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

V niedziela w ciągu roku/Sunday in ordinary time
7 lutego /February 7, 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

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 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
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

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.

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 lutym modlimy się w intencji osób
konsekrowanych oraz o powołania
zakonne.
ROSARY GROUP In February we
pray for
consecrated people and
vocations for religious life.

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
In the sight of the angels I will sing your praises, Lord.

Psalm 138

PIĄTEK/FRIDAY - 5 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM W intencji uzdrowienia
SOBOTA/SATURDAY - 6 LUTEGO/FEBRUARY
5.30 PM + Emil Kuryj - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 7 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM + Eduardo Silvera - wife and his parents
10:30 AM + Józef Skowroński (w 25. rocznicę śmierci) - rodzina
12:45 PM Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY—10 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM ++ Ryszard Lewandowski i Wojciech Urbaniak – córka
PIĄTEK/FRIDAY - 12 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 13 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 14 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM ++ Maria, Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
10:30 AM + Jan Stanisław Wesołowski - żona z rodziną
12:45 AM ++ Maria i Wojciech Guzik - W. Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 17 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Jacklyn Wiśnik

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, 6 lutego
5:30 PM Beata Kempanowska
Niedziela, 7 lutego
9:00 AM Ewa Kempanowska, Sheryl Walters
10:30 AM Aleksandra Kozak, Krzysztof Kozak
12:45 PM Jolanta Jusińska
Sobota, 13 lutego
5:30 PM Wanda Górecka
Niedziela, 14 lutego
9:00 AM Melinda Alivio, Larry Vollman
10:30 AM Ludwika Sławska, Rafał Szarecki
12:45 PM Karolina Gorgolewska

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Fundusz Budowlano Remontowy.
Today, the second collection will be taken for Improvement
and Renovation Fund.
W Środę Popielcową (02/10) zostanie zebrana kolekta na Kościół w
Europie Środkowo-Wschodniej.
On Ash Wednesday (02/10) a collection will be taken for Catholics
in Central and Eastern Europe.

KOLEKTA/COLLECTION:
01/31 I Kol.- $ 1, 710.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom A. Kempanowski, H. Głaz, V. Phillips, Cz.
Koperwas za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę, oraz Paniom Modica, Niechwiej, Jastrzębska, Klinert,
Koperwas i Banachowicz za ciasto. Dochód wyniósł $ 840.
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.

„Zarzućcie sieci...”

Często w naszym życiu zdarza się, że jesteśmy
bezpośrednimi uczestnikami jakiegoś cudu, czy raczej
znaku. Dla wszystkich innych jest to tylko co najwyżej
zbieg okoliczności, szczęśliwy traf. Ale w kontekście
naszych myśli, przeczuć, ulotnych wrażeń, wydarzenia
nabierają głębszego sensu, stają się dla nas czytelną
wskazówką nie pozostawiającą żadnych wątpliwości
odnośnie działania Bożego. Często ogarnia nas wtedy
niepokój, że Bóg wie o nas wszystko, lęk, jak przed
Nim wypadniemy, co z nami będzie, skoro jesteśmy
całkowicie w Jego ręku. To samo musiał odczuć
Szymon: przestraszył się i z pokorą i lękiem wyznał
swoją grzeszność. Wymagało to na pewno wielkiej
odwagi, by publicznie upaść przed Jezusem na kolana
i prosić o przebaczenie. Jezus to wyznanie przyjął.
Uspokoił Szymona. Boga nie trzeba się lękać. On i tak
wie wszystko, ale jeśli człowiek zaufa Mu i powierzy
siebie, wtedy wszelka wina zostanie przebaczona
i zmazana. Właśnie taka jest miłość Boga: nie chce
człowieka upokarzać ani starszyć, lecz chce przemienić
i dać szansę nowego życia. Póki człowiek liczy tylko na
siebie i próbuje sam – wszystko na nic, lecz jeśli
pozwoli działać Bogu, wtedy efekty przechodzą
najśmielsze oczekiwania. Obyśmy także i my mogli się
o tym przekonać.

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI POST

W tym tygodniu, Środą Popielcową rozpoczynamy w
Kościele pokutny okres Wielkiego Postu.

Msze święte z obrzędem posypania głów
popiołem: o 6:00pm(ang.) i 7:30pm(pol.).

Tego dnia obowiązuje nas post ścisły: wstrzemięźliwość
od potraw mięsnych oraz post ilościowy (jeden pełny
posiłek i dwa lekkie. Również we wszystkie piątki
Wielkiego
Postu
obowiązuje
nas
w
USA
wstrzemięźliowść od potraw mięsnych.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 17-20 marca

(poprowadzi je ks. prof. Sławomir Nowosad z KUL-u)

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście w każdą środę
od 6:00 do 7:30pm.

SKARBONKI DLA DZIECI

W zakrystii są do odebrania specjalne skarbonki dla
dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zbierania
wielkopostnych
oszczędności.
Zebraną
sumę
przeznaczymy w tym roku na opłacenie wyjazdu na
Dzień Młodzieży w Krakowie dla jednej osoby z Kuby,
gdzie posługują polscy misjonarze.

SPOTKANIE BIBLIJNE

Zapraszamy na Spotkanie 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 będziemy organizować raz w miesiącu.

Christianity demands that we make a leap of
faith

Christians must abandon the secure things of this
world and, with total trust, reach out and unite their lives
to Jesus. The disciples display this type of trust in today’s
Gospel. After fishing all night and being frustrated because they caught nothing, they wash their nets and are
ready to go home. At the word of the passing preacher,
Jesus, they lower their nets again. After the miraculous
catch, they are called to abandon it all – family, livelihood and the catch of fish – to follow him. They let go of
their secure lives and follow Jesus.
How did the disciples find that courage? For
them, it was not a leap of faith into thin air. It was a leap
of faith toward Jesus’ outstretched hand. These disciples
put their faith in Jesus. If we are going to make this same
leap of faith, we must know Jesus, believe in him and
place our trust in him. Like the disciples, we must place
our lives into his hands. Faith enables us to let go. We
have to let go of our doubts so as to believe. We have to
let go of the need to control life and give it to God. We
have to let go of our sins and grab onto God’s mercy. We
have to abandon feelings of unworthiness and let God
purify us through his mercy. We must leave behind anything that holds us back, do the best that we can, and then
put our lives into the hands of God.

2016 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

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 or bring it back to our church. May God bless you
for your generosity!

ASH WEDNESDAY AND LENT

February 10 we will celebrate Ash Wednesday (the first
day of Lent). It’s named after the practice of placing ashes
on the foreheads of faithful as a reminder of human mortality and as a sign of mourning and repentance to God.
Every person 14 years or older must abstain from meat
(and all Fridays of Lent). Every person between the age of
18 and 60 must fast (only one full meal and two light).

Mass (in Eng.) – 6:00PM
"THE LIGHT IS ON FOR YOU" RETURNS
In this Year of Mercy, we are happy to announce the
continuation of a Lenten initiative in our Diocese of
San Jose. During Lent, every Catholic Church
throughout the County of Santa Clara will have its
doors open on Wednesdays 6-8PM with a priest
available for confession. This initiative is called "The
Light is On for You" and will start February 17, the
Wednesday after Ash Wednesday. We encourage
everybody to take advantage of this opportunity of
receiving mercy, healing, and freedom. We also encourage you to invite others.

Welcome!
Our doors are open and the light is on.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/10
2/12
2/17
2/21
2/27
2/28

- Środa Popielcowa
- Droga Krzyżowa
- Spotkanie Biblijne
- Msza św. dla dzieci
- Spotkanie z reżyseremem G. Braunem
- Kocert chóru Scholares Minores
Musica Antiqua z Poniatowej

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)

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 $5,000.
Otrzymane z diecezji formularze, prosimy wypełnić i
zadeklarować ofiarę, jaką chcemy złożyć na ten cel
(można ją spłacać ratami). Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii w naszym kościele. “Bóg
zapłać” za zrozumienie i okazaną hojność.

PROŚBA O NOCLEGI

Pod koniec lutego przebywać będzie w San Jose
dziecięco-młodzieżowy zespół z Poniatowej na
Lubelszczyźnie (z opiekunami). Uprzejmie prosimy o 3
- 4 noclegi dla nich. Będą mieli autobus i w ciągu dnia
będą zwiedzać. Potrzebne są im tylko noclegi.
Bóg zapłać za zrozumienie i okazaną im gościnność.

ZAPROSZENIE DO MIŁOSIERDZIA cz. 5

W tym drugim nawróceniu nie możemy powiedzieć: „Ja
już byłam cierpliwa dla męża przez 15 lat. Koniec, teraz
jego kolej”. Nie możemy tak powiedzieć, bo Bóg tak
nam nie mówi. Nie możemy też powiedzieć: „Ja już
przebaczyłem synowi sto razy, niech w końcu on
chociaż raz powie «przepraszam»”. Bóg umarł za nas,
zanim powiedzieliśmy mu „przepraszam”! Jego
miłosierdzie
jest
wcześniejsze
od
naszego
„przepraszam”.
Droga
naśladowania
Bożego
miłosierdzia jest piękna i porywająca, choć trudna
jednocześnie. To cudowna przygoda życia, w której
możemy co chwilę doświadczać mocy Bożej w nas. Gdy
nie mamy siły być miłosierni – doświadczamy, jak Duch
nas przemienia od wewnątrz i uzdalnia do tego, co
jeszcze przed chwilą wydawało sie niemożliwe. Na
przykład: już myślałem, że zacznę kogoś obgadywać, bo
tak mnie wyprowadził z równowagi. Nawet
przekleństwa pojawiły się w mojej głowie. A za moment
doświadczam, jak puszczają mi emocje, a Bóg
zatrzymuje mój język przed złym słowem. Coraz
bardziej się wyciszam i mam poczucie, że to łaska z
nieba – bo sam z siebie nie umiałbym się zatrzymać.
Wtedy zaczynam rozumieć, że to owocuje wczorajszy
różaniec albo dzisiejsza Eucharystia.
Trwa rok miłosierdzia. Niech to będzie rok naszego
codziennego nawracania się ku miłosierdziu. Oby tak
było ze z każdym z nas…

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
$500 po zamknięciu transakcji.

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

www.altosdentist.com

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

KALINKA

Fine Polish Food

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

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

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

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

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.

KALENDARZ WYDARZEŃ POLONIJNYCH www.poloniasf.org dostępny bezpłatnie przez e-mail: poloniasfo@yahoo.com

