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

Uroczystość Trójcy Świętej/The Most Holy Trinity

11 czerwca/June, 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

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.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Od 18 czerwca do 17 września nie będzie mszy
św. niedzielnej o godz. 12.45 (letnia przerwa).

SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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

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

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

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

Pół godziny przed każdą
Mszą św.

PARISH OFFICE

First Fridays and on call

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Glory and praise forever.

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W czerwcu modlimy się w
intencji rodziców, żyjących i
zmarłych.
ROSARY GROUP
In June we pray for parents,
living and deceased.

Daniel 3:52

PIĄTEK/FRIDAY - 9 CZERWCA/JUNE
7:30 PM W pewnej intencji
SOBOTA/SATURDAY – 10 CZERWCA/JUNE
5:30 PM O Boże błog. dla Agnieszki i Przemysława
Ryczkowskich z okazji rocznicy ślubu
NIEDZIELA/SUNDAY - 11 CZERWCA/JUNE
9:00 AM ++ Manuel, Placida and Aurora Murillo
- Jo Ambrosio
10:30 AM O Boże błog. dla Piotra i Pawła i ich rodzin
- Z. i J. Prokop
12:45 PM + Czesław Stachowiak (4. rocznica śmierci) - żona
ŚRODA/WEDNESDAY – 14 CZERWCA/JUNE
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY– 16 CZERWCA/JUNE
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 17 CZERWCA/JUNE
5:30 PM W intencji Ojców
NIEDZIELA/SUNDAY - 18 CZERWCA/JUNE
9:00 AM For the intention of our Fathers
++ Maria Albertina, Humberto and Francisco
Fagundes
10:30 AM W intencji Ojców
++ Henryk i Stanisława Słowikowscy
PIĄTEK/FRIDAY– 23 CZERWCA/JUNE
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
SOBOTA/SATURDAY - 24 CZERWCA/JUNE
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 25 CZERWCA/JUNE
9:00 AM ++ Francis Thuan, Anna Vang, Joseph Duc and
Jean the Baptist Quang
10:30 AM O Boże błog. dla Krystyny i Krzysztofa Mrozowskich
z okazji rocznicy ślubu
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, 10 czerwca
5:30 PM Karolina Gorgolewska
Niedziela, 11 czerwca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10:30 AM Wanda Górecka, Beata Kempanowska,
12:45 PM Ludwika Sławska
Sobota, 17czerwca
5:30 PM Rafał Szarecki
Niedziela, 4 czerwca
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowska
10:30 AM Ewa Lesiak, Grzegorz Wnorowski

SKŁADKA/COLLECTION:
06/04 I składka - $ 1,969
II składka - $ 994
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom za przygotowanie i przeprowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę . Dochód wyniósł $ 398.
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.

„WIELKA JEST JEGO MIŁOŚĆ KU NAM”

„Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec
i Jednorodzony Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał
nam swoje miłosierdzie”. Antyfona na wejście Mszy św.
prowadzi bezpośrednio do rozważania wielkiej
tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, stawiając w świetle
jej istotny aspekt: miłość. Miłość oświeca tajemnicę
Trójcy – Bóg bowiem jest miłością zawsze w akcie –
która rodzi, daje się, udziela. Ojciec rodzi od wieków
swoje Słowo – Syna – w którym wyraża całego siebie,
przekazując Mu całe swoje Bóstwo; Ojciec i Syn oddają
się i posiadają jeden drugiego w akcie nieskończonej
miłości, w doskonałej i substancjalnej wspólnocie, którą
jest Duch Święty. Miłość Boga nie pozostaje jednak
zamknięta w łonie Trójcy, lecz wyraża się na zewnątrz –
poprzez stworzenie. Wszystko, czym człowiek jest i co
ma, jest darem Trójcy Przenajświętszej, miłości Ojca,
Syna i Ducha Świętego, „albowiem wielka jest Jego
miłość ku nam”. Miłość Boża, zwracając się do
człowieka przybiera szczególną cechę, a mianowicie
cechę miłosierdzia: „Bóg miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. To wzruszające
oświadczenie jest odpowiedzią Boga na pokorną prośbę
Mojżesza błagającego o przebaczenie niewierności ludu,
który czcił złotego cielca. Dzięki skrusze i modlitwie
Bóg przebacza, odnawia swoje przymierze z Izraelem,
zachowuje dla niego swoją łaskę i zgadza się na nową
prośbę: „Niech pójdzie Pan w pośrodku nas”.
Rzeczywiście Bóg zawsze „szedł” ze swoim ludem
w czasie długiej wędrówki przez pustynię, stając się
obecny w obłoku, który go prowadził, lub w przybytku
zebrań i Bóg nie pozbawił Izraela swego przywileju,
najwyższego dowodu swego miłosierdzia.

MSZE ŚW. W INTENCJI OJCÓW

Za tydzień przypada Dzień Ojca. W tym dniu,
będziemy się modlić za naszych ojców. Na
specjalnych kartkach prosimy wpisać imiona i
nazwiska ojców żyjących i zmarłych.
Prosimy zwrócić czytelnie wypełnione kartki do
piątku, 16 czerwca.

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA

W Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem biskupi
dokonali odnowienia Aktu Poświęcenia Kościoła w
Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten będzie
ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8
września, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej i 71.
rocznicę poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu
Maryi na Jasnej Górze przez biskupów polskich pod
przewodnictwem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.
U nas odnowienie Aktu Poświęcenia - na Mszy św. w
niedzielę 10 września.

DZISIAJ, 11 CZERWCA - ostatnia przed
letnią przerwą Msza św. o 12:45pm.
Również nie będzie wieczornej Mszy św. w
środy.

GRACE, LOVE AND THE MEANING OF LIFE

The reason Nicodemus really went to Jesus was
to find an answer to the most important question: Who is
Jesus?
So
why
are
you
in
church
today? Tradition? Your parents made you? You were
assigned to come? There may be a number of reasons
why we find ourselves together on this day. However, if
you have come here to flatter God with some pious and
nice words you should have saved your time, your
breath, and your money.
Only a fool will try and flatter God with the
words of text and not consider what they mean. Within
the loving and triune community of God himself: the
Father, Son, and Holy Spirit, God doesn’t need
you. Jesus did not need the nice words spoken to him by
Nicodemus. God doesn’t need you, but in his grace he
chooses to need you. He chooses to send his one and
only Son so that you may have fellowship with him. To
know this grace of God you need to know Jesus and to
know Jesus you must be born again. And when you
know Jesus you will not stay the same. You will know
the One and only Hope of the world. Your worldview
will enlarge and you will love what God loves and God
loves the world. It’s a demanding gospel that we hear in
John 3:16. Love so amazing and so divine demands
your soul, your life, your all. Nicodemus received much
more than he expected on that night he visited the
Lord. We know from later accounts of him in this
gospel that he became a follower of Christ. John tells us
his story that we too might believe and follow
Jesus. The One who came from the Father full of grace
and truth is calling. His own will answer and follow.

MANY THANKS…

to Mrs. Theresa Silvera for her donation for the bench
to the shrine of Our Lady of Fatima in our garden.
May God bless you for your generosity!

NEXT SUNDAY… we will celebrate The Most

Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi). After
10:30Am Mass will place the Eucharistic procession to 4
altars outside the church.
All are invited to celebrate this feast!

MASSES FOR OUR FATHERS

On June 18 we will celebrate Father’s Day. That
day we will pray for our fathers. In the church
lobby, you will find envelopes with note cards
where you can list the names of your fathers (living
and deceased). Please write clearly and return the
envelopes by Friday, June 16.

DEVOTION TO THE HEART OF JESUS

June is the month of the Sacred Heart of Jesus. This
devotion (also known as the Most Sacred Heart of Jesus)
is one of the most widely practiced and well-known
Roman Catholic devotions.

Devotion to the Sacred Heart of Jesus
- every Friday of June after 7:30pm Mass

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

06/18
09/17

- Boże Ciało
- Dzień Ojca
- Odpust parafialny
- Festiwal Parafialny

ZA TYDZIEŃ - Boże Ciało i Odpust...

Zachęcamy do udziału we Mszy św. o godz. 10:30 po
której odbędzie się procesja do 4 ołtarzy na zewnątrz
kościoła. Dziewczynki - prosimy o sypanie kwiatów
przed Panem Jezusem.
Będzie to jednocześnie nasz odpust ku czci św. Alberta.
Mszy św. odpustowej będzie przewodniczył oraz
kazanie wygłosi ks. Sławomir Murawka, chrystusowiec.
Odpust parafialny to „imieniny kościoła”, święto
patronalne kościoła i parafii. Łączy się z możliwością
uzyskania odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami:

stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawiedzenie kościoła i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego). Zachęcamy do duchowego przygotowania do

odpustu (możliwość spowiedzi - w piatek wieczorem).

KULT NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Czerwiec jest miesiącem czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
To nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny: uwrażliwia
na grzech, mobilizuje do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże
Serce. Wzywa też do zbiorowej odpowiedzialności za
losy Królestwa Bożego na ziemi i wyzwala
najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa.

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
- w każdy piątek po wieczornej Mszy św.
NIE MA WAKACJI OD BOGA

Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o niedzielnej
Eucharystii, codziennej modlitwie i dawaniu
świadectwa swojej chrześcijańskiej tożsamości.
„Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja
przyznam się przed moim Ojcem” - mówi Pan
Jezus. Warto ściągnąć sobie aplikację: Mass Times

KAPLICZKA MB FATIMSKIEJ

Z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie
poświęciliśmy kapliczkę ku Jej czci.
„Bóg zapłać” za kolejne ofiary na ten cel: $250 - B.E.
Stamberg, $100 V.J. Phillips i C.R. Fagundes.

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.
Postarajmy się jak najlepiej poznać historię życia i
posługi naszego świętego Patrona, a przede wszystkim
umocnić pragnienie naśladowania go w swoim życiu.
„Nie było to świadectwo rewolucji, nie było to świadectwo
protestu; było to świadectwo miłości, służby i oddania bez
reszty”.
kard. Karol Wojtyła (Kraków, 23 XI 1973)





Do wynajęcia (od czerwca) pokój z łazienką w San Jose - (408) 428-2686
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing,
carpentry). Handyman (408) 480-0118.
Wykształcony, 50-letni męźczyzna poszukuje pokoju (najlepiej z prywatną łazienką) w
bezpiecznym, dobrym miejscu. Tel. (669) 233 1077

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








Grace Rudawski

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

Cal BRE# 01233596

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!

TRANSPORT - SHIPPING
“DOOR-TO-DOOR”: POLSKA i RESZTA SWIATA “WORLDWIDE”
Znakomity serwis, wprost od właściciela firmy, *całe domostwa-mienie
przesiedleńcze *samochody* *motocykle *łodzie* - juz od roku 1989-go

e-mail: info@americanserviceslax.com
WEB: www.americanserviceslax.com

Tel: 310-628-9990 & 310-382-0254

SLAVIC SHOP

Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

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

Grace@RealtorGrace.com

ROM SKIERski
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

European Food and Wine Market

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

SANATORIUM “SŁOWACKI”
HOTEL – MEDICAL SPA

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

ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
Tel: 48 41 378 7879,
48 604 901 126
Fax: 41 370 8087
Email: sanatorium@slowacki.busko.pl

www.slowacki.busko.pl
Serdecznie zapraszamy!

650-941-9855

maria.smolenski@yahoo.com
www.altosdentist.com

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

