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

III niedziela Wielkanocna/Sunday of Easter
10 kwietnia /April 10, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

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

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.

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.

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.

PEREGRYNACJA OBRAZU
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Od kilku lat trwa w naszej Misji
nawiedzenie Obrazu Bożego
Miłosierdzia. Obraz jest
przekazywany poszczególnym
rodzinom w czasie niedzielnych
Mszy świętych. Serdecznie
zapraszamy i zachęcamy do
włączenia się w tę wielką modlitwę
zawierzenia Bogu naszej
wspólnoty i każdej parafialnej
rodziny. Rodziny lub indywidualne
osoby, które chciałyby przyjąć go
do swojego domu, prosimy o
zgłoszenie się w zakrystii lub
biurze parafialnym.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
I will praise you, Lord, for you have rescued me.

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 begiining.

Psalm 30

SOBOTA/SATURDAY - 9 KWIETNIA/APRIL
5.30 PM O Boże błog. dla Anety, Tomka i Macieja z rodzinami
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 + Jadwiga Leśniak (rocz. śmierci) - wnuczka z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 22 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM + Jadwiga Olejnik
SOBOTA/SATURDAY - 23 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM For God’s blessing for Claudia Groba
10:30 AM O Boże błog. dla Oscara Rios z okazji urodzin
12:45 PM + Zygmunt Porowski
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 28 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 9 kwietnia
5:30 PM Karolina Gorgolewska
Niedziela, 10 kwietnia
9:00 AM Eva Kempanowska, Veness Alexander
10:30 AM Krzysztof Kozak, Rafał Szarecki
12:45 PM Grzegorz Wnorowski
Sobota, 16 kwietnia
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 17 kwietnia
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Ewa Lesiak, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Dzieci

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.
KOLEKTA/COLLECTION:
Dochód z kolekty podany zostanie za tydzień.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom z Polskiej Szkoły
Sobotniej za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w
poprzednią niedzielę. Dochód wybiósł $1,056.
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.

CZY KOCHASZ MNIE?

Gdy uczniowie oswoili się z obecnością Jezusa,
padło decydujące pytanie i odpowiedź, dotycząca
podstawowego problemu – co dalej. Miało to zależeć od
postawy Piotra, a w nim – całego Kościoła.
Najważniejsza w tym była miłość. Jezus nie pytał, czy
uczniowie są gotowi, czy chcą, czy wiedzą co i czy
potrafią. Zapytał ich – w osobie Piotra – czy kochają. Bo
to jest najważniejsze. Gdy ktoś naprawdę kocha, wtedy
zrobi wszystko, co potrzeba, by sprostać zadaniom, jakie
stawia przed nami miłość. Miłość bowiem musi wyrazić
się w czynie. Nie jest ona abstrakcyjnym i oderwanym
od życia uczuciem, lecz postawą konkretnej służby,
gotowością do poświęcenia się i podjęcia tego
wszystkiego, co będzie akurat potrzebne. Miłość jest
dynamiczną siłą, umożliwiającą robienie tego, co
w danym momencie jest najwłaściwsze.
To powinna być podstawowa dyspozycja
każdego, kto chce służyć Bogu i Kościołowi. Nie jest
zrazu ważne, czy ktoś, kto chce być księdzem, umie
mówić kazania: jeśli kocha, to się na pewno nauczy. Nie
jest ważne, czy narzeczona umie gotować: jeśli kocha, do
ślubu zdąży się już opanować kilka dań. Miłość pozwala
człowiekowi być elastycznym i dyspozycyjnym. Ale do
takiej miłości trzeba dojrzeć. A zanim to nastąpi,
człowiek nieraz długo musi się zmagać ze sobą, swoim
egoizmem, wygodnictwem, pychą i miłością własną.
Miłość to sztuka ciągłego uczenia się, jak kochać. I
dlatego nie musimy być od razu w pełni doskonali,
musimy tylko chcieć się uczyć kochać. Jezus nas
poprowadzi, jeśli zechcemy pójść za Nim. Nawet tam,
dokąd dziś jeszcze nie chcemy.
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
Decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w 966
r. miała fundamentalne znaczenie dla dziejów
Polski.Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył
plemiona polskie w jeden organizm państwowy, określił
w walce i przez zabiegi dyplomatyczne jego terytorium.
Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu
państwotwórczego w wymiarze ideowym i etycznym.
Chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji
zachodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne znaczenie na
naszym kontynencie. Wypływający z chrześcijańskiej
wiary system wartości stał się od tej pory i pozostaje do
dziś fundamentem lub punktem odniesienia w wyborach
Polaków, aktywnych w służbie Narodu i Państwa. Rok
966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu
Polaków, którego politycznym pragnieniem było zawsze
posiadanie własnego i niezależnego państwa.
„Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i
zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii.
Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami
europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z
tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy
jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej
historii i kultury".
św. Jan Paweł II
Wraz z Kościołem w Polsce módlmy się o żywą wiarę dla
Polaków żyjących w kraju i na emigracji oraz o powrót do
źródeł naszej cywilizacji dla wszystkich Europejczyków.

Seek to love others unconditionally, as God
loves us.

God never ever gives up on us, even when we’ve
turned our backs on him or betrayed him. That’s what
today’s Gospel account is all about. Here we find Jesus
encountering some of his disciples after his resurrection.
The disciples were all gathered together on the shores of
the Sea of Galilee. It was in that encounter that Jesus
asked Peter those three famous questions, questions that
obviously recognized the triple denial of Peter during
Christ’s suffering. Implicit in those questions, however,
was the fact that Jesus had not given up on Peter. Jesus’
love and commitment to him were still there, even after
all that had occurred. But Peter’s triple denial had to be
acknowledged and faced. Jesus faces it with loving forgiveness, all of which allows Peter to forgive himself.
There is a wonderful freedom that flows from forgiveness. “Unconditional love” is something we’ve all
heard about. Theologians tell us of God’s unconditional
love. This type of love is something we want to give to
our children, our spouses and our family members. We
all have our moments, though, when we abandon unconditional love and slap others with conditions on our love,
telling them we’ll love them or forgive them “if … .”
This is why we need to seek God’s forgiveness today, not
simply to save our own skins, but so we might have the
power to forgive others as he has forgiven us. Without
God’s power, unconditional love is most likely impossible. But with God’s love and power, all things are possible – even loving others unconditionally, even not
“giving up” on them.
MARRIED COUPLES: Pope John Paul II said “I
place much of my hope for the future in marriage
encounter”. Aren’t you anxious to know why? The next
Marriage Encounter Weekend is May 20-22, 2016 in
Mountain View. For more information visit our website
at: sanjosewwme.org or contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org.
Or call (408) 782-1413.
“The Joy of Love”
The media is all a buzz regarding Pope Francis' most
recent Apostolic Exhortation "The Joy of Love." Amidst
the headlines, expert commentary, speculation, and
discussion we find regular folks wondering what it all
has to do with them. Tune in to Relevant Radio on
Monday, April 11 (7:00am ET) as author Pamela Patnode discusses practical ways that families can witness
the faith and practice love with the people right in our
own homes.
Tune in to Relevant Radio on Monday, April 11
(7:00am ET) as author Pamela Patnode discusses
practical ways that families can witness the faith and
practice love with the people right in our own homes.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

04/13-14
04/15
04/17
04/30
05/08
05/15

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

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.

TEGO DNIA
NIE MA WIECZORNEJ MSZY ŚW.
ADHORTACJA „RADOŚĆ MIŁOŚCI”
W minionym tygodniu papież Franciszek ogłosił adhortację
apostolską o miłości w rodzinie – Amoris Laetitia (Radość
miłości). Podsumowuje ona dwa synody poświęcone tej
tematyce oraz burzliwe dyskusje, jakie towarzyszyły im w
Kościele i mediach. Dyskusje te, oscylowały między
niepohamowaną chęcią zmiany a wolą rozstrzygania
wszystkiego za pomocą norm ogólnych.
Jak zaznacza o. Wojciech Giertych, papieski teolog Amoris
laetitia jest
przede
wszystkim
znakiem
towarzyszenia ludziom, którzy doświadczają zagubienia w
swym życiu rodzinnym. Nie ma tutaj negacji doktryny, ale
zaproszenie do serdecznej bliskości wobec wszystkich
ludzi, również tych, których życie nie jest właściwe. Papież
opisuje trud życia małżeńskiego i rodzinnego wobec
dzisiejszych wyzwań. Jest świadom bólu, jaki ludzie
niekiedy przeżywają, gdy im w życiu nie wyszło. Dostrzega
zalążki dobra istniejące również w sytuacjach
pokomplikowanych i nieregularnych. Tych ludzi nie
odrzuca. Pociesza ich. Daje im praktyczne, codzienne rady,
odnoszące się do ciepła rodzinnego i ludzkiego, które w
każdej sytuacji należy podtrzymywać, nawet wtedy, kiedy
jest się daleko od ideału, gdy nie żyje się łaską
sakramentalną.
Zachęcamy do lektury! Tekst na: wiara.pl lub kai.pl
ROCZNICA KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM
Dzisiaj, 10 kwietnia mija szósta rocznica katastrofy pod
Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent
Lech Kaczyński i jego małżonka Maria.
Módlmy się o życie wieczne dla ofiar katastrofy i o pełne
wyjaśnienie jej przyczyn.
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen.
Zachęcamy do częstego odmawiania tej pięknej modlitwy.




Potrzebna opiekunka do 53-letniej, przewlekle chorej kobiety. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Praca
w Tracy z zamieszkaniem. Henryk (408) 209-8697
Wynajmę dom, okolice Branham/Almaden Expressway. 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

