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

Niedziela Miłosierdzia Bożego/Sunday of Divine Mercy

3 kwietnia /April 3, 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.
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
w naszej Misji.

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.

Niedziela Bożego Miłosierdzia
Święto zostało ustanowione
w II niedzielę Wielkanocną
przez św. Jana Pawła II w
roku 2000. Według
objawień siostry Faustyny
spisanych w „Dzienniczku”,
jego ustanowienia żądał
sam Pan Jezus i dał
obietnice związane z
odmawianem Koronki do
Bożego Miłosierdzia oraz
Nowenny, którą
rozpoczyna się w Wielki
Piątek.

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 kwietniu modlimy się w obronie
życia poczętego.
ROSARY GROUP In April we pray
for the protection of human life from
the very beginning.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

Psalm 118

PIĄTEK/FRIDAY - 1 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM + Marek Satko
SOBOTA/SATURDAY - 2 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM O Boże błog. dla rodziny Sulczyńskich
NIEDZIELA/SATURDAY - 3 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM In thanksgiving for the 55 years of marriage of
Bob and Paddy Botha
10:30 AM + Piotr Gardias - Tomasz i Teresa Walas
12:45 PM + Jarosław Triska –żona

W TYM TYGODNIU NIE MA MSZY ŚW.
SOBOTA/SATURDAY - 9 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM + Chritopher Kulpa
10:30 AM + Władysław Rygiel (20 rocz. śmierci) - córka
12:45 PM O Boże błog. dla Jana Gorgolewskiego z okazji urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 13 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM O Boże błog. dla Jacklyn Wiśnik
SOBOTA/SATURDAY - 16 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM - Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM + Sean Gorman - Beverly and Ron Berube
10:30 AM O Boże błog. dla Veness i Isabell
12:45 PM Dziękczynna i o dalsze łaski dla Anety z okazji urodzin
ŚRODA/ WEDNESDAY - 20 KWIETNIA/APRIL
7:30 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.
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota 2 kwietnia
5:30 PM Alicja Sulczyńska
Niedziela 3 kwietnia
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Jolanta Jusińska
Sobota, 9 kwiecień
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 10 kwiecień
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Krzysztof Kozak, Rafał Szarecki

KOLEKTA/COLLECTION:
03/25 - $ 780 03/27 - $ 6,021
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Fundusz Remontowo–
Budowlany.
Today, the second collection will be taken for the
Improvement and Renovation Fund.
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.

Bóg bogaty w miłosierdzie

Tydzień po Wielkanocy przeżywamy Święto
Miłosierdzia Bożego. Jezus nie musiał cierpieć ani
umierać. A jednak cierpiał i umarł – bo tak chciał.
Umarł, bo nas kocha, bo w ten sposób chciał nam
okazać swoją miłość i dać nam przebaczenie, a przez
swoje Zmartwychwstanie zapewnił nam zwycięstwo nad
śmiercią.
Bóg potrafi być łaskawy i wielkoduszny. Nie
tylko zbawia człowieka i daje mu wstęp do życia
wiecznego, lecz także troszczy się o nasze życie
doczesne, o nasze poczucie godności i spokój sumienia.
Cierpliwie tłumaczy i przekonuje o tym, czego nie
potrafimy zrozumieć. Jego miłość jest troskliwa i czuła,
chociaż wcale nie musiałaby już taka być. Jest hojna,
chce ogarnąć sobą wszystko, co nas dotyczy,
a szczególnie naszą codzienność. Powinno być to dla
nas bardzo pocieszające i budujące. Na ogół wiemy, że
Jezus chce nam odpuścić grzechy i potrafimy z tej
możliwości skorzystać. Ale nie zawsze już pamiętamy
o tym, że Jezus chce także przemienić nasze życie
doczesne, chce je uczynić lepszym, pełniejszym. I chyba
dlatego tak rzadko potrafimy wykorzystać te
możliwości, które On nam daje do naszej dyspozycji.
Przyjmujemy co prawda Jego rozgrzeszenie, ale czy
przyjmujemy przebaczenie? Czy przyjmujemy pokój
serca, jaki rodzi się z poczucia tego, że jesteśmy
bezwarunkowo kochani, że Bóg nie ma nam niczego za
złe? Czy staramy się żyć ze świadomością, że w każdym
momencie jest koło nas Bóg, który mnie kocha i chce mi
pomóc? Jeśli tak, to otwierają się dla nas szeroko bramy
miłosierdzia. Obyśmy potrafili z zaufaniem i bez lęku
w nie wkroczyć. Błogosławieni, którzy uwierzyli,
chociaż nie widzieli!
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W dniu kanonizacji S. Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież Jan Paweł II ogłosił 2 Niedzielę Wielkanocną
świętem Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła.
Inspiracją było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.
DZISIAJ W NASZYM KOŚCIELE...
15 minut przed każdą Mszą św.- Koronka do Bożego
Miłosierdzia
Po Mszy św. o 12:45 - wystawienie Najśw. Sakramentu,
adoracja (możliwość spowiedzi).
3:00 - Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i
błogosławieństwo.
Przez cały dzień -można uczcić relikwie św. s. Faustyny

Believe in the risen Lord

In today’s Gospel, Thomas tells his fellow disciples that he will not believe their claims that Christ is
alive unless I see the mark of the nails in his hands and
put my finger into the nail marks and put my hands into
his side. After encountering the risen Lord, Thomas utters five words, “My Lord and my God!”
How did you come to believe in the resurrected
Christ? Perhaps your parents first shared the faith with
you. Perhaps a coworker or friend told you about Christ.
Perhaps you experienced the charity and joy of a Christian community. Perhaps you read about Christ in sacred
Scripture, especially the word of God proclaimed each
week in the liturgy. Your faith has been planted and has
grown through the grace of the sacraments over the years
– baptism, confirmation, Eucharist, reconciliation, perhaps marriage, and more. Like the Apostles, as believers, each of us has the obligation and solemn duty to
share the good news of salvation, and that Christ is alive
in our midst. How can we have an impact on a culture
that has become convinced that belief and religious expression should not affect laws and societal norms? Believers have always been moved by divine grace to become witnesses to the truth of the resurrection, to the forgiveness of sins, and to the promise of eternal salvation.
Do you know someone who needs to hear about Jesus
Christ? If you do, without hesitation or delay, go and tell
them so they might come to know the joy we have found
in Jesus.

DIVINE MERCY SUNDY

Among all of the elements of devotion to The Divine
Mercy requested by our Lord through St. Faustina
Kowalska, the Feast of Mercy holds first place. The
Lord's will with regard to its establishment was already
made known in His first revelation to the saint, as recorded in her Diary. In all, there were 14 revelations concerning the desired feast.
Our Lord's explicit desire is that this feast be celebrated
on the first Sunday after Easter. This Sunday is designated in "The Liturgy of the Hours and the Celebration
of the Eucharist" as the "Octave Day of Easter." It was
officially called the Second Sunday of Easter after the
liturgical reform of Vatican II. Now, the name of this
liturgical day has been changed to: "Second Sunday of
Easter, or Divine Mercy Sunday."
TODAY IN OUR CHURCH...
After 12:45 PM Mass – exposition of the Blessed
Sacrament, adoration (and confession)
3:00 – Divine Mercy Devotion and final blessing.
The Importance of the Image
St. John Paul made clear that the Image of The Divine
Mercy St. Faustina saw, which is to be venerated on
Divine Mercy Sunday, represents the Risen Christ
bringing mercy to the world. He said: "Jesus shows His
hands and His side [to the Apostles]. He points, that is,
to the wounds of the Passion, especially the wound in
His Heart, the source from which flows the great wave
of mercy poured out on humanity”.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

04/13-14
04/15
04/17
04/ 30
05/8
05/15

- Dyżur konsularny
- Koncert Piotra Rubika
- Msza św. dla dzieci
- Bierzmowanie
- Dzień Matki
- Pierwsza Komunia św.

REKOLEKCJE KS. JANA

W tym tygodniu ks. Jan bierze udział w rekolekcjach dla
Księży Chrystusowców w Washington, MI.
Nie będzię zatem u nas Mszy św. w środę i w piątek.

„BÓG ZAPŁAĆ”...

za datki złożone w Wielką Sobotę przy okazji
poświęcenia pokarmów. Zebraliśmy sumę $1,129, która
została przekazana polskiemu misjonarzowi na Kubie na
pomoc w wyjeździe jego młodzieży do Krakowa na
spotkanie z Papieżem.
JUBILEUSZ CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE
W duchowej łączności z obchodami 1050-lecia Chrztu
Polski w naszej Ojczyźnie podziękujemy Bogu za łaskę
wiary i odnawimy przyrzeczenia chrzcielne na Mszach
św. za tydzień, 10 kwietnia.
1050 lat po chrzcie Mieszka I z radością odkrywamy
owoce tego wydarzenia w dziejach naszej Ojczyny oraz
dzisiejszym kształcie Polski i Kościoła na naszych
ziemiach. Jubileusz jest okazją do poznawania tej
wielowiekowej symbiozy narodu, wiary, państwa i
Kościoła. Do błogosławionych owoców paschalnego
wydarzenia z 966 r. musimy także zaliczyć świadectwo
wiary zaniesione przez naszych rodaków na wszystkie
krańce ziemi, w tym także do USA. Jubileusz staje się
okazją nie tylko do historycznej refleksji, ale z dumą
pozwala dostrzec, że także współczesna emigracja szuka
swojego miejsca w Kościele i pragnie na co dzień żyć w
duchu wiary przywiezionej z Polski, z rodzinnego domu.
Bez względu na czasy i okoliczności ciągle żyją i
docierają tu rodacy będący duchowymi spadkobiercami
chrztu Mieszka I.

PIOTR RUBIK W NASZYM KOŚCIELE

15 kwietnia (piątek), godz. 8:00pm - wystąpi w naszym
kościele Piotr Rubik z zespołem w koncercie z okazji
zbliżającej się 2 rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II:
Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich
zaś największa jest miłość. Bilety w cenie $58 do na
bycia w biurze parafialnym po Mszach św. lub kartą
kredytową pod nr tel. 847 925 8672.
Ponieważ koncert odbędzie się w kościele - nie będzie
tego dnia Mszy św. o 7:30pm.
Jesteśmy prześladowani! Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej
prześladowaną religią świata. Co roku 170 tys. chrześcijan oddaje
życie za wiarę, a 200 tys. jest „brutalnie prześladowanych”. W
ponad 75 krajach łamie się prawo do wolności religijnej, a 350 tys.
chrześcijan jest stale poddawanych różnym formom dyskryminacji.
W XX wieku zamordowano za wiarę 45 milionów chrześcijan, co
stanowi 65 proc. wszystkich zabójstw od początku chrześcijaństwa.




Poszukujemy energicznej, polskojęzycznej niani dla dwójki chłopców: 4 i 2.5 roku w Campbell.
Kontakt: 650-336 4954, email: abbednarek@gmail.com.
Wynajmę dom, okolica Branham/Almaden Expwy), tel. 408 499 8295.

DYŻUR KONSULARNY W SAN JOSE, CALIFORNIA
Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany
z przyjęciem wniosków o wydanie paszportu, odbędzie się dnia:

13 i 14 kwietnia 2016 r. (środa i czwartek)

w Polskiej Misji Św. Brata Alberta,10250 Clayton Rd, San Jose, CA

Obowiązują zapisy
Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W SAN JOSE a w treści następujące informacje:
Imię i nazwisko, numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu.
W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka.
W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania
obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa
(osoby zamężne).
Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: Money Order lub Cashier’s Check
UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową
umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl

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 inwestycyjnymi 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

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

Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

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...

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

Fine Polish Food

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

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.

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.

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

