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

III niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

21 stycznia/January 21, 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.

Naucz mie chodzić Twoimi ścieżkami.
Teach me your ways, o Lord.

Psalm 25

PIĄTEK/FRIDAY - 19 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm + Marianna
SOBOTA/SATURDAY – 20 STYCZNIA/JANUARY
5:30pm + Marianna
NIEDZIELA/SUNDAY - 21 STYCZNIA/JANUARY
9:00am + Marianna
10:30am + Henio Bruski (17. rocz. śmierci) - rodzice i siostra
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia Sebastiana
12:45pm + Antoni Szurnicki - ćorka z rodziną
O zdrowie dla Jolanty Samotyj - Basia, Krysia i Kasia
ŚRODA/WEDNESDAY - 24 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm + Marianna
PIĄTEK/FRIDAY - 26 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm + Marianna
SOBOTA/SATURDAY – 27 STYCZNIA/JANUARY
5:30pm + Marianna
NIEDZIELA/SUNDAY - 28 STYCZNIA/JANUARY
9:00am + Sean Gorman - the Berube Family
10:30am O Boże błog. dla Amelii Gorgolewskiej z okazji
15. urodzin
12:45pm + Marianna
ŚRODA/WEDNESDAY - 31 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm + Marianna
PIĄTEK/FRIDAY - 2 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm ++ Beata Drążkiewicz, Ludwika i Kazimierz
Kuśmider oraz o Boże błog. dla Anety
SOBOTA/SATURDAY – 3 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm Msza św. dziękczynna
NIEDZIELA/SUNDAY - 4 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am + Joe Silveira - sister-in-law
10:30am + Kazimierz Korzycki - K.Stolarski
12:45pm + Jan Temerson - żona

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
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
Sobota, 27 stycznia
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 28 stycznia
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Karolina Gorgolewska, Wanda Górecka
12:45 PM Dominika Swedek
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka
dla
mniejszości etnicznych i Ameryki Łacińskiej.
Next Sunday (January 28), the second collection will be taken
for ethnic minorities and Latin America.

SKŁADKA/COLLECTION:
01/14 I składka - $ 1,814

II składka - 499

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Dziarmaga, Gruszka, Leonczuk i
Łukaszczyk za przygotowanie i przeprowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 786.
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.

ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM

W czasach Jezusa uczniowie sami szukali i
wybierali mistrza, nauczyciela. Jezus czyni odwrotnie;
On sam wybiera. Św. Paweł napisał o sobie, że został
"zdobyty przez Chrystusa". Jezus wybrał dwunastu
Apostołów, ale później nieustannie ich powoływał.
Każdy codzienny kontakt z Nim był nowym spojrzeniem
i nowym powołaniem. Nie można żyć siłą "jednego
powołania" całe życie. Jeżeliby dwoje młodych ludzi
poznając siebie, wyznało miłość i później nigdy więcej o
tym nie mówiło, to siła ich miłości wcześniej czy później
wygaśnie, wyczerpie się. Człowiek potrzebuje ciągle na
nowo w różny sposób wyrażać swoje uczucie. Podobnie
jest w relacjach z Jezusem. Powinniśmy pielęgnować
nieustanną świadomość, że On codziennie, dziś, jutro,
pojutrze jest w naszym życiu, naszej codzienności, jest z
nami, kocha nas i potrzebuje.
W
scenie
powołania
uderza
żądanie
bezwarunkowego zawierzenia. Jezus mówi tylko: "Pójdź
za Mną". Nie mówi, czego chce ani dokąd zaprowadzi
uczniów. Idąc za Jezusem uczeń poznaje Go; nie
poprzez dyskusje, ale przez intymną obecność. Poznaje
Jego styl życia, Jego wybory, mentalność, kryteria,
preferencje. Dzięki temu "uczy się Jezusa". Jest to
proces całego życia. Nie ma ucznia, który byłby
doskonały od razu. Uczniem, chrześcijaninem człowiek
się staje. My, dzisiejsi uczniowie, mamy dwa ważne
narzędzia poznawania Jezusa. Pierwszym jest Pismo św.
Gdy je czytamy, szczególnie Ewangelie albo listy św.
Pawła, spotykamy Jezusa historycznego, poznajemy Go
stopniowo. Drugim źródłem jest Eucharystia, Msza
święta. Uczestnicząc w niej świadomie spotykamy się z
żywą osobą Jezusa.

MARSZ ZA ŻYCIEM - Walk for Life

Zachęcamy do udziału w Marszu za życiem, w sobotę 27
stycznia w San Francisco:
12:30 – 1:30 – Civic Center Plaza, San Francisco
Rally: 12:30 to 1:30PM
Walk: 1:30PM
Marsz to przede wszystkim modlitwa o ochronę życia
poczętych, a nienarodzonych dzieci. Wiemy, że różne
rzeczy mają wpływ na losy świata, ale tylko modlitwa
ma wpływ wyłącznie dobry. Pan Bóg „wysłuchuje
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą” (1 J
5,14b). Powstrzymanie zbrodni jest na pewno zgodne z
Jego wolą. Ważne, żeby w tej modlitwie nie ustawać.

POSŁUGA LEKTORA

Z wdzięcznością przyjmiemy nowe osoby do posługi
lektora w naszym kościele. To zaszczytna funkcja
czytania Pisma Świętego i Modlitwy Powszechnej
podczas sprawowanej liturgii. Chętnych prosimy o
zgłaszanie się do biura parfialnego telefonicznie lub @.

POSŁUGA MINISTRANTA

Również chłopców zachęcamy do posługi ministranta.
Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego
"ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant
służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy
samemu Bogu. Zgłoszenia do biura parafialnego.

THE GOOD NEWS

Jesus’ coming was the “fullness of time,” because
he is the messenger promised in the Old Testament Jesus
repeats the message of John the Baptist, “Repent and
believe in the good news.”. We don’t know what there
was about Jesus that led Simon, Andrew, James, John,
and others to leave their homes and families to follow
Jesus. Did they know him already? Or was this their first
contact with him? In any case there was something
remarkably compelling about Jesus to cause these and
others to follow him into an uncertain future. The
astonishing feature of the story is that they followed
Jesus with no idea of where it would lead.
We know very little of the background of any of
the disciples whom Jesus calls. The four in today’s story
were fishermen. Matthew was a tax collector . The
twelve persons Jesus called to be his companions were
ordinary men. Jesus didn’t do background checks to
determine IQ levels, financial acumen, professional
skills, or temple education. He picked people probably
much like you and me. Furthermore, his disciples were
anything but perfect. Many times they misunderstood
him. They often hesitated to follow him. Judas betrayed
him and Peter denied him. But these would be the
persons who would continue Jesus’ work on earth after
he left - ordinary people, like you and me. They were
called.
Every one of the disciples was chosen and called
personally by Jesus. We believe that God calls each one
of us. God not only calls us to follow Jesus, but also calls
us into the fields and careers of our lives. We often speak
of “God’s call” too narrowly, as if God “calls” people
only into ordained ministry. That is true: God calls
people to be pastors and church workers. But God’s call
is not limited to clergy. God calls every single one of us.

THANK YOU!
We sincerely thank Mr.and Mrs. Beverly and
Roland Berube for their generous donation of $
6,000 to our mission. We will use the donation
for the renovation of our church. Thank you so
much and may God bless you and your family!
WALK FOR LIFE Main Event
Saturday, Jan.27. 12:30 – 1:30 – Civic Center Plaza, San
Francisco, Rally: 12:30 to 1:30PM Walk: 1:30PM

MARRIED COUPLES

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, 4601 Hyland Ave, San Jose, CA 95127.
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

OPEN HOUSE - St. John Vianney School

St. John Vianney will be hosting an Open House on
Sunday, Jan. 28th, 10:00am – 1:00pm; 4601 Hyland Ave,
San Jose, CA 95127.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
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
03/16
- Droga Krzyżowa

ODNOWA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Planujemy odnowienie wnętrza naszego kościoła. Chodzi
o jego upiększenie i nadanie mu jeszcze bardziej
sakralnego wyglądu i charakteru. Do obecnego obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej dojdą nowo-namalowane
obrazy Jezusa Miłosiernego, św. Brata Alberta oraz św.
Jana Pawła II. Wszystkie będą w większym i
jednakowym rozmiarze.
Obrazy zostaną obudowane specjalną, efektowną ramą,
podświetloną od tyłu i tworzyć będą coś, na wzór
bocznych ołtarzy. Podobnie jak obrazy św. Alberta i
Sługi Bożego Augusta Hlonda na bocznych ścianach.
Na poprzecznej belce (nad ołtarzem) zostanie
umieszczona duża rzeźba św. Michała Archanioła oraz
dwa klęczące anioły po jego obu stronach.
Projekt odnowy kościoła, za sugestią ks. prowincjała i ks.
Jana przygotował Andrzej Ryczek, autor m.in. świątyni
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu i nowego
wnętrza polskiego kościoła w Los Angeles.
Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na ten projekt, który
mamy nadzieję zrealizować na 100. lecie niepodległości
naszej umiłowanej Ojczyzny, czyli na listopad b.r.
Figura św. Michała Archanioła - 35000 zł. (ok. $9,8tys.),
Dwie figury aniołów - 15000 zł każda (ok. $4,3),
4 ołtarze (M.B.Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego,
św. Jana Pawła II i św. Brata Alberta) - $7 tys. każdy.
Można też sfinansować sam obraz (Jezusa Miłosiernego
lub św. Jana Pawła II lub św. Brata Alberta - $1,5 każdy.
W tym roku mija 20 lat od poświęcenia naszego kościoła
i 100. rocznica niepodległości RP. To znakomite okazje,
aby uczynić nasz kościół jeszcze piękniejszym miejscem
dla Bożej chwały i naszego duchowego pożytku.

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE

Rekolekcje Nowe Życie prowadzone przez Sylwię i
Witka Wilk odbędą się w dniach 2-4 marca b.r. w parafii
Our Lady of Good Counsel, San Leanrdo. Informacje:
Małgorzata, tel. 925 550 7350, szudelskam@gmail.com

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.
NA 100. LECIE NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. (...) Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma
prawo do miłości szczególnej”. Jan Paweł II, Warszawa 1983




Poszukuję opiekunki dla 7-miesięcznego dziecka. Kasia (650) 440-0038
Pokój z łazienką do wynajęcia od zaraz w San Jose. Jacek 408-428-2686

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

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!

TRANSPORT - SHIPPING

Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

· 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

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

