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

V niedziela Wielkiego Postu /Sunday of Lent

18 marca/March 18, 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

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
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 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)

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

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
Create a clean heart in me, o God.

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 51

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
+ Juliusz Godlewski - rodzina
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
NIEDZIELA/SUNDAY - 25 MARCA/MARCH
9:00am For God’s blessing for Tymoteusz on his Birthday
10:30am + Paweł Słowik - siostra
12:45pm O Boże błog. i zdrowie dla Tomasza i Filipa
Koperwas z okazji urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 28 MARCA/MARCH
7:30pm O Boże błog. dla Tymoteusza - mama

TRIDUUM PASCHALNE

CZWARTEK/THURSDAY - 29 MARCA/MARCH
7:30pm Liturgia Wieczerzy Pańskiej
PIĄTEK/FRIDAY - 30 MARCA/MARCH
7:30pm Liturgia Męki Pańskiej
SOBOTA/SATURDAY – 31 MARCA/MARCH
8:30pm Liturgia Wigilii Paschalnej
NIEDZIELA/SUNDAY - 1 KWIETNIA/APRIL
7:00am Rezurekcja w intencji Parafian
9:00am + Eduardo Silveira - wife
10:30am O Boże błog. dla Walerii z okazji urodzin
O zdrowie i szczęśliwą operację dla Piotra

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
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
Sobota, 24 marca
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 25 marca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10:30 AM Jan i Ina Szumscy
12:45 PM Dominika Swedek

SKŁADKA/COLLECTION:
03/11

I składka - $ 1,758
II składka - $555
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Jańczyk, Grzegorek i Monroy za
przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 838.
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.

„O JEZU, SPRAW, ABYM CI SŁUŻYŁ I
NAŚLADOWAŁ CIĘ”

W miarę jak Wielki Post dobiega końca, męka
Pana coraz bardziej wypełnia liturgię. Dzisiaj sam Jezus
mówi o niej w Ewangelii Jana, ukazując ją jako
tajemnicę swojego uwielbienia i posłuszeństwa dla woli
Ojca. Okazją stała się tu prośba kilku Greków
pragnących zobaczyć Pana, Ich obecność jakby
zastępuje Żydów, którzy zdecydowanie oddalili się od
Jezusa, a teraz knują spisek na Jego życie. On zaś może
obecnie oświadczyć, że jest Zbawicielem wszystkich
ludzi: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon
obfity”. Uwielbienie Jego nastąpi przez śmierć. Przez
Jego śmierć istotnie narodzi się nowy lud Boży, który
obejmie Greków i Żydów, i ludzi z każdego kraju,
wszystkich odkupionych przez Niego. Jezus wie o tym
i dlatego patrzy z radością na zbliżającą się godzinę
krzyża. Jego człowieczeństwo jednak odczuwa trwogę:
„Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?
Ojcze, wybaw mnie od tej godziny!”. Jest to preludium
do jęków w Getsemani: „Smutna jest moja dusza aż do
śmierci”. Te słowa dają zrozumieć twardą rzeczywistość
męki Syna Bożego, który będąc prawdziwym
człowiekiem doświadczył wszystkich jej udręk. Lecz nie
cofnął się, ponieważ przyszedł na świat w ciele
podległym cierpieniu na to właśnie, aby je mógł złożyć
Ojcu w ofierze wynagradzającej.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne:

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, ale warto postawić
sobie odważne pytania: czy rzeczywiście mam wiarę,
czy jestem w stanie bardziej zaufać Panu Bogu.
Dlatego warto wziąć udział w rekolekcjach!

A MOMENT OF DECISSION

This section of John’s Gospel is the moment of
judgment because this is the last time the “world” will
hear Jesus’ words. To listen to Jesus is to believe in him
and this, for all intents and purposes, is the last chance.
The ruler of this world will be cast out, which will be
acted out in the next chapter, with the departure of Judas
to the dark side. This is another example by which to
know that what Jesus says is true. At first glance, it
seems to foreshadow the crucifixion. At the same time,
literally, “what sort of death he was about to die” suggests that the “the sort of death” includes also that that
death leads to his resurrection and ascension. When Jesus
is lifted up from the earth to draw all people to himself,
that lifting up is simultaneously all three events: crucifixion, resurrection, and ascension. The Farewell Discourse
provides confirmation of this in that Jesus’ parting words
are not just in anticipation of his death, but in anticipation of his ascension, perhaps a far more difficult reality
to face than his inevitability in a tomb. To what extent
the ascension is even harder theologically because of the
resurrection? Jesus must prepare his disciples for his
twice departure, his death and his ascension. As the Gospel lection chosen for the last Sunday of Lent, this passage might help us to imagine a theological trajectory
that fully realizes the implications of the crucifixion but
also gives witness to what we know lies beyond -- the
resurrection and ascension. This is not to discount Good
Friday or to suggest a fast-forward to the “good parts” of
Lent.

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 confession before all Masses. 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
03/22-25 - Rekolekcje wielkopostne
03/23
- Droga Krzyżowa
03/25
- Niedziela Palmowa
03/29-31 - Tridum Paschalne
04/1
- Wielkanoc
04/6
- Pierwszy piątek miesiąca
04/8
- Niedziela Bożego Miłosierdzia
04/14
- Bierzmowanie

O. RAFAŁ KOBYLIŃSKI, SI … wyjeżdża już z Kalifornii. Serdecznie mu dziękujemy za gorliwą pomoc w
naszej parafii i życzymy Szczęść Boże!
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Prosimy składać rzeczy w
koszach w przedsionku kościoła. Dziękujemy!
25 marca bedziemy zbierać: środki czystości (najlepiej w
małych, jednorazowych opakowaniach), jednorazowe
maszynki do golenia, szampony w małych buteleczkach,
mydła.
DUCHOWA ADOPCAJA...
Jest modlitwą w intencji zagrożonego zabiciem dziecka
w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na odmawianiu
codziennie jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej
modlitwy. Dzisiaj chętni mogą podjąć się tej adopcji
wpisując się do specjalnej księgi w zakrystii.
WIECZNY ODPOCZYNEK...
Zmarł nasz parafianin Juliusz Godlewski. Różaniec
odbędzie się w naszym kościele w sobotę 24 marca o
1.30. O 3 pm odprawiona zostanie msza św. pogrzebowa.
Zamiast kwatów rodzina prosi o datki na Make a Wish
Foundation. www.wish.org/donate
OFIARY NA KWIATY DO GROBU
Z wdzięcznością przyjmniemy ofiary na kwiaty do Grobu
Pańskiego i świąteczną dekorację kościoła. Prosimy użyć
specjalnych kopertek.
ODNOWA WNĘTRZA KOŚCIOŁA
Przygotowujemy odnowienie wnętrza naszego kościoła,
aby nadać mu jeszcze bardziej sakralny wygląd i
charakter. Dojdą nowo-namalowane obrazy Jezusa
Miłosiernego, św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II. Będą
w większym rozmiarze, obudowane specjalną, efektowną
ramą, podświetloną od tyłu tworzyć będą coś, na wzór
bocznych ołtarzy, podobnie jak obrazy św. Alberta i kard.
Hlonda. Na poprzecznej belce będzie rzeźba św. Michała
Arch. oraz dwa 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. 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” M. i K. Kozak za ofiarę $1 tys. na ten cel.



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

ZONN AGENCY Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 28 kwietnia 2018
w godz. 1.30 - 3.00 pm
Walnut Creek: 28 kwietnia (sobota) 9.30 – 10.30 am
Redwood City: 29 kwietnia (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

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

