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IV niedziela Wielkiego Postu /Sunday of Lent

11 marca/March 11, 2018
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

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
Środa
Piątek

PARISH OFFICE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

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

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

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 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

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 22 - 25 marca
(prowadzi ks. Tomasz Źwiernik,
kapelan Zakładu Karnego w Zamościu)

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.

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście:
w każdy piątek od 6:30 do 7:30pm.

Kościele święty, nie zapomnę Ciebie.
Let my tongue be silenced, if I ever forget you.

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.

Psalm 137

PIĄTEK/FRIDAY - 9 MARCA/MARCH
7:30pm W pewnej intencji
SOBOTA/SATURDAY – 10 MARCA/MARCH
5:30pm O Boże błog. dla Szymona Obary - mama
NIEDZIELA/SUNDAY - 11 MARCA/MARCH
9:00am + Kazimierz Nowicki - L. & R. Porwol
++ Renia i Czesław Chmieliński - córka
10:30am + Marianna Szurnicka - córka z rodziną
+ Honorata Michalczyk (5. rocz. śmierci) -córka
Małgorzata z rodziną
12:45pm ++ Andrzej Kaszuba i Irena Sereda - rodzina

Nie ma Mszy św. w środę 14 marca
PIĄTEK/FRIDAY - 16 MARCA/MARCH
7:30pm + Robert Drobot - żona
SOBOTA/SATURDAY – 17 MARCA/MARCH
5:30pm O Boże łaski dla Adama
NIEDZIELA/SUNDAY - 18 MARCA/MARCH
9:00am + Robert Drobot - wife
10:30am O Boże błog. dla Rodziców Chrzestnych: Marty i
Mariana - Tymoteusz
12:45pm O Boże błog. dla Ewy - mama
ŚRODA/WEDNESDAY - 21 MARCA/MARCH
7:30pm W pewnej intencji
CZWARTEK/THURSDAY - 22 MARCA/MARCH
7:30pm O Boże błog. dla Rodziców Chrzestnych
PIĄTEK/FRIDAY - 23 MARCA/MARCH
7:30pm + Marek Pariaszewski (8.rocznica śmierci)
SOBOTA/SATURDAY – 24 MARCA/MARCH
5:30pm + Krystian Żołyński
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

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 10 marca
5:30 PM Karolina Gorgolewski
Niedziela, 11 marca
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10:30 AM Grzegorz Wnorowski, Ina Szumska
12:45 PM Karolina Swedek
Sobota, 17 marca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 18 marca
9:00 AM Chau Nguyen, Sheryl Walters
10:30 AM Piotr Szarecki, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
Dzisiaj zostanie zebrana II składka przeznaczona na Katolicki
Fundusz Pomocowy.
Today, the second collection will be taken for the Catholic
Relief Services.

SKŁADKA/COLLECTION:
03/4 I składka - 2,019
II składka - 1,164
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
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.

„CHWALCIE PANA BO JEST DOBRY”

Nowy Testament stwierdza, że obecnie Bóg
karze człowieka dopiero wtedy, gdy wyczerpie
względem niego najwyższe środki swojej nieskończonej
miłości. „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych
na wskutek występków, razem z Chrystusem przywrócił
do życia”. To jest ostateczny dowód miłosierdzia
Bożego.
Zamiast
karać
grzechy w człowieku
niewdzięcznym i niepoprawnym, ukarał je w swoim
Jednorodzonym
Synu,
aby
człowiek
wierząc
w Chrystusa ukrzyżowanego, znalazł zbawienie. „Łaską
jesteście zbawieni! — woła św. Paweł. — Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od
was, lecz jest darem Boga”. Dar całkowicie darmo dany.
Żadne stworzenie nie mogłoby się go nigdy spodziewać
ani wysłużyć. I chociaż ten dar został dany całej
ludzkości przed dwoma tysiącami lat, człowiek, by
korzystać z jego dobrodziejstw, ma tylko uwierzyć
w Chrystusa i przyjąć Jego Ewangelię. Bóg również
Żydom ofiarowywał za darmo łaski zbawienia wówczas,
gdy chcąc ich uchronić przed wężami jadowitymi,
rozkazał Mojżeszowi wznieść na pustyni węża
miedzianego. A człowiek ukąszony, patrząc na ten
wizerunek, ratował się od śmierci.
Kto odrzuca Chrystusa, sam się wyklucza ze zbawienia,
a sąd Boży potwierdzi tylko jego wybór. Wielka jest
odpowiedzialność tego, kto odrzuca dar Boży!

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne:

Program:
Czwartek, 22 marca
7:00pm – spowiedź
7:30pm – Msza św. z nauką
Piątek, 23 marca
7:00pm – spowiedź
7:30pm – Droga Krzyżowa
8:00pm – Msza św. z nauką
Sobota, 24 marca
11:30am – spowiedź dla dzieci i młodzieży
12:00noon – nauka rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży
5:30pm – Msza św. z nauką (z Niedzieli Palmowej)
Niedziela Palmowa, 25 marca
9:00am – Msza św. z nauką (po ang.)
10:30am – Msza św. z nauką
/procesja z palmami dla dzieci
12:45pm – Msza św. z nauką
Spowiedź od 8:30am do 1:30pm
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Źwiernik, kapelan
Zakładów Karnych w Zamościu.
Rekolekcje są czasem zastanowienia się nad sobą i
swoim życiem; to czas przeznaczony na leczenie duszy.
Nie jest łatwo zbliżyć się do Chrystusa po kilku
godzinach nauk rekolekcyjnych, w ciągu kilku chwil nie
da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu, ale
warto postawić sobie odważne pytania: czy rzeczywiście
mam wiarę, czy jestem w stanie bardziej zaufać Panu
Bogu. Dlatego warto wziąć udział w rekolekcjach!

GOD’S LOVE

What does it mean to “believe” this Good News
that in Jesus “lifted up” God seeks the world’s salvation,
and not condemnation? Simplistically, we might say that
it requires us to offer our intellectual assent to the
proposition that all of this happened in just the way the
story describes, and to accept that it means precisely
what John claims that it means. To “believe that” Jesus
died and was raised to save us is easy to understand in
the sense that it requires almost nothing of us. But such
simplicity does not honor the larger story John is telling.
This is a story about an encounter with Jesus that left an
intelligent and accomplished man scratching his head in
bewilderment as he went back out into the darkness. This
is a story about how any one of us might reject the light
offered to us because of the way it exposes what is dark
in us. To “believe” this Good News in a way that brings
salvation requires more than “believing that;” it requires
“trusting in.” To “trust in” Jesus is not simply to believe
something about what happened long ago, but also to let
our own lives be transformed by the Jesus we encounter
in this story: Placing our trust in this Jesus means
withholding our ultimate loyalty and trust from other
things that ask us to pledge our allegiance.

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 18: New socks and underwear (in original
packaging), new or gently used jackets, blankets and
sleeping bags
March 25: Disposable razors, travel-sized toiletries,
soap, small bottles of shampoo, toilet paper.
Collection baskets will be available in the vestibule.

HOW TO CELEBRATE LENT

Go to Reconciliation! Reconciliation, or confession,
is a wonderful way to turn away from sin and reunite
yourself with Christ. If you don't already, try getting
into the habit of going to Confession on a regular basis. The Catholic Church has made it obligatory that
all the faithful receive the sacrament of Penance at
least once a year and once during the season of Lent,
though it's recommended that you attend Confession
at least once a month if possible.
Our church offers many times a week confessional
services.
You can schedule private confessions as well.

RENOVATION OF THE CHURCH

In the lobby you may see the project of the renovation of
our church. We will have three new paintings (Divine
Mercy, St. John Paul II and St. Brother Albert), all beautifully framed and illuminated. Above the sanctuary we
will install the statue of St. Michael Archangel and two
angels on the sides. The donors are welcomed. The statue
of St. Michael - $9,800; two angels - $4,300 each, 4
altars - $7,000 each.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
03/16
- Droga Krzyżowa
03/22-25 - Rekolekcje wielkopostne
03/23
- Droga Krzyżowa
03/25
- Niedziela Palmowa

03/29-31
04/1
04/6
04/8
04/14

- Tridum Paschalne
- Wielkanoc
- Pierwszy piątek miesiąca

- Niedziela Bożego Miłosierdzia

- Bierzmowanie

NIEOBECNOŚĆ KS. JANA

Przez najbliższy tydzień ks. Jan będzie nieobecny. W
przyszły weekend zastąpi go o. Rafał Kobyliński,SI.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Podczas dwóch kolejnych
niedziel bedziemy zbierać następujące rzeczy:
18 marca: Ciepłe rzeczy (nowe lub prawie nowe), koce,
śpiwory, kurtki, nowe skarpety, nowa bielizna.
25 marca: Środki czystości (najlepiej w małych,
jednorazowych opakowaniach), jednorazowe maszynki
do golenia, szampony w małych buteleczkach, mydła.
Prosimy przynosić rzeczy w wymienionych terminach i
składać w koszach w przedsionku kościoła. Dziękujemy!

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, 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.
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 obraz św. Brata Alberta - $1,5.
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.
„Bóg zapłać” za ofiary $1,5 tys.; B. Dorobot na obraz
Jezusa Miłosiernego, K. K. Mrozowskim - na obraz św.
Jana Pawła II i K. M. Wójtowicz na obraz św. Alberta.
NA 100. LECIE NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY
"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką
szczególną. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej".
Św. Jan Paweł II





Poszukujemy programera CNC do machine shopu w Santa Clara. 408-970-9460
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

