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III niedziela w ciągu roku/Sunday in ordinary time
24 stycznia /January 24, 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.
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

PARISH OFFICE
Monday, 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.

Ikona Matki Bożej
Częstochowskiej

pielgrzymuje w naszej misji,
podobnie jak obraz Bożego
Miłosierdzia.

Rodziny, jak również
poszczególne osoby pragnące
przyjąć do domu kopię cudownego
obrazu proszone są o zgłaszanie się do biura
parafialnego lub zakrystii. Czas nawiedzenia niech
będzie okazją do odnowienia życia modlitewnego w
naszych rodzinach i zawierzenia nas samych i całych
wspólnot opiece Matki Najświętszej. Niech Ona
wybłaga nam wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i
pokój dla świata. Prośmy tę Najlepszą z Matek, aby
nieustannie czuwała nad nami w drodze domu Ojca w
niebie.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Your words, Lord, are Spirit and life.

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.

Psalm 19

PIĄTEK/FRIDAY - 22 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla „wdzięcznej parafianki”
SOBOTA/SATURDAY - 23 STYCZNIA/JANUARY
5.30 PM O Boże błog. dla Henryka Toszek
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 SYTCZNIA/JANUARY
9:00 AM For God’s blessing for Veness and Isabell
10:30 AM ++ Jadwiga i Stefan Kozłowicz- Irena z rodziną
12:45 PM + Janina Słowik - córka
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM ++ Tersa Nowicka i Antoni Marcinkowski
PIĄTEK/FRIDAY - 29 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Irena Slupska – Irena
SOBOTA/SATURDAY - 30 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 31 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM + sister Elizabeth - 9 AM Mass community
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Genowefy
Kopiej z okazji 50. rocznicy ślubu
12:45 AM O Boże błogosławieństwo dla Amelii Gorgolewskiej
z okazji 13. urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 3 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 5 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM W intencji uzdrowienia

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.
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 23 stycznia
5:30 PM Jolanta Jusińska
Niedziela, 24 stycznia
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Karolina Gorgolewska, Beata Kempanowska
12:45 PM Wanda Górecka
Sobota, 30 stycznia
5:30 PM Alicja Sulczyńska
Niedziela, 31 stycznia
9:00 AM Vanesse Alexander, Ewa Alexander
10:30 AM Ewa Lesiak, Anna Maj
12:45 PM Ludwika Sławska

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Ethnic Minorities and Latin
America.
Today, the second collection will be taken for Ethnic Minorities
and Latin America.

KOLEKTA/COLLECTION:
01/17 I Kol. - $1,763; II Kol. - $405
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom M. Łobacz, I.Guilion i M. Kister za
przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę, oraz
B. Koperwas i K. Mrozowski za ciasto . Dochód wyniósł $601.
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.

DLA SZUKAJĄCYCH
Cała Ewangelia Łukasza jest świadectwem
człowieka poszukującego i ludzie jego ducha z łatwością
się w niej odnajdują. Wystarczy wspomnieć, że właśnie
on pisze o pasterzach poszukujących Jezusa w żłobie,
o Matce i Józefie szukających Go w świątyni,
o spotkaniu z Jezusem Marii, siostry Łazarza, i uczniów
z Emaus. On przytacza przypowieść o Dobrym Pasterzu
szukającym zagubionej owcy, o kobiecie poszukującej
drachmy i o synu marnotrawnym poszukującym
szczęścia na drogach złudzenia. Przez cały rok
w niedziele słuchać będziemy, w czasie sprawowania
Eucharystii, słowa Ewangelii napisanej przez św.
Łukasza. Warto pamiętać o jego podejściu. Warto
rozpalić w sobie pasję poszukiwania coraz bogatszych
i piękniejszych serc. Ta pasja pomaga w spotkaniu z tym
jednym, jedynym sercem Syna Człowieczego, które jest
sercem Syna Bożego.

ROK MIŁOSIERDZIA

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).

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY
Annual Diocesan Appeal to doroczna zbiórka
funduszy na funkcjonowanie i prowadzenie
różnego
rodzaju posług i programów
kościelnych w ramach naszej diecezji.
Jego tegoroczne hasło to: Rejoicing in God’s
Mercy, Together in Christ.
Kwota jaką diecezja San Jose chce zebrać w tym
roku to $5,948,157. Natomiast kwota
wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi w
tym roku $5,000.
Wszyscy Parafianie otrzymali już z diecezji
specjalne informacje i formularze. Prosimy je
wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką chcemy
złożyć na ten cel (można ją spłacać ratami przez
cały rok).
Kopertę prosimy odesłać pocztą lub zostawić w
zakrystii w naszym kościele. “Bóg zapłać” za
zrozumienie i okazaną hojność.

We are called to bear witness to the Gospel.
How can we further the mission of the Church and
help to build up God’s kingdom on earth? The first thing
we can do is to seek to set aside our differences, and work
together with people of good will to help bring peace and
healing to the world. Ultimately, the way we live our
lives, should say to others: “Today this Scripture passage
is being fulfilled in your hearing.” Jesus Christ's saving
mission, example and activities matched the words of the
inaugural address he gave at the beginning of his ministry. He did bring freedom to those held captive in webs of
lies and deceit, to those held captive in addictive behavior
patterns, along with freedom to those held captive and
victimized under exploitative power. In and through his
life, death and resurrection, Jesus defeated the power of
sin and evil and opened the way to eternal light. He is the
true light of the world that illumines our minds and
hearts, and allows us to see the truth plainly. Living our
Christian values by respecting life, living in honesty and
truth, establishing justice, and building up our families
allows us to further Christ’s mission on earth.

2016 ANNUAL DIOCESAN APPEAL
Looking toward our Annual Appeal, Rejoicing in
God’s Mercy, Together in Christ, the diocesan goal
is $5,948,157. The goal for our community is
$5,000. Fill out the Pledge Form, please and send it
back to Diocese of San Jose or return to our church.
May God bless you for your generosity!
“Alpha” is Coming to Holy Family Parish
A - Anyone is accepted and welcome.
L - Learning the lessons of Life with laughter based on the
teachings of our dear Lord!
P - Pasta – food – a simple meal is served at each session. Process – a journey in and to faith; Prayer on this journey.
H - Holy Spirit, who is our teacher and guide in showing us
how to help one another.
A - Ask anything!! No question is too simple or too hostile. A is also for Amazing Grace, which we rely on throughout this course.
March 30, 2013 at 6:30 pm at Holy Family Hall , 4848 Pearl
Avenue, San Jose. RSVP to Alicia Gonzalez Morales at 408857-0523 or email her at: am49ers@sbcglobal.net. “

THE HOLY DOOR OF MERCY

On December 8, 2015, Pope Francis opened the Holy
Door in Rome for the beginning of the Year of Mercy to
symbolize the blessings that God wants to give to anyone
who asks. He has invited every Catholic diocese in the
world to establish a similar Holy Door in its Cathedral
and in other churches designated by the local bishop.
These doors will be places where the faithful can encounter God’s mercy and be strengthened to be merciful
to others as God has been merciful to them.
Bishop McGrath has established three Holy Doors in the
Diocese of San Jose. These can be found at the Cathedral Basilica of Saint Joseph (San Jose) and at the
churches of Our Lady of Guadalupe (San Jose) and
Our Lady of Peace (Santa Clara).

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/05
2/10
2/12
2/21

- Pierwszy Piątek Miesiąca
- Środa Popielcowa
- Droga Krzyżowa
- Msza św. dla dzieci

MIŁUJCIE SIĘ
Zachęcamy do lektury kolejnego numeru dwu miesięcznika „Miłujcie się”, a w nim między innymi
wzruszające
świadectwo
„Ratunek
w
Bożym
miłosierdziu”. Również polecamy artykuł o tym, jak
bezkompromisowe poszukiwanie prawdy oraz sensu życia
doprowadziło Żydówkę z Brooklynu do Chrystusa:
„Uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem”.

SPOTKANIE BIBLIJNE

Zapraszamy na Spotknie Biblijne 17 lutego, po
wieczornej Mszy św. W programie lektura i rozważanie
wybranego fragmentu Pisma św. oraz wspólna
modlitwa. Jeśli będzie zainteresowanie, to takie
spotkania chcemy organizować raz w miesiącu.

ZAPROSZENIE DO MIŁOSIERDZIA cz. 3

Nauka przez doświadczanie
Miłosierdzie jest przymiotem Boga. Spotkanie z
Bogiem miłosiernym sprawia, że przestaję się Boga
bać. Uzdrawia się we mnie Jego obraz. Doświadczam,
że jest On dobrym Ojcem, który zawsze na mnie czeka
i w tym czekaniu jest bardzo cierpliwy. I jest to
cierpliwość boska, czyli bez końca! Doświadczenie
miłosierdzia buduje w nas wiarę, że Bóg nie przyszedł
na ziemię, aby potępić człowieka, ale po to, aby go
zbawić. Pierwsze nawrócenie związane jest z
zanurzeniem się w takim patrzeniu na Boga i w
głębokim doświadczeniu, że taki właśnie jest Pan. To
zmiana stylu myślenia i zmiana sposobu odczuwania.
Tego nawrócenia nie można wyczytać z książek,
nauczyć się z filmów. Ono jest konsekwencją
prawdziwego spotkania z Bogiem miłosiernym.
Owocem tego nawrócenia jest pragnienie życia
nieustannie w stanie łaski uświęcającej. Jeśli upadnę –
wracam do miłosierdzia. Choć spowiedź nie będzie
nigdy łatwa (gdyby taka była, to znaczy, że nie ma w
nas wystarczającego żalu) – to jest ona powrotem do
dobrego Ojca. Ten powrót cieszy, bo to kolejne
przytulenie się do Ojca. Nie chcę Go ranić, ale jeśli to
się zdarzy – bardzo pragnę na nowo być przez Niego
przytulony.
(dalszy ciąg za tydzień)

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA...

poszukuje
chętnych do tej modlitewnej wspólnoty. Brakuje kilku osób,
aby tworzyć pełną Różę Różańcową.
„Cała jestem w różańcu. Tam mnie szukajcie - tam mnie
znajdziecie” - powiedziała Maryja w Fatimie. Zachęcamy
do modlitwy różańcowej, też w ramach Koła Różańcowego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie zmarła w Polsce śp. Irena Słupska,
nasza wieloletnia parafianka, niezwykle oddanna naszej
wspólnocie. Wdzięczną pamięć wyraźmy w naszej
modlitwie o Boże miłosierdzie dla zmarłej.



Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman. (408) 480-0118

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…

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

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.

