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

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

jfiedurek@dsj.org

XXIX niedziela w ciągu roku/
Sunday in Ordinary Time
22 października/October 22, 2017
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

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.
12:45 PM po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

7:30 PM
7:30 PM

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

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

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
Piątek

PARISH OFFICE

Nabożeństwa
Różańcowe
W październiku
zapraszamy wszystkich
na
Nabożeństwa
Różańcowe w każdą
środę i piątek po Mszy
św., oraz w niedzielę
przed Mszą świętą,
o godz. 10.10 am.

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 październiku modlimy się
za ojczyznę.
ROSARY GROUP
In October we pray for our
homeland.

Królowo Różańca
świętego, módl się za
nami!

Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Give the Lord glory and honor.

Psalm 96

PIĄTEK/FRIDAY - 20 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Marek, Wiesław, Helena i Bronisław
SOBOTA/SATURDAY – 21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Tekla i Jan Zięba - B.Drobot
NIEDZIELA/SUNDAY - 22 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM + sister Elizabeth Lepiarczyk (2nd. death
aniniversary) - R. Kulpa
10:30 AM ++ Teresa i Stanisław Szczepański - siostra
Małgorzata z rodziną
12:45 PM + Bronisław Skórka
ŚRODA/WEDNESDAY - 25 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 27 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 28 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM O Boże błog. dla Haliny i Edwarda Nowaków z
okazji 40. rocznicy ślubu
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM +Robert Drobot (1st death anniversary) - T. Silveira
10:30 AM + siostra Elżbieta (w 2.rocznicę śmierci)
12:45 PM + Marek Langer - żona
ŚRODA/WEDNESDAY - 1 LISTOPADA/NOVEMBER
6:30 PM ++ For all the deseased
7:30 PM ++ Za zmarłych Wypominek
CZWARTEK/THURSDAY - 2 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Za zmarłych Wypominek
PIĄTEK/FRIDAY - 3 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Za zmarłych z Wypominek
SOBOTA/SATURDAY – 4 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM 7:30 PM ++ Za zmarłych Wypominek

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 21 października
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 22 października
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Piotr Szarecki
12:45 PM Dominika Swedek
Sobota, 28 października
5:30 PM Wanda Górecka
Niedziela, 29 października
9:00 AM Sheryl Walters, Roksana Gorgolewski
10:30 AM Ewa Lesiak, Karolina Gorgolewska
12:45 PM Grzegorz Wnorowski

TOLERANCYJNA MIŁOŚĆ

Ewangeliczne znaczenie tolerancji można dostrzec
w progach rodzinnego domu. Dobry ojciec jest
sprawiedliwy wobec każdego dziecka, każde otacza
szacunkiem, ale nigdy nie zgodzi się, by ono wędrowało
niebezpiecznymi dla niego ścieżkami. O granicach
ojcowskiej tolerancji decyduje miłość, czyli troska
o dobro każdego dziecka. Taka ewangeliczna
interpretacja tolerancji winna decydować o ustawieniu
wszelkich odniesień do ludzi o innych poglądach. Uczeń
Chrystusa zawsze zabiega o zachowanie sprawiedliwości
i nie godzi się na wyrządzanie komukolwiek krzywdy.
Nie tylko otacza szacunkiem każdego człowieka, ale
przede wszystkim go kocha. Tego podejścia zabrakło
faryzeuszom i uczonym w Piśmie wobec Jezusa. Okazali
się zupełnie nietolerancyjni, bo nie umieli kochać.
Ewangelia jest najlepszą w świecie księgą o nietolerancji
przeciwników Mistrza z Nazaretu i Jego tolerancyjnej
miłości
obejmującej
wszystkich:
grzeszników
i celników, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, Heroda
i Piłata, zdrajcę i pluton egzekucyjny. Ewangelia mówi
o tej miłości, która zawsze odnosi zwycięstwo.
Katolik zanim się posłuży słowem tolerancja, winien
dobrze rozważyć, w jakim znaczeniu tolerancyjny jest
wobec człowieka Pan Bóg. My jesteśmy zobowiązani do
objawiania światu Jego tolerancyjnej miłości.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II

Dzisiaj (22 października) przypada liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II, obchodzone w rocznicę
inauguracji jego pontyfikatu.
Jan Paweł II zachęcał wszystkich, by otworzyli drzwi
Chrystusowi i przypomniał całemu światu tajemnicę
Bożego Miłosierdzia. Niech Jego duchowe dziedzictwo
inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla
dobra Kościoła, rodziny, społeczności.

RÓŻANIEC DLA DZIECI

W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka dla ofiar
pożarów w Santa Rosa.
Next Sunday (October 29) the second collection will be taken
for the victioms of wild fires in Santa Rosa.

Zapraszamy dzieci z rodzicami na Nabożeństwo
Różańcowe z udziałem dzieci w najbliższy piątek 27
października po Mszy św. o 7:30pm.

SKŁADKA/COLLECTION:
10/15 I składka - $ 1, 563

1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Jest to święto obowiązkowe, to znaczy, że
każdy katolik ma obowiązek wziąć udział we Mszy św.
Tego dnia w naszym kościele Msze będą sprawowane o
godz. 6:00 PM (po ang.) i o 7:30 (po polsku).

II składka - 499

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Soboń, Pobłockich i Patkowskich
za przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 342.
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.

UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

WSZYSTKICH WIERNYCH
(DZIEŃ ZADUSZNY)

ZMARŁYCH

2 listopada Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. W naszym
kościele Msza św. o 7: 30 PM. 20 min przed - modlić się
będziemy za zmarłych w tzw. Wypominkach.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH - WYPOMINKI

Za zmarłych zostanie odprawiona Nowenna Mszy św.
(9), oraz modlić się za nich
będziemy w tzw.
Wypominkach. Imiona zmarłych prosimy wypisać na
specjalnych kartkach (w mianowniku, czytelnie) i
zwrócić do zakrystii jeszcze dzisiaj.

TRICKY QUESTIONS

Representatives from a number of Jewish leadership
groups come to Jesus with questions: The Herodians and
Pharisees come together in order to "trap" Jesus by
providing him with a lose/lose situation. But first they
smooth the way by speaking of Jesus' integrity,
commitment to truth and equity, and lack of concern for
the opinions of others. Their question is to the point: "Is
it lawful to pay taxes to the emperor, or not?" The tax in
view is the census tax, a per person tax of a denarius.
The conundrum for Jesus is this: If he answers yes, then
he could be perceived as in collusion with Rome,
justifying Roman occupation and oppression of the Jews.
On the other hand, if Jesus answers no, he could be
suspected of revolutionary sentiment against Rome.
Jesus answers and shows that he is aware of their
trickery. He calls them "hypocrites," because they show
something on the outside (flattery) that is quite opposite
of what is true internally. Jesus calls for a coin--a
denarius− presumably the cost of the tax, and he asks
them to identify whose image is on the coin. When they
identify the emperor's face and title Jesus delivers an
amazing and rather ambiguous one-liner: "Give therefore
to the emperor the things that are the emperor's, and to
God the things that are God’s. It indicates that the tax
should be paid and God should be worshiped.

SOLEMNITY OF ALL SAINTS

On November 1st, the Church clebrates the
solemnity of All Saints. This is a holy day of
obligation, which means that each Catholic is
obliged to attend Mass that day. In our church
Masses will be celebrated at 6:00PM (in English)
and 7:30 PM (in Polish).

ALL SOULS’ DAY

On November 2nd, the Church celebrates the
commemoration of all the faitful departed (All Souls’
day). In our church Mass will be celebrated at 7:30 PM
( in Polish). At 7:10 PM - a rosary for all the deceased
will be prayed.

ALL SOULS DAY REMEMBERANCE

For the souls whose names are listed, Novena of Holy
Masses will be celebrated in November.
Please return the envelopes by November 1.

PRAYER AT THE CEMENTARY

This year, our prayer meeting at the cementaies will be
held on: Nov. 5 at 3:00 at Gate of Heaven and Nov. 12
at 3:00PM at Santa Clara Cementery.
OCTOBER 22 – The Feast day of St. John Paul II

St. John Paul II was born May 19, 1920 in Wadowice, Poland
and passed away April 2, 2005. He was beatified on May 1,
2011 and was canonized by Pope Francis on April 27, 2013.
He was the first non-Italian Pope in over 400 years. During
his vocation and papacy, he visited over 100 countries and
initiated World Youth Day in 1985.
He often spoke out on human rights topics, but is known for
using his influence to bring political change - he is even
credited for the fall of communism in Poland.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
- Różaniec z udziałem dzieci
- Wszystkich Świętych, pierwszy
dzień Nowenny za Zmarłych
11/02
- Dzień Wszystkich Zmarłych (Zaduszny)
11/03
- Pierwszy piątek miesiąca
11/04
- Wieczór z Muzą
11/05
- Modlitwa na cmentarzu Gate of Heaven
11/12
- Msza za Ojczyznę /Akademia z
okazji Święta Niepodległości
- Modlitwa na cmentarzu Santa Clara

10/27
11/01

MODLITWA NA CMENTARZU

W tym roku nasze modlitewne spotkanie na cmentarzach
odbędzie się w 2. terminach: 5 listopada o godz. 3:00 na
cmentarzu Gate of Heaven i 12 listopada, o 3:00 na
cmentarzu w Santa Clara. Zapraszamy na modlitwę!

KATOLICKI POGRZEB

Kościół preferuje pochówek ciał, chociaż nie zakazuje
kremacji. Domaga się przechowywania prochów w
miejscu świętym, zakazując ich rozrzucania, a także
przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty
– czytamy w opublikowanej przed rokiem przez
Kongregację Nauki Wiary instrukcji „Ad resurgendum
cum Christo”.

HALLOWEEN NIE DLA CHRZEŚCIJAN

"Halloween jest świętem z gruntu antychrześcijańskim" przestrzega abp Marek Jędraszewski. Metropolita
krakowski podkreśla, że nie powinny w nim
uczestniczyć, nawet w formie zabawy, osoby wierzące.
Dorośli zaś "powinni chronić dzieci i młodzież przed
obrazami grozy i strachu związanymi z tym
pseudoświętem".
Abp Jędraszewski podkreśla, że w uroczystość
Wszystkich Świętych wierni czczą "nieznaną nam w
większości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi
cieszących się już szczęściem wiecznym. Poprzez nich
chcemy uwielbić samego Boga, który 'jest źródłem
wszelkiej świętości'". Z kolei Dzień Zaduszny jest
wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych.
"Wspomina się zmarłych pokutujących za grzechy w
czyśćcu. Chodzi więc o tych zmarłych, którzy nie mogą
wejść do nieba, ponieważ mają jeszcze pewne długi do
spłacenia Bożej sprawiedliwości".
****************************************

Czy wiesz, że: Firma Apple usunęła ze swego internetowego

sklepu App Store aplikację pro life Human Coalition alarmuje serwis lifesitenews.com. Popularna aplikacja
dostępna była od 2014 r. Dzięki niej obrońcy życia mogli
otrzymywać informacje o nieznanych z imienia i nazwiskach
osobach, które znajdują się w kryzysowej sytuacji lub
zamierzają dokonać aborcji. Były to jednocześnie wezwania
do modlitwy za matki i ich nienarodzone dzieci. Aplikacja
pokazywała liczbę osób, które zadeklarowały modlitwę w
konkretnej intencji.
Inicjatywa obrońców życia spotkała się ze sprzeciwem
zwolenników aborcji. Apple wycofała aplikację ze swego
serwera.
Aplikacja Human Coalition wciąż dostępna jest na serwerze
Google Play w wersji na urządzenia z systemem Android.




Agencja sprzątająca domy poszukuje pań do pracy. Ewa (408) 891-0075
Poszukuję nauczyciela gry na akordeonie dla mojego wnuka. Bob Razinski (408) 281-4518

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








Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

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

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

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

TRANSPORT - SHIPPING

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

Grace@RealtorGrace.com

“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
PACZKI DO POLSKI
Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

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

408-841-2525

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...

Konkurencyjne ceny!

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

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

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

