrujemy się tylko na kulcie miłosierdzia.
Ciąg dalszy za tydzień. Zachęcamy do lektury.

WIECZÓR Z MUZĄ
Zapraszamy na kolejny Wieczór z Muzą czyli
program poetycko muzyczny - 23 stycznia o godz.
7 wieczorem w naszej Sali Parafialnej.
Temat wieczoru: „Sprawy duchowe. Poszukiwania
i olśnienia. Pewność i niepewność”.
Wstęp wolny!

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.

Ogłoszenie: Podejme pracę pomocy domowej u starszej osoby, zaopiekuję się dziećmi, lub sprzatanie i
gotowanie. tel 408-813-0221 (Izabela).

ZONN AGENCY

Grace Rudawski

Real Estate Broker/Certified Senior Advisor
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…

Paczki do Polski

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

SOBOTA, 16 STYCZNIA 2016
Walnut Creek 9.30– 11.00am
Redwood City 2.00-4.30pm
Tym razem nie ma zbiórki paczek w San Jose
Kolejna zbiórka w San Jose w maju
Po dalsze informacje proszę
dzwonić pod nr tel. 650-967-5510

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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

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

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...

Zadzwoń:

(408) 505 - 7300

maria.smolenski@yahoo.com

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

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom „

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.

