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XIII niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time
26 czerwca/ June 26, 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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM 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 każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

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.

Wszechmogący wieczny
Boże, wejrzyj na serce
Najmilszego Syna Swego
i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w
imieniu grzeszników Ci
Sklada. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą
Twojego miłosierdzia i
racz udzielić przebaczenia w imię Tegoż Syna
Swego Jezusa Chrystusa
który z Tobą żyje i
króluje na wieki wieków.
Amen.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
You are my heritance, o Lord.

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
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 czerwcu modlimy się w intencji
rodziców, żyjących i zmarłych.
ROSARY GROUP In June we pray
for parents, living and deceased.

Psalm 16

PIĄTEK/FRIDAY—24 CZERWCA/JUNE
7:30 PM ++ Agata i Józef Snopek
SOBOTA/SATURDAY - 25 CZERWCA/JUNE
5:30 PM + Leon Żurek - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 CZERWCA/JUNE
9:00 AM For God’s blessing for Camill - parents
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Michała i Anety
Pariaszewskich z okazji urodzin
ŚRODA/ WEDNESDAY - 29 CZERWCA /JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Piotra Szareckiego z okazji
imienin
PIĄTEK/FRIDAY - 1 LIPCA/JULY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Christophera Crowther
z okazji urodzin - mama
SOBOTA/SATURDAY -2 LIPCA/JULY
5:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Jarosława z okazji urodzin
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 LIPCA/JULY
9:00 AM ++ Kazimierz i Janina Nowicki
10:30 AM ++ Stefania i Stanisław Kustra – syn Ryszard z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 8 LIPCA /JULY
7:30 PM + s. Elizabeth Lepiarczyk - siostra Bogusława
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 25 czerwca
5:30 PM Rafał Szarecki
Niedziela, 26 czerwca
9:00 AM Vanesse Alexander, Eva Kempanowska
10.30 AM Karolina Gorgolewska, Krzysztof Kozak
Sobota, 2 lipca
5:30 PM Alicja Sulczyński
Niedziela, 3 lipca
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka

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.

SKŁADKA/COLLECTION:
06/19 I składka - $ 1,559
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
Dzisiejsza II składka przeznaczona jest na potrzeby Ojca
Świętego (Świętopietrze). W przyszłą niedzielę (3 lipca)
zostanie zebrana II składka przeznaczona na Fundusz
Remontowo-Budowlany.
Today the second collection will be taken - Peter’s Pence
Collection for the Holy Father. Next Sunday (July 3) the
second collection wil be taken for the Improvement and
Renovation Fund.
KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom
za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę, Dochód wyniósł $ 920.
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.

„IDŹ I GŁOŚ KRÓLESTWO BOŻE!”

Jezus nie wyznacza nam tu na ziemi żadnego
miejsca ani celu, na którym moglibyśmy ze spokojem
poprzestać. Jego życie i życie Jego uczniów jest ciągłą,
nieustającą pielgrzymką do Boga, szukaniem
i wypełnianiem Jego woli. Jej cel jest poza tym światem
i dlatego nie można liczyć, że już tu, w tym życiu,
chrześcijanin zaspokoi wszystkie swoje potrzeby
i aspiracje. Nie, ostateczne spełnienie dokona się
dopiero w Bogu, w wieczności. I jeśli zabraknie nam
teraz ducha wiary, jeśli skupimy się tylko na tym życiu
i jego powabach, to zawsze pozostanie w nas niedosyt
i zawiedzione nadzieje. Bo tu, na ziemi, Jezus niczego
pewnego nam nie obiecuje.
To wcale nie znaczy, że mamy sobie lekceważyć
doczesność. Nie, jest ona dziełem Bożym, obrazem Jego
potęgi i cennym darem dla człowieka. Ale nie można
wyżej stawiać daru i stworzenia niż Stwórcę, nie można
rezygnować z praw i zasad, jakie Bóg daje nam razem
ze stworzeniem. Dopiero w Bogu pragnienie i podziw
dla piękna i dobra świata, zyskuje właściwą harmonię,
która pozwala zapanować nad niszczącą pychą
i niepohamowaną żądzą władzy nad światem. A
zaczyna się zazwyczaj niewinnie: że człowiek pragnie
mieć tu na ziemi jakąś całkowicie autonomiczną
i wyłączoną spod wpływu Boga własność, jakieś
miejsce, które byłoby wyłącznie jego własne, zamknięte
dla Boga. Potem miejsce to powiększa się i zagarnia
coraz to nowe dziedziny życia, aż człowiek staje się
panem samego siebie i całego świata – już bez Boga.
Dlatego Jezus nie chce mieć nic. Wezwanie do
rezygnacji z pożegnań i pogrzebu, jest szokującym
sposobem na przedstawienie różnicy między tym
światem, jego zwyczajami i celami, a Królestwem
Bożym. Jeśli chcemy żyć dla Boga, musimy odrzucić to
wszystko, co Bogu się sprzeciwia i przeszkadza,
i zacząć się kierować miłością. A kto kieruje się
miłością, nie będzie miał problemu ani z rodzinnymi
zobowiązaniami, ani z dobrymi manierami.

Nie ma Mszy św. o 12:45PM

Podobnie jak w ubiegłych latach - w okresie
letnim nie ma Mszy św. o 12:45pm.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA...

przypada w tym tygodniu: spowiedź - 7:00pm, Msza św.
- 7:30, a następnie adoracja Najśw. Sakr. i nabożeństwo
ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Zapraszamy!
OBIETNICE PANA JEZUSA
W trakcie objawień Pan Jezus przekazał św.
Małgorzacie przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego
Serca. M.in. obiecał Pan Jezus: dam im wszystkie łaski
potrzebne w ich stanie, przyrzekam w nadmiarze
miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość
moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą
w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu,
łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski
mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się
dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Jesus has high standards for those who seek to
live as his disciples.

So many things are going on in today's Gospel.
Like most of us, Jesus had a lot on his plate, and today's
reading gives us a glimpse of some of the seemingly
small things. Viewed from the perspective of Jesus’ mission, however, they add up to a lot. First, Jesus is rejected
in a Samaritan village. The reason given is political. The
Samaritans were estranged from the Jews in Jerusalem,
so if Jesus was stopping in this village on his way to Jerusalem, the Samaritans wanted nothing to do with him.
Of course, we know that his message is not political,
even though it may have actually helped find common
ground between the two groups. Nevertheless, Jesus is
met with rejection and misunderstanding. Then, two of
the Apostles want to retaliate for the rejection by burning
the village to the ground. You can almost see Jesus shaking his head in frustration. Have they learned nothing of
his way of doing things? His message is all about love,
not about punishing those who will not accept him.
These readings are given to us at this time of the
liturgical year, Ordinary Time, because they are part of
the ongoing lesson of what it means to be a Christian, to
follow Jesus in our daily lives. It is the long haul that
matters on our road to everlasting life. Ordinary Time
has no big feasts, no major celebrations. It is the time for
study and reflection, for spiritual growth and for deepening our commitment to living as Jesus taught. In our second reading, we are reminded that, while it is not easy,
the mission is simple: Love your neighbor as yourself.
This is what Jesus wants of us. But he wants it now. He
wants it to permeate every aspect of our lives. He wants
it to be a conscious decision on our part. As we finish our
celebration today, and as we go out into the world, let us
keep in mind that the Lord Jesus is calling us, and let’s
be sure to listen to the call.

FIRST FRIDAY DEVOTION

Devotion to the Sacred Heart of Jesus is of great antiquity in the Church. It was St. Margaret Alacoque, who
made this devotion widespread. In 1675, within the octave of the feast of Corpus Christi, our Lord appeared to
her and said: "Behold this heart which, not withstanding
the burning love for men with which it is consumed and
exhausted, meets with no other return from most Christians than sacrilege, contempt, indifference and ingratitude, even in the sacrament of my love [the Eucharist]."
The great promise of the Sacred Heart is most consoling:
the grace of final perseverance and the joy of having
Jesus' heart as our sure refuge and infinite ocean of mercy in our last hour.
To gain this grace, we must:
* Receive holy Communion on nine consecutive first
Fridays.
* Have the intention of honoring the Sacred Heart of
Jesus and of reaching final perseverance.
* Offer each holy Communion as an act of atonement
for offenses against the Blessed Sacrament.

ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ

18 WRZEŚNIA, 2016
OD 10AM DO 5PM
ZAPRAS ZAMY!

WILL TAKE PLACE ON SUNDAY

SEPTEMBER 18, 2016
FROM 10AM TO 5PM

NIE MA WAKACJI OD BOGA

Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o niedzielnej
Eucharystii, codziennej modlitwie i dawaniu
świadectwa swojej chrześcijańskiej tożsamości.
„Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja
przyznam się przed moim Ojcem” - mówi Pan
Jezus. Warto ściągnąć sobie aplikację: Mass Times

PIELGRZYMKA PAPIEŻA DO ARMENII

Papież Franciszek w tych dniach odbywa podróż
apostolską do Armenii, najstarszego chrześcijańskiego
kraju na świecie, gdzie odda hołd ofiarom rzezi Ormian
sprzed 100 lat. Z powodu sporu z Turcją o nazwanie tej
zbrodni ludobójstwem jest to bardzo trudna wizyta.
Franciszek odwiedza Armenię 15 lat po pielgrzymce
Jana Pawła II, zorganizowanej w 1700. rocznicę
chrystianizacji kraju. 14 podróż Franciszka jest
pierwszym etapem jego odwiedzin na Kaukazie.
Na przełomie września i października papież odwiedzi
Gruzję i Azerbejdżan. Nuncjuszem w tych trzech
krajach jest arcybiskup Marek Solczyński.

POMOC KS. ŻAKOWI W ODBUDOWIE

Ks. Stanisław Żak (przed laty duszpasterz miejscowej
Polonii) już od wielu lat zbiera fundusze na odbudowę
pięknego
historycznego
kościoła,
pierwszego
Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji lwowskiej,
zniszczonego przez komunistów i zamienionego z
czasem na magazyn nawozów. Obecny jego stan i
wszelkie informacje na temat wsparcia projektu są na:
http://www.projetbuszcze.org/ Zachęcamy do pomocy!
POTRZEBNA POMOC
Konrad ma 20 lat i jest jednym z 500 ludzi na świecie
chorym na dwie cieżkie choroby: Budd-Chiari Syndrome i Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Aby
przeżyć potrzebuje bardzo drogie lekarstwo (Soliris
ekulizuna), na które nie stać jego rodziny. Więcej info:
http://konradkrzeminski.legnica.pl lub
fb.com/pomocdlakonradakrzemiskiego
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.






Mężczyzna wykona prace domowe, gospodarcze, modernizacyjne—malowanie, inne; również opieka nad
starszymi. Posiadam referencje. Andrzej 669 233 1077, lub AndrewPereta@gmail.com
Pokój do wynajęcia w ładnej części San Jose. Room for rent in the nice part of San Jose . (408) 655-2959.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry). Handyman
(408) 480 –0118
Firma SOUTH BAY SOLUTIONS we Fremont poszukuje operatora CNC (z doświadczeniem lub do przyuczenia). Praca stała, na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu. Zapewniamy ubezpieczenie medyczne. Adam Drewniany (510)
604-7039.

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje 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.

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

Customized approach to:

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

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

Fine Polish Food

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

Agent
CA Insurance License
# 0I99548
New York Life
Insurance Company
425 Market St., #1600
Cell: 650-576-3771
Bus: 415-393-6061
mkoszalka@ft.nyl.com
www.facebook.com.MagdaKoszalkaNYL
• Life insurance protection
• Family protection
• Child gifting • College funding
• Extended Health Care
• Business planning
• Rollovers • Retirement planning
• Mortgage protection
• Estate panning • Leaving a legacy

Grace Rudawski

Real Estate Broker
Certified Senior Advisor
Cal BRE# 01233596

Magdalena Koszalka

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

