POLSKA MISJA PASTORALNA ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
ST. BROTHER ALBERT POLISH ROMAN CATHOLIC PASTORAL MISSION
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Uroczystość Chrystusa Króla
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
20 listopada/ November 20, 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

Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polsih

Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
12:45 PM po pol.

WEEKDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE

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.

Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY

PARISH OFFICE

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.

MODLITWA
DO CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŚWIATA
Panie Jezu Chryste, wyznajemy
Ciebie Królem Wszechświata.
Cokolwiek stworzone zostało dla
Ciebie istnieje. Wypełniaj przez
nas wszystkie Twoje prawa.
Odnawiamy nasze przyrzeczenia
Chrztu świętego. Wyrzekamy sie
grzechu i szatana i wszytkiego co
do zła prowadzi. Obiecujemy życ
w wolności dzieci Bożych, a
przede
wszystkim
czynić
wszystko, aby zwyciężyły prawa
Twego
Królestwa
Prawdy,
Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju.
Amen.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Let us go rejocing to the house of the Lord.

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 listopadzie modlimy się w intencji
naszych drogich zmarłych.
ROSARY GROUP In November , we
pray for all the faithful departed.

Psalm 122

PIĄTEK/FRIDAY 18 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Za zmarłych z rodzin Machnickich, Snopków,
Radkowskich, Maruszewskich i Collins
SOBOTA/SATURDAY - 19 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM O Boże błog. dla Heleny Toszek z okazji urodzin
NIEDZIELA/SUNDAY - 20 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM + Marian Fiedurek - Rosary Group
10:30 AM + Władysław Puchalski (30 rocz. Śmierci) - córka
z rodziną
12:45 PM ++ Jan i Bronisława Urban - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY – 23 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM Wolna intencja
CZWARTEK/THURSDAY - 24 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 25 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM O Boże błog. dla Rafała Szareckiego z okazji
SOBOTA/SATURDAY – 26 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM ++ Bronisław i Zofia Kaczmarzyk
NIEDZIELA/SUNDAY – 27 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM + Frank Baczewski - the Lapiński family
10:30 AM + Za zmarłych z rodziny Skowrońskich, Góreckich,
Porowskich i Bednarskich
12:45 PM + Zbigniew Bryning - żona z dziećmi
ŚRODA/WEDNESDAY –30 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM + Stanisław Stec - żona

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 19 listopada
5:30 PM Rafał Szarecki
Niedziela, 20 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10.30 AM Jolanta Jusińska, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
Sobota, 26 listopada
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 13 listopada
9:00 AM Vanesse Alexander, Melinda Alivio
10:30 AM Wanda Górecka, Anna Maj
12:45 PM Beata Kempanowska
Dzisiaj zostanie zebrana II kolekta na Seminarium
Duchowne Księży Chrystusowców w Poznaniu.
W przyszłą niedzielę II składka przeznaczona będzie na
Pomoc Krajom Rozwijającym się.
Today, the second collection will be taken for Society of
Christ Fathers Seminary in Poland.
Next Sunday (November 27), the second collection will be
taken for Catholic Campaign for Human Development.
SKŁADKA/COLLECTION:
11/13 I składka - $ 1,911

II składka - $ 392

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy pani Irenie Guillon za przygotowanie i
prowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę (paniom K.
Mrozowskiej, A. Gribaldo. M. Pawłowskiej, E. Jóźwiak i
N. Szatkowskiej za ciasto). Dochód wyniósł $ 980.
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.

JEZUS, KRÓL WSZECHŚWIATA

Czy współczesny człowiek wie więcej
o Chrystusie niż ten żyjący 200 czy 500 lat temu? Komu
łatwiej zaakceptować prawdę o Królu wszechświata, dla
którego krzyż jest tronem, a pierwszym aktem łaski —
zbawienie łotra: tym, którzy stali pod krzyżem, czy nam,
ludziom XXI w., przekonanym o samowystarczalności
i własnej wszechmocy? Staliśmy się ekspertami od
wiary, choć w rzeczywistości wciąż trudno przychodzi
nam przekładać ją na praktykę życia. Jezus uczył, że
choć królestwo Boże nie pochodzi z tego świata, to jest
możliwe tutaj, na ziemi. Królestwo Boże jest obecne
pośród nas wtedy, gdy człowiek staje się podobnym do
Boga, naśladuje Go, gdy staje się wolnym na przekór
interesom świata i jego władzom, gdy w swoim
postępowaniu
kieruje
się
miłością,
prawdą
i odpowiedzialnością. Rzeczą wiary jest bowiem
świadectwo, nie przymus. Kiedy nie jestem biernym
obserwatorem rzeczywistości, ale też obsesyjnie nie
walczę o własne zdanie, urągając przy tym innym, nie
zabiegam o zajmowanie pierwszego miejsca, kiedy
słucham i wypełniam słowa Jezusa. Kiedy jestem wierny
i staram się pomnażać dobro. Kiedy moja miłość nie
ogranicza się tylko do mnie samego, kiedy nie tracę z
oczu bliźniego − wtedy w ziemskim krajobrazie
urzeczywistniam królestwo Boże.
Wydając siebie na ofiarę przebłagalną, Jezus staje się
Królem Wszechświata. Nie ma za sobą legionów ani
sług. Nie prowadzi walki
o władzę. Zostaje
ukrzyżowany, jednak właśnie w tej niemocy ma moc.

PRZYJĘCIE JEZUSA ZA KRÓLA I PANA

Wraz z naszym narodem w kraju i na emigracji,
odmawiamy dzisiaj Jubileuszowy Akt Przyjęcia
Jezusa za Króla i Pana.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być aktem
wiary narodu. Jego celem nie jest zapewnienie doczesnej
władzy czy dostatku, ale poddanie osobistego,
rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie
według praw Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na
rzeczywistość doczesną, ale nie może stanowić
nadużycia Najświetszego Imienia Jezusa do osiągnięcia
celów doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa Bogu,
czyli odpowiedzią człowieczej miłości na Miłość Bożą,
jest też aktem sprawiedliwości, czyli oddaniem Bogu
tego, co Jemu należne.

ŚWIĘTO CHRYSTUSOWCÓW

Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii, zakonu,
którego członkowie posługują w naszym kościele. Z tej
okazji zbierana jest dzisiaj II składka na Seminarium
Duchowne Chrystusowców. Również dochód z
Kawiarenki zostanie przeznaczony na chrystusowców.
* Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii, założone
przez Sługę Bożego kard. A. Hlonda służy Polakom na
wszystkich kontynentach.
Dom Główny i seminarium znajdują się w Poznaniu.

JESUS’ KINGDOM IS NOT OF THIS WORLD

The feast of Christ the King was established by
Pope Pius XI in 1925. Europe was still healing from the
effects of World War I. The once great Catholic
monarchies of Europe had been replaced by fascists,
socialists and communists – all styles of government that
are opposed to religious observance. Europe was
beginning to turn away from God and his Church. The
intent of this solemnity was to let all people know that
the kings of men will never match the great and glorious,
merciful and mighty kingship of Jesus Christ. The
Church was staking her claim with the powers of
heaven.
In the Gospel, Jesus is mocked on the cross, even by
those crucified with him. The good thief is aware that
they have condemned an innocent man, undeserving of
the most cruel punishment to which he was subjected.
This thief, known in history as Dismas, is also well
aware that he is in the presence of his Lord, Savior and
king. His faith motivates his dying wish: Jesus,
remember me when you come into your kingdom. There
on Calvary, as darkness covered the earth and all hope
seemed lost, a convicted sinner professed his faith – that
Jesus would live again and forever, that he alone had the
power to forgive and to grant new life, but most
importantly, that his kingship would reign in this world
and in the next.
Let us pray that in the darkest moments of our
life, when we find ourselves like the Good Thief – up
against adversity, on the cross, persecuted, left behind –
that we, like him, will trust in the Lord who is our friend,
confidant and our king.
LET US GIVE THANKS
Thanksgiving proclamations were made mostly by
church leaders in New England up until 1682, and then
by both state and church leaders. As President of the
United States, G Washington proclaimed the first nationwide thanksgiving celebration in America marking
November 26, 1789, "as a day of public thanksgiving
and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favours of Almighty
God".
The biggest thing we can do to link Thanksgiving do the
Eucharist is to remember that the word ‘Eucharis’ means
thanksgiving. As Catholics we should recognize that we
celebrate Thanksgiving every Sunday. We also have the
opportunity to celebrate Thanksgiving even every day.
And what is it we are thankful for? It is the Lord
Himself. Almighty God gave Himself to be our ransom
for sin. What greater gift is there then salvation?
Thanksgiving Mass – Thursday, Nov. 24 at 9:00AM.

PARISH„WIGILIA”

Everyone is invited to the traditional Parish Christmas
Dinner on Sunday, Dec. 11 at 2:00PM in the parish hall.
Program: Nativity Scene by children from Polish
School, traditional dishes, sharing opłatek and singing
carols. Reservation:

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

11/20

- Uroczystość Chrystusa Króla
- Msza Św. z udziałem dzieci
11/24 - Dzień Dziękczynienia
11/26 - Pierwsza niedziela Adwentu
12/02 - Pierwszy Piątek Miesiąca i Roraty
12/04 - Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem
(organizowane przez Polska Szkołę)
12/11 - Opłatek parafialny
12/18 - Msza Św. z udziałem dzieci
12/18-20 - Rekolekcje Adwentowe
12/24
- Wigilia świąt Bożego Narodzenia

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
„Dziękujmy Panu, bo jest dobry, a Jego
miłosierdzie przez pokolenia”.
Właśnie dziękczynienie Bogu, który nieustannie
objawia człowiekowi swoją dobroć i miłość było
u źródeł świętowania Dnia Dziękczynienia w
Ameryce. Obok wdzięczności okazywanej Bogu
drugim motywem była wdzięczność wobec
bliźniego, drugiego człowieka - bliższego i
dalszego, za jego miłość, pomoc, przyjaźń...
Świętując to radosne święto wracajmy do jego
pierwotnego charakteru i pamiętajmy o
dziękczynnej modlitwie przed posiłkiem,
wyrażając naszą wdzięczność Bogu i bliźniemu.
Dziękczynna Msza św.
- w Dzień Dziękczynienia o godz. 9:00Am.
ADWENT - NOWY ROK KOŚCIELNY
Już za tydzień przypada I Niedziela Adwentu, którą
rozpoczynamy nowy rok kościelny (liturgiczny).
W każdy piątek Adwentu zapraszamy na tzw. Roraty
(Msza św. adwnetowa) o 7:30PM. Szczególnie dzieci i
młodzież zapraszamy na to modlitewne oczekiwanie i
przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
W zakrystii są do odebrania dla dzieci piękne lampiony
do samodzielnego złożenia, używane na Roratach.

OPŁATEK PARAFIALNY
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Opłatek
Parafialny w niedzielę 11 grudnia o 2:00PM w
sali parafialnej.
W programie; „Jasełka” w wyk. dzieci z Polskiej
Szkoły, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i
wigilijne potrawy.
Ceny biletów: dorośli $20; dzieci 5-12 lat $10.
Rezerwacje przyjmują: Beata Koperwas, tel. 408
250 8162 i Maria Skowrońska, tel. 650 384 5973
Czy wiesz, że: prezydent elekt Trump ogłosił nominację
prokuratora generalnego. Zostanie nim senator z
Alabamy Jeff Sessions, wielki obrońca życia i jego
prawnej ochrony. „Bogu niech będą dzięki”!





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.
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

BRE# 01233596

Real Estate Broker
Certified Senior Advisor
Cal

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

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

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,

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

KALINKA

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 ’’
BRE# 0123863

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

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

