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III niedziela Wielkiego Postu /Sunday of Lent

19 marca/March 19, 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

NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE

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.

Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 6 - 9 kwietnia

(prowadzi ks. dr Andrzej Łysy, rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Księży Chrystusowów w Poznaniu)

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 marcu modlimy się o dobre
przeżycie rekolekcji i duchowe
przygotowanie
się
do
Wielkanocy.
ROSARY GROUP
In March we pray for good
spiritual preparation for an
upcoming Easter.

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście w każdą
środę od 6:00 do 7:30pm.

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.
If today you hear his voice, harden not your hearts.

Psalm 95

PIĄTEK/FRIDAY - 17 MARCA/MARCH
7:30 PM O Boże błog. dla Ludwiki z okazji imienin
SOBOTA/SATURDAY – 18 MARCA/MARCH
5:30 PM ++ Irena i Kazimiera Teodorczyk
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 MARCA/MARCH
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto i Francisco Fagundes
10:30 AM ++ Jerzy Sawczuk i Wera Kawulka - W. Górecka
12:45 PM O Boże błog. dla Sarah Bednarek z okazji 11. ur.
ŚRODA/WEDNESDAY – 22 MARCA/MARCH
7:30 PM Stanisław Stec - żona
PIĄTEK/FRIDAY - 24 MARCA/MARCH
7:30 PM + Anna Wenerska
SOBOTA/SATURDAY – 25 MARCA/MARCH
5:30 PM ++ Józef Sr. i Józef Suscy - T. Walas
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 MARCA/MARCH
9:00 AM + Eduardo Silveira – wife
10:30 AM O Boże błog. dla rodziców chrzestnych
12:45 PM ++ Stanisław Stec i Bronisław Skórka
ŚRODA/WEDNESDAY – 29 MARCA/MARCH
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 31 MARCA/MARCH
7:30 PM O Boże błog. dla Tymoteusza
SOBOTA/SATURDAY - 1 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM O zdrowie dla Czesławy i Justyny
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM For God’s blessing for Eva Alexander and Clarise
Groba on their Birthdays
10:30 AM +Marianna Puchalska
12:45 PM + Jarosław Triska - żona

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 18 marca
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 19 marca
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowska
10:30 AM Ewa Lesiak, Karolina Gorgolewska
12:45 PM Dzieci
Sobota, 25 marca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 26 marca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Wanda Górecka
12:45 PM Rafał Szarecki

SKŁADKA/COLLECTION:
03/12 I składka - $ 1,962
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
W przyszłą niedzielę (26 marca) zostanie zebrana II składka
na Katolicki Fundusz Pomocowy.
Next Sunday (March 26), the second collection will be taken
for Catholic Relief Fund.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Soboń i Pobłockich
za
przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 522.
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.

„PANIE, DAJ MI TEJ WODY...”

Św. Paweł mówiąc o wierze i łasce, które dają
człowiekowi nadzieję wspólnoty życia wiecznego
z Bogiem, przedstawia najpewniejszą rękojmię:
„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych”. Łaska, uczestnictwo
w naturze Bożej nie da się oddzielić od miłości Boga,
która jest istotą Jego bytu i życia. Miłość ta, rozlana
przez łaskę chrztu, nie jest oderwana, lecz konkretna.
Zanurza wierzącego w nurt tej miłości nieskończonej,
która skłoniła Chrystusa do śmierci za grzeszników. Czy
można wątpić o podobnej miłości? „Z największą
trudnością podejmuje się ktoś umrzeć za człowieka
sprawiedliwego — twierdzi Apostoł — chociaż może
jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś
ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość
właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas” . Tajemnica
wielkanocna, którą liturgia ma obchodzić, ukazuje, że
Chrystus staje się dla ludzi źródłem wody żywej,
wytryskającej ku życiu wiecznemu właśnie dzięki
miłości nieskończonej, jaka go prowadzi na śmierć dla
ich zbawienia. Chrześcijanin, aby odpłacić za taką
miłość, nie może uczynić nic innego, jak dać się
opanować i przemienić łasce i miłości aż do
upodobnienia się do Chrystusa ukrzyżowanego.

PAPIEŻ NA WIELKI POST

Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać
oczyszczonymi z grzechu i służyć Chrystusowi
obecnemu w braciach potrzebujących zachęcił papież
Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post.
Tekst orędzia umieszczony jest m.in. na naszej stronie
internetowej. Zachęcamy do lektury!

ŚW. JÓZEF, OBLUBIENIEC NMP

19 marca przypada dzień św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Kim on jest? Jest on najpierw człowiekiem wiary,
podobnym w niej do Maryi, choć nie potwierdza tego
słowami, tak jak to Ona uczyniła. W wierze jest z Nią
zjednoczony. Dlatego wraz z Nią uczestniczy w
przełomowym momencie historii człowieka, określanym
przez św. Pawła mianem „pełni czasów”. Jest ziemskim
ojcem Jezusa przez fakt małżeństwa z Jego Matką, a
więc przez rodzinę. To właśnie on zobowiązany jest
nadać Nowonarodzonemu imię Jezus. Potwierdza tym
samym daną mu ojcowską władzę nad Synem Bożym.
Ewangelia
nazywa
św.
Józefa
„mężem
sprawiedliwym” (Mt 1,19). Jawi się jako taki nie tylko w
wypełnianiu ojcowskich obowiązków, ale także jako
małżonek i oblubieniec Maryi. Potwierdzeniem jego
sprawiedliwej postawy w życiu jest milczenie, gdyż
Ewangelia nie przekazuje żadnego słowa Józefa.W
oblubieńczym i dziewiczym związku z Maryją Józef
czyni dar z siebie, a jednocześnie nabywa szczególną
godność i ojcowskie prawa w stosunku do Jezusa.
Kościół stawia więc św. Józefa za wzór ojcostwa, nie
pozornego czy zastępczego, ale w pełni autentycznego.
Ojcostwa, które przyjmuje się w posłuszeństwie wiary,
coraz pełniej odkrywając je jako niewysłowiony dar.

THE SAMARITAN WOMAN

The Samaritan woman at the well is not a passive
recipient of Jesus' offer. She immediately recognizes the
societal barriers and boundaries that keep her in her
place, but at the same time challenges Jesus' authority
over and against the ancestors of the faith. She first
interprets Jesus' words on a literal level, but she is able to
ask for what Jesus has to offer rather than question the
possibility. She demonstrates what can happen when we
actually engage in conversation and questions about our
faith. The woman shows us that faith is about dialogue,
about growth and change. If we think we have all the
answers, if we are content with our doctrinal constructs,
we will be left to ponder whether or not God will choose
to be made known. We will have to wonder when and if
we will finally feel confident enough, secure enough, and
knowledgeable enough, to invite others to "come and
see." We will be forced to admit how many times we
have overlooked opportunities for giving testimony
about the Savior of the world, satisfied that "Jesus is for
me." The Samaritan woman is an example for us, not as
one who claims "Jesus is for me, too," but as one whose
labor helps bring in the harvest. She responds to Jesus in
such a way that leads Jesus to reveal his true identity to
her, and in doing so, her own identity evolves. We learn
from her that in our own encounter with Jesus, not only
are we changed, but that which God will reveal to us will
change as well.

ST. JOSEPH’S FEAST DAY

March 19 is St. Joseph’s feast day. Pope Pius IX
declared him to be both the patron and the protector of
the Catholic Church, in addition to his patronages of the
sick and of a happy death, due to the belief that he died
in the presence of Jesus and Mary. In popular piety, Joseph is regarded as a model for fathers and has also become patron of various dioceses and places.

ANNUAL DIOCESAN APPEAL 2017 (ADA)

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.Thank you and God bless you!

LENTEN ALMSGIVING

Our community would like to reach out to the poor and
homeless during this Lenten Season. We will be collecting
various goods throughout four Sundays of Lent:
March 19: Non-perishable food, canned goods, crackers.
March 26: Disposable razors, travel-sized toiletries, soap,
small bottles of shampoo, toilet paper
April 2: Baby diapers, formula (Enfamil with iron), new
school supplies, pens, pencils, crayons, markers,
notebooks, backpacks.

“THE LIGHT IS ON FOR YOU"

Catholic Churches throughout the diocese of San Jose
have its doors open on Wednesdays 6-8PM with a priest
available for confession. We encourage everybody to
take advantage of this opportunity of receiving mercy,
healing, and freedom.
Welcome! Our doors are open and the light is on!

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

03/17

- Droga Krzyżowa

03/24
03/31

- Droga Krzyżowa

03/19

04/01
04/06-9
04/09

- Msza św. z udziałem dzieci

- Pierwszy Piątek miesiąca

- Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
- Pierwsza Sobota miesiąca
- Rekolekcje wielkopostne
- Niedziela Palmowa

WIELKI POST– CZYM JEST?

Wielki Post jest czasem pokuty, to znaczy poznawania
prawdy o sobie i swoim życiu. Odkrywania
nieuświadomionych
wewnętrznych
motywacji
i
przyzwyczajeń, które uznaliśmy za naszą naturę, a które
tradycyjna teologia nazywa pożądliwościami i wadami.
Uczymy się na nowo rozumieć samych siebie. Rozumieć
w pełni, to znaczy w naszej relacji z Bogiem w Jezusie
Chrystusie. Wielki Post jest drogą, wewnętrzną
wędrówką, powrotem do siebie i do Boga.

REKOLEKCJE INTERNETOWE
DLA POLONII “Ziemia obiecana”

Trzy razy w tygodniu - w niedziele, wtorki i środy - na
kanale YouTube: Chrystusowcy.us publikowane są
odcinki poruszające temat wiary w Boga na emigracji.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Jak w latach poprzednich,
tak i tym razem zbieramy:
19 marca: Nie psująca się żywność, puszki, krakersy,
ciastka, soki, itp.
26 marca: Środki czystości (najlepiej w małych,
jednorazowych opakowaniach), jednorazowe maszynki
do golenia, szampony w małych buteleczkach, mydła.
2 kwietnia: Pieluchy i mleko w proszku (np. Emfamil
with iron), nowe przybory szkolne: długopisy, ołówki,
kredki, pisaki, plecaki.
Rzeczy prosimy przynosić w wymienionych terminach i
składać w koszach w przedsionku kościoła. Dziękujemy!
SKARBONKI DLA DZIECI... są do odebrania w
zakrystii. Zachęcamy do zbierania wielkopostnych
oszczędności (25 centów dziennie). Zebraną sumę
przekażemy dzieciom z polskich rodzin na Ukrainie.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY - ADA

Hasło ADA’2017 to: Głoszenie Bożej miłości, Razem w
Chrystusie. Diecezja chce zebrać $6,068.472.
Kwota wyznaczona naszej misji to $6,000. Serdecznie
prosimy wszystkich parafian o wypełnienie deklaracji i
odesłanie ich do diecezji lub do parafii. „Bóg zapłać”!

ROK ALBERTYŃSKI

Z okazji setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta, w
Kościele w Polsce przeżywany jest rok jubileuszowy
poświęcony tej wyjątkowej postaci.
Św. Brat Albert, to opiekun nędzarzy i
wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie
określił go Karol Wojtyła.






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.
Poszukuję opiekunki do dwójki dzieci (4 i 6 lat) codziennie od 12.30 do 17.30-18.00. Obowiązki: odbieranie dzieci ze
szkoly, a podczas nieobecności dzieci pomoc w prowadzeniu domu. Mieszkamy w Mountain View. Kontakt: 650-4268865.
Do wynajęcia pokój z łazienką w San Jose. (408) 428-2686

Grace Rudawski

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje
profesjonalną i uczciwą poradę i obsługę
przy kupnie i sprzedaży nieruchomości w
Bay Area.

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

Moim klientom oferuję:









calltext408.832.2294

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

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i dużo
więcej…
Nie zwlekaj, Zadzwoń Dzisiaj!

BONUS $500 po zamknięciu transakcji

SolarCity

Grace@RealtorGrace.com

Monika Tomasik

Field Energy Consultant

ROM SKIERski

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

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„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

t. 408.318.9966
e:Mtomasik@solarcity.com
CA CSLB 888104

KALINKA

SLAVIC SHOP

Fine Polish Food

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

European Food and Wine Market

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

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm

(408) 723-1861

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...

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

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

