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

II niedziela w ciągu roku/Sunday in ordinary time

15 stycznia/ January 8, 2017
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

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION
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 ŚW.
JANA CHRZCICIELA
Boże, Ty wysłałeś św.
Jana Chrzciciela, aby był
zwiastunem Twego Syna,
który urodził się i umarł za
nas.
Pozwól nam wyznawać
naszą wiarę w Ciebie,
za przykładem św. Jana,
który został umęczony za
prawdę i sprawiedliwość.
Amen.

Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę.
Here am I, Lord; I come to do your will.

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 styczniu modlimy się o pokój na
świecie.
ROSARY GROUP In January we
pray for peace in the world.

Psalm 40

PIĄTEK/FRIDAY - 13 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM ++ Henryk i Stanisława Słowikowscy
SOBOTA/SATURDAY – 14 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM + Stanisława Nowak (w rocznicę śmierci) - wnuczki
NIEDZIELA/SUNDAY - 15 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM ++Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30 AM + Henryk Bruski (6. rocznica śmierci) - rodzice
i siostra
12:45 PM + Mieczysława Torański
ŚRODA/WEDNESDAY – 18 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 20 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
SOBOTA/SATURDAY - 21 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM + Stanisław Stec - żona
NIEDZIELA/SUNDAY – 22 STYCZNIA
9:00 AM Open intention
10:30 AM + Henryk Bruski - rodzice i siostra
12:45 PM + Edward Gatzke - córka z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY – 25 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 27 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 28 STYCZNIA/JANUARY
5:30 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, 14 stycznia
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 15 stycznia
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10.30 AM Karolina Gorgolewska, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
Sobota, 21 stycznia
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela,22 stycznia
9:00 AM Larry Vollman, Ewa Kempanowska
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Anna Maj

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Mniejszości Etniczne
i Amerykę Łacińską.
Today, the second collection will be taken for the Ethnic
Minorities and Latin America.
SKŁADKA/COLLECTION:
01/08 I składka - $ 1,672
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy
Paniom
Łukaszczyk,
Szadkowskiej,
Włodarskiej i rodzinie Wnorowskich za przygotowanie i
prowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł
$ 571.
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.

WYZNAĆ WIARĘ

Fragment
Ewangelii
niedzielnej
mówi
o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa
Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety
i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po
jego słowach: „Oto Baranek Boży”, Jan oraz brat
Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza
i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie
wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.
Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w kontakt
z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe
szczęście, lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim
z innymi. Wykładnikiem autentycznej wiary jest
pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę
do prawdziwego szczęścia. Nadmiar szczęścia
zawartego w akcie wiary zmusza człowieka wierzącego
do dzielenia się nim z innymi. Doświadczył tego św.
Augustyn, gdy po swoim nawróceniu pragnął podzielić
się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni
dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ
sam je nieco poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem
sposobu, aby je ukazać innym.”
Najprostszą formą publicznego wyznania wiary
jest udział w niedzielnej Eucharystii. Już samo
wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wiary,
nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, wspólnej
modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej.
Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei
wyznanie wiary w życiu codziennym.
Staje się
drogowskazem ukazującym niełatwą ale jedynie pewną
drogę do prawdziwego szczęścia.

DAR POBOŻNOŚCI

Pośród darów otrzymanych na chrzcie św., a
ugruntowanych przez bierzmowanie, jeden zasługuje na
szczególną uwagę. To dar pobożności. Czym on jest i
jak przejawia się na co dzień? Jest związany z
wytrwałością i wiernością konkretnym sprawdzonym
metodom pobożności w Kościele, chociaż te patrząc po
ludzku, wydają się monotonne, staroświeckie i mało
atrakcyjne. Napisze słynny teolog Garrigou-Lagrange:
„Najbardziej elementarne prawdy wiary, choćby te
zawarte w Ojcze Nasz, jawią się głębokimi, kiedy były
długi czas medytowane, z miłością, kiedy zostały
przeżyte, dźwigając krzyż, przez długie lata i w ten
sposób, że stały się przedmiotem ciągłej kontemplacji.
Wystarczyłoby duszy żyć dogłębnie jedną z tych prawd
naszej wiary, aby być prowadzoną na szczyty
świętości”.
Pobożność wyrażająca się poprzez konkretne praktyki
ułatwia odkrycie ludzkiego wnętrza – formatu naszego
bycia i działania, a w kolejności to wnętrze nadaje
swobodę i autentyzm w zewnętrznym przeżywaniu
wiary i w ten sposób cała pula pobożności nie jest już
tak ciężka, a życie w swym codziennym wydaniu bardzo
się upraszcza.
„Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając
zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść”
(1 Tm 4, 8).

JESUS THE LAMB OF GOD

The Gospel presents the scene of the meeting
between Jesus and John the Baptist at the Jordan River.
The narrator is the eye witness, John the Evangelist,
who, before he was a disciple of Jesus was a disciple of
the Baptist, together with his brother James, with Simon
and Andrew. So, John the Baptist sees Jesus, who steps
forward from the crowd and, inspired from above, sees
in Jesus the one sent by God. For this reason he points
him out with these words: “Behold the lamb of God, he
who takes away the sin of the world!” The Baptist sees
before him a man who gets in line with sinners to be
baptized even though he does not need to. He is the man
who God sent into the world as the sacrificial lamb. This
image of the lamb might surprise us: an animal that is
not characterized by its strength and hardiness takes
upon him such an oppressive weight. The enormous
mass of evil is removed and taken away by a weak and
fragile creature, which is a symbol of obedience, docility
and defenseless love, which goes to the point of
sacrificing himself. The lamb is not an oppressor but is
docile; he is not aggressive but peaceful. And this is how
Jesus is! This is how Jesus is. He is like a lamb.
What does it mean for the Church, for us, today
to be disciples of Jesus the Lamb of God? It means
putting innocence in the place of malice, love in the
place of force, humility in the place of pride, service in
the place of prestige. Being disciples of the Lamb means
that we must not live like a “city under siege,” but like a
city on a hill, open, welcoming, and solidary.

MARRIED COUPLES

How would you like to spend a weekend away with your
spouse – just the two of you? Away from everything:
the kids, job, phone, bills and house? Plan to get away
to a Worldwide Marriage Encounter Weekend. The next
Marriage Encounter Weekend is March 17-19, 2017 in
Mountain View. For more information visit our website
at: sanjosewwme.org or contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

HOLY MASS OF OBLIGATION

It is both a precept of the Church and Church law that
Catholics must worship God on Sunday and Holy Days
of Obligation by participating in the Holy Mass. Since a
"grave cause" is needed to excuse one from this
obligation it would be a serious or mortal sin to willfully
skip Mass on Sunday or a Holy Day of Obligation.

HOW TO ACT RESPECTFULLY IN CHURCH

It is very important to act respectfully because it is
God’s house and therefore a sign of respect to the Lord.
* Dress in a modest and mature way.
* Arrive at church 5 to 10 minutes early, bless yourself,
and genuflect before sitting quietly in a pew. It is important to stay quiet. Make sure that you arrive early:
Latecomers disrupt Mass and interrupt others' prayers.
Please, be sure to stay quiet in the church always;
before and after Mass!

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

01/15
01/25
01/28
02/3
02/19
02/25
03/1
03/3

- Msza Św. z udziałem dzieci
- Spotkanie Biblijne
- Wieczór z Muzą
- Pierwszy Piatek Miesiąca
- Msza Św. z udziałem dzieci
- Zabawa Karnawałowa
- Środa Popielcowa
- Pierwszy Piątek miesiąca
- Droga Krzyżowa

KOPRETKI BUDŻETOWE...

na rok 2017 są do
odebrania w przedsionku kościoła. Prosimy o ich używanie.

ROK ALBERTYŃSKI

25 grudnia, w setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta,
rozpoczął się w Kościele w Polsce rok jubileuszowy
poświęcony tej wyjątkowej postaci.
Św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczonych
– „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol
Wojtyła. 100. rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by
przybliżyć sobie naszego Patrona.
W kolejnych biuletynach drukujemy fragmenty jego
biografii.
*********************************************

(cz.III) Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św.
Franciszka z Asyżu oraz jego idei Trzeciego zakonu dla
świeckich. Stał się Patronem i Orędownikiem ludzi
ubogich,
wydziedziczonych,
zepchniętych
na
„egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą
ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z
nieludzkimi warunkami, w jakich przebywał tam tłum
nędzarzy, poruszyło go dogłębnie. Postanowił, że ludzi
tych w tak przerażającym położeniu nie pozostawi
samych sobie i zdecydował się nimi zamieszkać.
Wkrótce objął zarząd nad miejską ogrzewalnią i
przekształcił ją w przytulisko, gdzie każdy potrzebujący
mógł znaleźć pożywienie, dach nad głową a przede
wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni
realizować swą misję, 25 sierpnia 1887 r. przywdział
habit Trzeciego zakonu św. Franciszka, od tego też
czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat
Albert. Rok później złożył śluby zakonne.
cdn

NOWENNA PRZED 100. ROCZNICĄ FATIMY

W tym roku przypada 100. rocznica objawień w Fatimie.
Zachęcamy do duchowego przygotowania do tego
wydarzenia.
Przez kolejne 5 pierwszych sobót miesiąca
zapraszamy na Mszę św. o godz. 9 rano, a następnie
różaniec i Akt oddania się Niepok. Sercu Maryi.

SPOTKANIE BIBLIJNE

Na Spotkanie Biblijne zapraszamy 25 stycznia po
wieczornej Mszy św. W programie: lektura i
rozważanie fragmentu Pisma Św. i mini katecheza.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY... Państwu
Sławomirze i Tadeuszowi Sobczykom za
ufundowanie nam pięknej szopki. „Bóg zapłać”!



Uczciwa, pracowita kobieta poszukuje pracy (z zamieszkaniem) jako opiekunka do dziecka, osoby starszej, albo
pomoc domowa. Jadwiga (925) 293-6183
.

ZONN AGENCY

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.

Wielkanocne Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 28 stycznia 2017
w godz. 3-4.30 pm
Walnut Creek: 28 stycznia (sobota)
9.30 – 11.00 am
Redwood City: 29 stycznia(niedziela)
12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę dzwonić
pod nr tel.

650-967-5510

COACHING
W JĘZYKU POLSKIM
Małgorzata Chrapkiewicz
certyfikowany coach i psycholog

www.coachinthevalley.com
Coaching to profesjonalna metoda wspierania w
osiąganiu osobistych lub zawodowych celów.
Zapraszam do odwiedzenia strony i zapoznania się z
ofertą coachingu dla osób indywidualnych.

gosia.chrapkiewicz@gmail.com
(650)521-3664 Zapraszam na konsultacje

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

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

1080 Saratoga Ave, Ste#1
San Jose, CA 95129
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...

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom ’’
BRE# 0123863

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

KALINKA

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

Fine Polish Food

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

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

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

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

