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

V niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

5 lutego/ February 5, 2017
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

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

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

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

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

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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.

Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

Ikona Matki Bożej
Częstochowskiej

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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.

Rodziny
lub
osoby
indywidualne,
które
chciałyby przyjąć ikonę
do swego domu, prosimy
o zgłaszanie się do biura
parafialnego lub zakrystii.
Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna, Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja.
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie eleison.

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 lutym modlimy się w
intencji osób konsekrowanych
i o powołania zakonne.
ROSARY
GROUP
In
February
we
pray
for
consecrated people and for
vocations to religious life.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
The just man is the light in darkness to the upright.

Psalm 11

PIĄTEK/FRIDAY - 3 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM O Boże błog. i szcz. poród dla Aleksandry Collins
SOBOTA/SATURDAY - 4 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM O zdrowie dla Czesławy i Justyny
5:30 PM + Emil Kuryj i zmarli z rodziny - S. i T. Sobczyk
NIEDZIELA/SUNDAY - 5 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM For health and God’s blessing for Jola - Katarzyna &
Krystyna
10:30 AM ++ Regina i Czesław Draganowscy
12:45 PM O Boże błog. dla Szymona z okazji 18. urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY – 8 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM O zdrowie i Boże błog. dla Joli - przyjaciółki
Katarzyna i Krystyna
PIĄTEK/FRIDAY - 10 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM W pewnej intencji
SOBOTA/SATURDAY – 11 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 12 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM ++ Ruperto Go & Julieta M. Go
10:30 AM + Za zmarłych z rodziny - K. i P. Rygiel
12:45 PM + Jan Stanisław Wesołowski - żona
ŚRODA/WEDNESDAY - 15 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 17 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM ++ Maria i Wojciech Guzik – W. Triska
SOBOTA/SATURDAY - 18 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM ++ Manuael & Inacia Freitas - daughter
10:30 AM O Boże błog. dla Eugenii Krawiec z okazji urodzin
12:45 PM +Józef Szumiec (1. rocznica śmierci) - rodzina

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 4 lutego
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 5 lutego
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Anna Maj
Sobota, 11 lutego
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 12 lutego
9:00 AM Eva Kempanowska, Melinda Alivio
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Ludwika Sławska
12:45 PM Karolina Gorgolewska

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Fundusz
Remontowo -Budowlany.
Today, the second collection will be taken for the
Improvment and Renovation Fund.
SKŁADKA/COLLECTION:
01/29 I składka - $ 2,121
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom Geborskiej, Herman i Sorys za
przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 639.
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.

O PANIE, DLA CZŁOWIEKA PRAWEGO
ZSYŁASZ ŚWIATŁO W CIEMNOŚCIACH

Jezus,
kończąc
przemówienie
o błogosławieństwach, ukazuje zarazem wielkość
swoich uczniów: „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy
jesteście światłem świata”. Wymaga to jednak warunku,
aby byli rzeczywiście ubodzy i cisi, miłosierni i czyści,
pokój czyniący i pogodni, co więcej, pełni radości
w czasie prześladowań, o których mówił Pan. Uczniowie
tylko w tym stopniu, w jakim potrafią przyswoić sobie
ducha błogosławieństw oraz żyć według niego,
nabywają owej nadprzyrodzonej mądrości, która ich
czyni „solą dla ziemi”. Zostali powołani, aby przemienić
świat niemądry i błahy, który opiera się na marności
rzeczy przemijających, w świat mądry, natchniony
wartościami wiecznymi. Lecz istnieje także odwrotna
strona medalu: jeśli uczeń nie posiada ducha
ewangelicznego, nie może być „solą”, na nic się nie
przyda, nadaje się tylko „do wyrzucenia”
Wspaniałym
pierwowzorem
ucznia
Chrystusowego, solą i światłem świata, jest apostoł
Paweł. Skuteczność jego apostolstwa nie polega „na
blasku słów i mądrości”, lecz na życiu całkowicie
natchnionym przez Ewangelię i upodobnionym do
Chrystusa ukrzyżowanego. „Postanowiłem, będąc wśród
was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa
Chrystusa, i to ukrzyżowanego”. Tylko w ten sposób
chrześcijanin staje się solą: przemienia świat na głębię,
na światłość, która w pełni jaśnieje.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z
Lourdes Kościół obchodzi Dzień Chorych.
Przy tej okazji przypomnijmy sobie naukę Kościoła o
Sakramencie namaszczenia chorych.
W przeszłości był on nazywany „ostatnim
namaszczeniem”, ponieważ był pojmowany jako
duchowa pociecha w bezpośredniej bliskości śmierci.
Natomiast kiedy mówimy o „namaszczeniu chorych”
łatwiej nam poszerzyć spojrzenie na doświadczenie
choroby i cierpienia w perspektywie Bożego
miłosierdzia. Pamiętajmy, że w chwili bólu i choroby nie
jesteśmy sami: kapłan i osoby obecne podczas
namaszczenia chorych reprezentują całą wspólnotę
chrześcijańską, która jako jedno ciało gromadzi się
wokół chorego i jego rodziny, podsycając w nich wiarę i
wspierając ich modlitwą i braterską serdecznością. Ale
największa pociecha wypływa z faktu, że w sakramencie
obecnym staje się sam Pan Jezus, który bierze nas za
rękę i przypomina nam, że teraz do Niego należymy i że
nic - nawet zło i śmierć – nie może nas odłączyć od
Niego. Miejmy zwyczaj wzywania kapłana, aby
poważnie chorym i osobom starszym udzielił tego
sakramentu, tej pociechy, mocy Jezusa, by śmiało iść
dalej.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Wobec małego zainteresowania rezygnujemy
organizowania Zabawy Karnawałowej.

z

SALT AND THE LIGHT IN THE WORLD

If you are a follower of Jesus living the beatitudes, you matter. You have an important role to play
because you are the salt of the earth. Salt preserves and
Christians help preserve what is good in the culture. In
the ancient world, salt was very valuable: the Greeks
thought it contained something almost divine, and the
Romans sometimes paid their soldiers with salt. A soldier who didn't carry out his duties “was not worth his
salt.” You are a seasoning agent. In a sense, you can
bring the distinctive flavor of God's values to all of life.
You can make life palatable. Note that salt, to be effective, must be in contact with the meat or fish it is to preserve. To be effective, we must be involved where we
work and where we live. This puts us in a tension because the dominant culture doesn’t necessarily like us.
The majority of the time, living according to the beatitudes may make us more successful in work. But we
need to be prepared for the times it doesn’t. It’s a balancing act we’re called upon to maintain.
“You are the light of the world.” The job description of a
Christian is not only to maintain personal holiness, but
also to touch the lives of everyone around us. At work,
we touch many people who do not encounter Christ in
church. It may be our most effective place to witness to
Christ. But we have to be careful about how we witness
for Christ at work.. We must avoid any possible taint of
seeking self-promotion by proselytizing. Jesus said our
light is not necessarily in the witness of our words, but in
the witness of our deeds - our “good works.”

THE WORLD DAY OF THE SICK

Each year, on the weekend close to the Feast of Our
Lady of Lourdes (Feb.11th), the Knights of Malta host
World Day of the Sick at St. Christopher Parish.
This year, Bishiop of San Jose, Most Rev. Parick
McGrath will celebrate the Annual Diocesan Mass of
Healing and Anointing of the Sick in the Church of St.
Christopher on Saturday, Feb. 11, 2017 at 11:00am.

ANOINTING OF THE SICK is a sacrament of
the Catholic Church that is administered to a Catholic
"who, having reached the age of reason, begins to be in
danger due to sickness or old age", except in the case of
those who "persevere obstinately in manifest grave sin".
Does a person have to be dying to receive this
sacrament? No. The Catechism says, "The anointing of
the sick is not a sacrament for those only who are at the
point of death. Hence, as soon as anyone of the faithful
begins to be in danger of death from sickness or old age,
the fitting time for him to receive this sacrament has
certainly already arrived".

MARRIED COUPLES

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
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

02/19
03/1
03/3
03/4
03/10
03/19

- Msza Św. z udziałem dzieci
- Środa Popielcowa
- Pierwszy Piątek miesiąca
- Droga Krzyżowa
- Pierwsza Sobota miesiąca
- Droga Krzyżowa
- Msza św. z udziałem dzieci

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.VI) Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na
prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a
chrześcijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako
kardynał Karol Wojtyła, ujął tę prawdę oraz świadectwo
o niej w sposób następujący: „Miłosierdzie i
chrześcijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby
miłosierdzia, nie ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary
musi się dopełnić wyznaniem miłości…”. Cóż więc
znaczy nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretnego
zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźniego:
chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo
czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje się gdzieś
daleko. Z tym właśnie bliźnim utożsamia się sam
Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W
tym bliźnim Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z
nami.
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.

„MIŁUJCIE SIĘ”

Zachęcamy
do
lektury
kolejnego
numeru
dwumiesięcznika „Miłujcie się”!
To doskonałe pismo stanowiące pomoc w pogłębianiu
wiary i więzi z Bogiem i Kościołem. Do tej pory
„Miłujcie się” kazało się w 23 wersjach językowych
(m.in.: angielska, arabska, chińska, czeska, niemiecka,
ormiańska, rosyjska, słowacka, węgierska i włoska.

POMÓŻMY 13. LETNIEJ JULII Z POLSKI

Julia ma 13 lat, a jej serce może w każdym momencie się
zatrzymać, jeśli natychmiast nie zostanie przeprowadzona
operacja, Julia może się któregoś razu po prostu nie obudzić.
Rodzina zbiera środki na operację serca i płuc ratującą życie
w Stanford, CA. Więcej informacji na stronie:
https://www.siepomaga.pl/sercejulii

Bóg zapłać!





Pilnie poszukuję pracy na terenie Bay Area i w okolicach Sacramento. Praca w zakresie opieki nad osobami starszymi
oraz dziećmi, wieloletnie doświadczenie. Uwielbiam gotować, mówię po polsku, zajmuję się całym domem.
Rekomendacje od poprzednich pracodawców. Pozycja live-in albo codzienna pomoc. Barbara (lat 55), Sacramento
(916)410-6420.
Polsko -francuska rodzina z Sunnyvale poszukuje miłej, niepalącej polskiej pani do opieki nad dwójką chłopców ( 6 i
2 lata ) bez zamieszkania, na pełen etat (od połowy lutego). Wymagane prawo jazdy, swoje auto do odbierania
starszego chłopca ze szkoly, oraz podstawowa znajomość angielskiego. Paulina (408-821-7774). Proszę dzwonić po
godz 6:00 PM.

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.

SolarCity

Monika Tomasik

Field Energy Consultant

SolarCity Corporation
418 S. Abbott Ave.
Milpitas, CA 95035
888.SOL.CITY

t. 408.318.9966

e:Mtomasik@solarcity.com
CA CSLB 888104

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

