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10250 Clayton Road, San Jose, CA 95127-4336
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VI niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

12 lutego/ February 12, 2017
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE

PARISH OFFICE

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

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

Half an hour before
the Mass

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.

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.

Błogosławieni szukający Boga.
Blessed are they who follow the law of the Lord.

Psalm 119

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 W pewnej intencji
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
ŚRODA/WEDNESDAY – 22 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
PIĄTEK/FRIDAY - 24 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 25 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM Wolna intencj
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco
Fagundes
10:30 AM + Paweł Słowik - rodzina
12:45 PM + Wiktoria Gwóźdź

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, 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
Sobota, 18 lutego
5:30 PM Rafał Szarecki
Niedziela, 19 lutego
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
12:45 PM Dzieci

SKŁADKA/COLLECTION:
02/05 I składka - $ 2,319
II składka - $ 900
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom Banachowicz, Kadłuczka, Klinert i
Modica za przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w
ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 967.
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.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY POSTĘPUJĄ
WEDŁUG PRAWA

Miłość
i wierność
prawu
stanowią
sprawiedliwość i świętość ludu Izraela. Prawo to jednak
nie było jeszcze doskonałe i ludzie pojmowali je zbyt
materialnie. Kiedy przyszedł Jezus, nauczał, że nie
wystarczy materialna i zewnętrzna wierność prawu;
potrzeba
głębszej
wierności,
wewnętrznej,
zobowiązującej umysł i serce. „Słyszeliście, że
powiedziano przodkom... a Ja wam powiadam...”; te
słowa, które św. Mateusz powtarza aż sześć razy,
zapowiadają bardzo istotne uzupełnienia, jakie Jezus
wniósł do Prawa. Nie wystarcza, na przykład, nie
zabijać; trzeba wystrzegać się również zwykłych słów
wyrażających niechęć, pogardę, brak miłości względem
bliźniego. Nie wystarcza wstrzymać się od
zewnętrznych czynów przeciw prawu, należy pozbyć się
także myśli i złych pragnień, kto bowiem zgadza się na
nie, już zgrzeszył „w sercu swoim”: zabił brata lub
popełnił cudzołóstwo, zależnie od przypadku.
Wypełnienie z naddatkiem i z doskonałością
dawnego prawa polega właśnie na subtelnym zwracaniu
uwagi na czystość wewnętrzną duszy i na
sprawiedliwość, nie tylko na zewnętrzne postępowanie,
które wszyscy zauważają. Polega na głębokim
usposobieniu umysłu i serca, znanym Bogu samemu..
Jezus, Mądrość odwieczna, miał ostatecznie udoskonalić
prawo. Aby móc je zrozumieć i tak właśnie żyć nim,
chrześcijanin powinien przejąć się mądrością Ewangelii,
która nie jest mądrością tego świata, lecz „tajemnicą
mądrości Bożej” : tajemnicą krzyża Chrystusowego.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY - ADA

W całej Diecezji San Jose rozpoczyna się dzisiaj
Doroczny Apel Diecezjalny (ADA) 2017. Jest to zbiórka
funduszy na prowadzenie różnorakiej działalności w
ramach lokalnego Kościoła.
W ramach ADA’2016 nasza misja miała zebrać kwotę
$5 tys. Dobra wiadomość to ta, że udało nam się nie
tylko zebrać, ale nawet przekroczyć wyznaczoną sumę.
Zadeklarowano $5,939.00 a włacono: $5,139.00.
Smutne jest jednak to, że uczyniło to jedynie 34 osób, co
stanowi 7,26% parafian. Jest to najniższy procent w całej
diecezji (niemal dziesięciokrotnie niższy od średniej).
Hasło ADA’2017 to: Głoszenie Bożej miłości, Razem w
Chrystusie (Proclaiming God’s Love, Together in
Christ). Na ulotkach wyłożonych w ławkach można
przeczytać na jakie cele zbierane są fundusze.
Diecezja chce w tym roku zebrać $6,068.472.
Kwota wyznaczona naszej misji to $6,000.
Serdecznie prosimy wszystkich parafian o wypełnienie
otrzymanych pocztą deklaracji i odesłanie ich do
diecezji. Można też wypełnić deklaracje w kościele i
wrzucić je do koszyka lub oddać do zakrystii.
Zadeklarowaną ofiarę można wpłacić czekiem, kartą
kredytową lub on line. Można ją tę rozłożyć na kilka rat.
„Bóg zapłać” za zrozumienie i odpowiedzialność za
dobro lokalnego Kościoła w wymiarze naszej diecezji.

THE DESIRE FOR A DEEPER
RELATIONSHIP WITH GOD

As Christians and as children of God, we are
given a radical freedom and free will – to listen and obey
or to turn away. God has not done this in order to mock
us and watch us fail. Rather, he allows us the freedom to
choose to love him and be loved by him, leaving open
the possibility that we might also go our own way. A
narrow reading of the Gospel portrays Jesus as an
“outlaw to the outcast,” breaking so many of the rules of
ritual purity – talking to and touching and eating with
people he should have stayed away from, lest he be
declared unclean. That is why it comes as such as a
surprise when he says, during the Sermon on the Mount:
Do not think that I have come to abolish the law or the
prophets. Indeed, Jesus makes it clear that every last
letter must be fulfilled. This does not suggest that he is
what we might call a stickler for the rules, or a tattle-tale,
looking to get us into trouble with the Father. No, the
Good Shepherd is once again trying to protect his lost,
wounded and wandering lambs from doing harm to
ourselves or one another, and he firmly believes that a
greater respect for the laws of God will lead us to show
greater respect for God’s people. Jesus, dined with tax
collectors and prostitutes, and showed affection for the
unclean and the untouchable, because that is what God’s
law commands us to do – to look out for the needs of the
least among us. In the mind and heart of Jesus, fulfilling
the law to the smallest part of a letter means two things:
1) going further than the law requires, and 2) obeying
and applying God’s law with love for God and all people
whom we encounter.

ANNUAL DIOCESAN APPEAL 2017 (ADA)

“Proclaiming God’s Love, Together in Christ” is this
year’s Annual Diocesan Appeal theme for the Diocese of
San Jose. Every year, faithful Catholics from 54 parishes
and missions within Santa Clara County, contribute
generously to support common services and programs in
the Diocese.
Our goal for ADA 2016 was $5,000. We pledged $5,939
and collected $5,139. Unfortunately only 34 persons
(households) pledged and this is 7,26 percent
participation (smallest in the Diocese).
The goal for ADA 2017 for the Diocese is $6,068,472.
St. Brother Albert Mission’s goal for 2017 is $6,000.
You may return your pledge card in the parish offertory
collection, bring it to the parish office or mail the pledge
envelope to our parish. You will be sent payment
reminders and a reply envelope in accordance with the
payment plan you selected on your pledge card.
Thank you very much for your generosity.

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.VII) Powstaje pytanie, w jaki sposób powinniśmy
dawać świadectwo ewangelicznej miłości? Kardynał
Wojtyła wyjaśnia nam, jak chrześcijanin powinien
wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim
człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat
Albert jest dla nas wzorem nieporównanym. Przecież on
nie miał prawie żadnych środków, ślubował najsurowsze
ubóstwo, nie dysponował żadnymi funduszami, żadnymi
gotowymi instytucjami, tylko postanowił dawać siebie”.
Święty porzucił sztukę, powab kariery i sławy, aby
duszę swoją oddać Bogu i bliźnim, nie zatrzymując nic
dla siebie. A czym może być owo „dawanie siebie”
dzisiaj dla nas? To nic innego jak codzienny trud, cicha
ofiara ze swojego czasu, sił, zdrowia, to umniejszanie
siebie w służbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb,
który dla leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
cdn

ŚW. WALENTY

Zakochani zawdzięczają swój dzień św. Walentemu,
ogłoszonemu patronem zakochanych już w XV w. przez
papieża Aleksandra VI. Za panowania cesarza Klaudiusza
Rzym był uwikłany w krwawe wojny do tego stopnia, że
mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że
powodem takiego postępowania była ich niechęć do
opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał
wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty
pomagał parom, które pobierały się potajemnie. Został jednak
przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym
odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r.

„MIŁUJCIE SIĘ”

Zachęcamy do lektury dwumiesięcznika „Miłujcie się”!
To doskonałe pismo stanowiące pomoc w pogłębianiu
wiary i więzi z Bogiem i Kościołem.
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. 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

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

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

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

