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

XXIX niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time
16 października/ October 16, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
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 Polsih

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 każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w 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.

Nabożeństwa
Różańcowe
W październiku
zapraszamy wszystkich na
Nabożeństwa Różańcowe
w każdą środę i piątek o
godz.7.30 pm, oraz w
niedzielę przed Mszą
świętą, o godz. 10.10 am.

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 październiku modlimy się w
obronie życia ludzkiego, od poczęcia
aż do naturalnej śmierci.
ROSARY GROUP In October, we
pray for life, from conception until
natural death.

Królowo Różańca świętego,
módl się za nami!

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Our help is from the Lord, who made heaven and earth.

Psalm 121

PIĄTEK/FRIDAY –14 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Sheila, Ron and Christopher Collins
SOBOTA/SATURDAY - 15 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Jarosław Triska i Anna Lexa - W.Triska
NIEDZIELA/SUNDAY – 16 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humbereto and Francisco Fagundes
10:30 AM ++ Teresa i Stanisław Szczepański - siostra Małgorzata
z mężem
+ Janina Trenker - synowie z rodzinami
12:45 PM O Boże błog. dla Karoliny i Jana Gorgolewskich w 18.
rocznicę ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 19 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM + Stanisław Stec
PIĄTEK/FRIDAY –21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM O Boże błog. dla Veness i Isabell Alexander
O Boże błog. dla Andrzeja Pariaszewskiego
SOBOTA/SATURDAY – 22 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Krystyna, Adolf i Robert Machnicki
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM + Angela Marfull –Theresa Silveira
10:30 AM + Janusz Pankowski
12:45 PM ++ Bronisława i Bronisław Atas - córki W. Triska
i M. Piecuch
ŚRODA/WEDNESDAY –26 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY 28 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuków
++ Paweł, Ryszard i Stanisław Buca

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 15 października
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 16 października
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Karolina Gorgolewska, Aleksandra Kozak
12:45 PM Ewa Lesiak
Sobota,22 października
5:30 PM Beata Kempanowska
Niedziela, 23 października
9:00 AM Larry Vollman, Vanesse Alexander
10.30 AM Rafał Szarecki, Wanda Górecka
12:45 PM Anna Maj

Dzisiaj zostanie zebrana II składka przeznaczona na misje.
Today, the second collection will be taken for the World
Mission.
SKŁADKA/COLLECTION:
10/09 I składka - 1,698
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom Annie, Beacie i Ewie Kempanowskim
za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę oraz paniom Jeznach, Łukaszczyk, Klinert,
Niechwiej, Osowskiej Pariaszevski, Rybińskiej i
Stasiowskiej za ciasto. Dochód wyniósł $ 470.
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.

Wytrwała modłitwa
Nasze osobiste doświadczenia modlitwy są nieraz
zniechęcające. Często modlimy się wytrwale i długo:
o zdrowie, o wyzwolenie z uzależnienia, o poprawę
swojej sytuacji materialnej, o zgodę w małżeństwie –
i nic, żadnego efektu! Pan Bóg jest jakby głuchy, niebo
pozostaje milczące, zamkniete, obce i dalekie.
Tymczasem, przedmiotem modlitwy powinna obrona
przed jakimś przeciwnikiem. Nie jest on bliżej określony
ani nazwany po imieniu, ale możemy się domyślać, że
chodzi o obronę przed szatanem – ojcem kłamstwa,
demonem zła. Człowiek pozostawiony sam sobie,
o własnych siłach, nie ma żadnych szans w walce
z szatanem i grzechem. Dlatego potrzebuje opieki
i obrony ze strony Tego, który potrafi zwyciężyć zło –
Boga.
Od strony pozytywnej chodzi oczywiście
o zbawienie. I to powinien być główny przedmiot naszej
modlitwy i dążeń. Zbawienie nie leży w zasięgu naszych
naturalnych możliwości, możemy je jedynie otrzymać
w darze od Boga, który oferuje swoją pomoc wszystkim,
ale skutecznie wykorzystaja ją tylko ci, którzy zechcą ją
przyjąć przez wiarę. I tu chyba mamy przyczynę,
dlaczego tak wiele modlitw nie przynosi rezultatów. Po
pierwsze, prosimy o rzeczy drugo- i trzeciorzędne, co
stanowi swego rodzaju lekceważenie Boga. Po drugie:
w naszym życiu brakuje nam postawy wiary, czyli
żywej, osobistej więzi z Bogiem. Polega ona między
innymi na tym, że znając osobiście Boga, umiemy także
rozpoznać Jego wolę i chcemy się do niej dostosować.
Wtedy nasze cele życiowe i modlitwy są zgodne
z zamysłem Bożym, pozwalają nam wytrwale podążać
drogą zbawienia. Ale to wszystko pod warunkiem wiary.
Jeśli jej zabraknie, nasz stosunek do Boga będzie
podporządkowany różnym przyziemnym interesom. Za
ich cenę możemy utracić zbawienie, życie wieczne. A
przecież to nadzieja zbawienia nadaje życiu sens !

OBIAD DLA WOLONTARIUSZY - aby
wypowiedzieć
naszą
wdzięczność
dla
wszystkich pracujących podczas wrześniowego
festiwalu, zapraszamy serdecznie na obiad - w
sobotę 22 października po mszy św. o 5.30.
CREDO czyli Apostolskie wyznanie wiary

Czy wiesz, co znaczy to, co wyznajesz w każdą
niedzielę w kościele?
W piątki października będziemy poznawać
znaczenie kolejnych artykułów naszego Credo.
Zachęcamy do udziału w wieczornej modlitwie!

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA względem ciała:
- Nagich przyodziać (Mt 25,36).

Bezdomni często posiadają tylko tyle, ile noszą na
sobie. Może ktoś chętnie założy to, co mu damy?
Nagich przyodziać to też troska o szacunek dla ciała
ludzkiego, stworzonego przez Boga.

Praying daily is key for growing in our faith and love
for God.
Today’s Gospel reading highlights the importance of praying always to strengthen our relationship
with God. It uses the parable of the persistent widow to
make the point. Widows in the ancient world were incredibly vulnerable. They were listed with orphans and
aliens as people deserving special protection. The fact
that this widow is unattended by family when she beseeches a judge highlights how extremely vulnerable she
was. Yet she was strong enough to not only petition the
judge, but also to persist in her pleas for justice. She
even put sufficient pressure on him to influence his actions. Even though the judge was an unsavory character,
he granted her request in order to avoid being hurt by the
widow in some way.
The lesson for us is that, unlike the unjust judge
who granted the widow’s request for self-serving motives, God the Father hears and answers all the prayers of
his dearly beloved sons and daughters in the way and
time which is best for us. God is with us. We know that.
So when we turn to him in prayer each day, we draw
closer to him and receive the grace and strength needed
to persevere in our faith and lead lives that give glory to
God.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

10/21,23
10/22
10/30
11/06
11/12
11/13
11/20
11/26

- Spotkanie modlitewne z Witkiem
Wilkiem, charyzmatykiem z Polski
- Obiad dla wolontariuszy
pracujących podczas festiwalu
- Wizyta matki generalnej Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii
- Różaniec na cmentarzu Gate of
Heaven
- Spotkanie Grupy Młodzieżowej
- Msza za Ojczyznę /Akademia z
okazji Święta Niepodległości
- Różaniec na cmentarzu Santa Clara
- Uroczystość Chrystusa Króla
- Pierwsza niedziela Adwentu

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY...

(szkolnej, studiującej i pracującej), zwykle w drugą
sobotę miesiąca: 5:30pm - Msza św., a po niej

spotkanie w salce nr 9.

Gdy Apostoł zapytał Pana Jezusa: - Gdzie mieszkasz?
On mu odpowiedziedział: - Chodź i zobacz!

Przyjdźcie! Zapraszamy!
All volunteers helping during our annual Polish Festival
are invited to a traditional THANK-YOU DINNER on
October 22 after 5.30 mass. We would like to express
our gratitude for all you are doing for our parish.

HOLY DOORS in the Diocese of San Jose are at:
Cathedral Basilica of Saint Joseph 80 South Market St.,
San Jose, CA 95113
Our Lady of Guadalupe 2020 East San Antonio St., San
Jose, CA 95116
Our Lady of Peace 2800 Mission College Blvd., Santa
Clara, CA 95054
Retreat Title- Stages of Spiritual Growth
Date: Satursday, Oct 29 from 9:30 to 3:00
Villa Maria Del Mar, 21918 East Cliff Dr. Santa Cruz
Contact: villamaria@snjmuson.org
Presenter: Fr. Kevin Joyce, priest of the Diocese of San
Jose currently serving as chaplain at Presentation Retreat
Center in Los Gatos.
Married Couples: Fall is a beautiful season full of
color and crisp fresh air. A Worldwide Marriage Encounter Weekend is like autumn because it’s a weekend
full of fresh air, new beginnings and a time to rejoice in
the beauty of your marriage and family. It’s a great time
to rekindle communication and enjoy a weekend away.
The next Marriage Encounter Weekend is November 1113, 2016 at Vallambrosa Center, Menlo Park. For more
information visit our website at: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

KATECHEZA W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Katecheza służy pomocą rodzicom w wypenianiu ich
obowiązku wychowania religijnego swoich dzieci,
podjętego podczas ich chrztu św.
Obejmuje ona przygotowanie do 1. Komunii św. oraz
Bierzmowania (jedno i drugie trwa 2 lata).
Katecheza jest darmowa. Prosimy jednak rodziców, by
poprowadzili chociaż jeden dyżur w naszej kawiarence.

WITEK WILK o sobie: „Ewangelizacja to jest To,
czemu lubię poświęcać większość czasu, ponieważ w
tym widzę najgłębszy sens istnienia naszej rodziny. Pan
Bóg powołał mnie z Miłości do Miłości, ale żeby Ona
mogła się realizować w pełni muszę ją przekazywać
dalej i to nadaje sens naszemu istnieniu. Cieszę się gdy
widzę ludzi odradzających swoje życie i to właśnie w
Chrystusie Jezusie!!! On jest Panem całej ziemi i pragnę
by wszyscy mogli tego dowiadczać”!!!

Spotkanie modlitewne z Witkiem Wilkiem,
polskim muzykiem i charyzmatykiem
21 i 23 października.
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.






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 (510)
604-7039.
Poszukuję doświadczonej opiekunki do małego dziecka, 5 dni w tygodniu, od listopada; tel. 408 457 4760.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman (408)480-0118

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.

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
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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

Fine Polish Food

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.

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

