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II niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

14 stycznia/January 14, 2018
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.
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.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

Środa
Piątek

PARISH OFFICE

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

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.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
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

First Fridays and on call

W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W styczniu modlimy się o
pokój na świecie.
ROSARY GROUP
In January we pray for peace
in the world.

Zaświadczenia o przynależności
do parafii, zgoda na
sprawowanie sakramentów
poza parafią, zaświadczenia dla
rodziców chrzestnych,
wydawane są tylko osobom
formalnie zarejestrowanym
w naszej Misji.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Here am I, Lord, I come to do your will.

Psalm 40

PIĄTEK/FRIDAY - 12 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Marianna
SOBOTA/SATURDAY – 13 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM + Marianna
NIEDZIELA/SUNDAY - 14 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30 AM + Marianna
O Boże błog. dla matki i dziecka
12:45 PM ++ Deborah i Anna Urban - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 17 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Marianna
PIĄTEK/FRIDAY - 19 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Marianna
SOBOTA/SATURDAY – 20 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM + Marianna
NIEDZIELA/SUNDAY - 21 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM + Marianna
10:30 AM + Henio Bruski (17. rocz. śmierci) - rodzice i siostra
12:45 PM + Antoni Szurnicki - ćorka z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY - 24 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Marianna
PIĄTEK/FRIDAY - 26 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Marianna
SOBOTA/SATURDAY – 27 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM + Marianna
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, 13 stycznia
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 14 stycznia
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10:30 AM Beata Kempanowska, Elzbieta Agredano
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Sobota, 20 stycznia
5:30 PM Piotr Szarecki
Niedziela, 21 stycznia
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10:30 AM Maria, Łukasz Bieniasz –Krzywiec
12:45 PM Dzieci
Dzisiaj zostanie zebrana II składka dla ofiar pożarów w
połudnowej Kalifornii.
Today, the second collection will be taken for victims of fires
in Southern California.

SKŁADKA/COLLECTION:
01/07 I składka - $ 2,504 II składka - 1,158
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Groba i Stasiowski za
przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 761.
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.

ZNALEŹLIŚMY MESJASZA

Uczniowie poznali Jezusa i "pozostali u Niego".
Związek, jaki łączy Jezusa z uczniem ma charakter
trwały. Jest to głęboka duchowa wspólnota przyjaźni i
życia. Mistrz i uczeń dzielą wszystko: ideały, plany,
pracę, odpowiedzialność, sukcesy i porażki, cierpienie.
Być uczniem Jezusa oznacza utożsamić się z Jego
Osobą, nauczaniem, stylem życia, sposobem działania,
trwać w Nim, a równocześnie zachować swoją
odrębność, tożsamość, specyfikę. Uczeń Jezusa, Apostoł
Paweł, który dogłębnie utożsamił się z Jezusem, napisał
o sobie: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus"
Uczniowie nie tylko pozostali z Jezusem, ale
również odczuwali potrzebę mówienia, podzielenia się
tym
niezwykłym
doświadczeniem.
Andrzej
przyprowadził Piotra do Mistrza. Chciał, by brat sam
spotkał Jezusa, by rozpoczął swoją drogę bezpośrednio
u źródła. Dobra Nowina powinna się rozszerzać. Nie
chodzi jednak o to, by innym narzucać własne
doświadczenie. Osobiste przeżycia, bogactwo własnego
wnętrza może być zachętą, zaproszeniem. Ale nie
modelem, który należy kopiować. Każdy powinien
doświadczyć sam, u źródła, u Jezusa. Powinien iść
drogą, którą prowadzi go Bóg osobiście.
Czego oczekuję w moim życiu? Jakie nadzieje
wiążę z Jezusem? Jakie obszary mojej osobowości albo
życia wymagają Jego spojrzenia i miłości?

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU

Święto Chrztu Pańskiego (ostatni poniedziałek)
zakończyło okres Bożego Narodzenia, a rozpoczął się
tzw. okres zwykły w ciągu roku. Tworzy on jakby
codzienność roku liturgicznego, w której najważniejsze
jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w
każdą niedzielę.
Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na
osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś
jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa,
którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A
zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o
Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i
wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały
nieba.
Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie
zwykłym oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i
nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako
całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga.
Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest
przeniknięta nadzieją życia wiecznego.
Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwie
częęsci; pierwsza trwa do wtorku przed Środą
Popielcową, a druga zaczyna się w poniedziałek po
uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy się
przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli
Adwentu. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego
obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem
cały rok liturgiczny.

WE HAVE FOUND THE MESSIAH

Coming to Jesus in John’s Gospel means again
and again entrusting yourself to Jesus, and receiving his
promises. So they come to him, and they stay with him
the rest of the day. One of the two who heard John speak
and followed Jesus was Andrew, Simon Peter’s brother.
He first found his own brother Simon and said to him,
‘We have found the Messiah’. Jesus began the
relationship by saying, “What are you seeking?”. And
now we hear Andrew say to his brother, “We have found
the Messiah.” At first, they were only seeking where he
was staying. Then because they came to him and spent
time with him, they saw. The point is that if you come to
Jesus, you see. You see spiritual reality. You see the key
that unlocks the ultimate meaning of all things. This is
the glory of the Son of God. This is the grace we receive.
Jesus has the authority to change our identity.
There is no explanation in John’s Gospel why Jesus
changed Simon’s name to Cephas that is, Peter. That’s
not the point. The point here is: Jesus has authority to
give you whatever name he pleases and, in giving you a
name, determine your destiny. The point is the glory of
Christ, not the glory of Peter. And there is no identity for
your life better than the one Jesus gives you. We receive
grace upon grace from this fullness of authority.

ORDINARY TIME

Christmas Time and Easter Time highlight the central
mysteries of the Paschal Mystery, namely, the
incarnation, death on the cross, resurrection, and
ascension of Jesus Christ, and the descent of the Holy
Spirit at Pentecost. The Sundays and weeks of Ordinary
Time, on the other hand, take us through the life of
Christ. This is the time of conversion. This is living the
life of Christ.
Ordinary Time is a time for growth and maturation, a
time in which the mystery of Christ is called to penetrate
ever more deeply into history until all things are finally
caught up in Christ. The goal, toward which all of history
is directed, is represented by the final Sunday in Ordinary
Time, the Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of
the Universe.
In vestments usually green, the color of hope and growth,
the Church counts the thirty-three or thirty-four Sundays
of Ordinary Time, inviting her children to meditate upon
the whole mystery of Christ – his life, miracles and
teachings – in the light of his Resurrection.
MARRIED COUPLES. How would you like to spend a
weekend away with your spouse – just the two of
you? Away from everything: the kids, job, phone, bills
and house? Plan to get away to a Worldwide Marriage
Encounter Weekend. The next Marriage Encounter
Weekend is February 9-11, 2018 in San Jose. For more
information visit our website at: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
1/21
- Msza św. z udziałem dzieci
2/02
- Pierwszy piątek miesiąca
02/14
- Środa Popielcowa
02/16
- Droga Krzyżowa
02/18
- Msza św. z udziałem dzieci
02/23
- Droga Krzyżowa
03/2
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyzowa
03/10
- Wieczór z Muzą

POGRZEB Ś.P. EUGENII KRAWIEC

Zapraszamy na różaniec za ś.p. Eugenię Krawiec w
poniedziałek 15 stycznia (Chapel of Flowers Funeral Home,
900 South 2nd St, San Jose, CA 95112) o godz.7pm i na Mszę
św. pogrzebową - 16 stycznia o godz. 11 w naszym
kościele. Ś.p. Eugenia była mamą ś.p. siostry Elżbiety.
ZMARŁA MAMA BŁ. OJCA ZBYSZKA
W ostatnim tygodniu zmarła matka bł. Zbigniewa
Strzałkowskiego, franciszkańskiego męczennika z
Pariacoto. Miała 85 lat. W wywiadzie powiedziała m.in.
Br. Jan Hruszowiec: Chcę zapytać o czas, kiedy Pani
wyszła za mąż. Jak wtedy żyliście?
- W biedzie i to dość dużej. Ale żyliśmy i zgadzaliśmy się.
Co chcielibyście przekazać młodym, małżeństwom?
- Żeby się po prostu zgadzali, żeby żyli tak, jak Pan Bóg
przykazał, jak przysięgę składali na ślubie. A nie tak, że
jak coś jest źle, to każdy idzie w inną stronę.
Warto być wiernym w małżeństwie?
- Warto. I tylko tak trzeba. Przeżyliśmy z mężem 60 lat.
Czasem się pokłóciliśmy. Ale tak żebyśmy się rozchodzili,
to nigdy nie było. Małżeństwo zawiera w sobie też dni,
kiedy trzeba się i pokłócić, ale nie można się złościć...

OCHRONA ŻYCIA W PL - Idzie ku dobremu

Posłowie partii opozycyjnej konsekwentnie opowiadają
się za projektami z piekła rodem. Mało tego – partia
karze swoich nielicznych członków za to, że zachowali
się jak ludzie sumienia i zagłosowali w obronie dzieci.
Bogu dzięki przepadł jednak projekt zbrodniczy, a do
dalszych prac trafił projekt poprawiający obowiązujące
wciąż nieludzkie prawo. „No, dzieci, idzie ku dobremu.
Przybliża się czas, gdy nikt już na was nie podniesie
ręki” – napisał Gość Niedzielny.
"Mam dwa drogowskazy: 10 przykazań i konstytucja. Jest
powiedziane: +nie zabijaj+! Broniłam, bronię i będę
bronić dzieci. Silniejszy musi bronić słabszego" –
napisała Joanna Fabisiak, posłanka PO, która za
głosowanie za życiem została wyrzucona z partii.
Czy wiesz, że: Od początku 2018 r. już ponad milion
dzieci na świecie straciło życie w wyniku aborcji alarmuje amerykański portal lifenews.com.
Chwała Panu za polskich posłów, którzy bronią życia.

INFORMACJE O ŻYCIU POLONII

Zapraszamy do odwiedzin stron internetowych Instytutu
Emigracyjnego i Ruchu Apostolstwa Emigracyjnego:
www.ide.chrystusowcy.pl i www.rae.chrystusowcy.pl,
gdzie znajdziesz m.in. najważniejsze WYDARZENIA
POLONIJNE i bazę danych o polskojęzycznym
duszpasterstwie w świecie.



Pokój z łazienką do wynajęcia od zaraz w San Jose. Jacek 408-428-2686.

ZONN AGENCY Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 20 stycznia 2018
w godz. 3 - 4.30 pm
Walnut Creek: 20 stycznia (sobota) 9.30 – 11.00 pm
Redwood City: 21 stycznia (niedziela) 12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod nr tel.

650-967-5510

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!

“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

Grace@RealtorGrace.com

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

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

PACZKI DO POLSKI

SLAVIC SHOP

Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

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

408-841-2525

European Food and Wine Market

Konkurencyjne ceny!

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

ROM SKIERski
Relator

Please call (408) 505-7300
or email: rskierski@verizon.net

www.RomsHomes.com
„ALL ROADS LEAD TO ROM”
CalBRE# 01238638

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

