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

VII niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

24 lutego \February 24, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Sławomir Murawka - Rezydent

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45pm po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
7:30pm
7:30pm

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU

Monday, Friday
from 10:00am - 3:00pm
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.

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

Saturday
5:30pm Polish
Sunday
9:00am English
10:30am Polish
12:45pm Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30pm
Friday
7:30pm
RECONCILIATION
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

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

PASTORAL CARE OF THE
SICK

SAKRAMENT CHORYCH

First Fridays and on call

W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W lutym modlimy się w
intencji osób konsekrowanych
i o powołania zakonne.
ROSARY GROUP
In February
we pray for
pray for consecrated people
and vocations to religious life.

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

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
The Lord is kind and merciful.

Psalm 103

PIĄTEK/FRIDAY - 22 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Eugenia Krawiec
SOBOTA/SATURDAY - 23 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Jadwiga Marciniak - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am +Judeanne Susa - T. Silveira
10:30am + Marian Leończuk - syn z rodziną
12:45 pm O zdrowie i Bożą opiekę dla Adriana Sowula
z okazji 18. urodzin – rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 1 MARCA/MARCH
7:30pm ++ Ron, Christopher & Shila Collins
SOBOTA/SATURDAY - 2 MARCA/MARCH
5:30pm O Boże błog. dla Beaty - mama
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 MARCA/MARCH
9:00am + Kazimierz Nowicki
10:30am O Boże błog. dla Katarzyny Skowrońskiej z okazji
17.urodzin
12:45pm O Boże błog. dla Tomasza i Filipa Koperwas z okazji
urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 6 MARCA/MARCH
7:30 pm ++ Ryszard Lewandowski i Wojciech Urbaniak
PIĄTEK/FRIDAY - 8 MARCA/MARCH
7:30pm + Marek Pariaszewski
SOBOTA/SATURDAY - 9 MARCA/MARCH
5:30pm + Irena Teodorczyk - brat z żoną
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 MARCA/MARCH
9:00am ++ Renia i Czesław Chmieliński - córka
10:30am + Stanisław Janowski - córka z rodziną
12:45pm O Boże błog. dla Hanny

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 23 lutego
5:30 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 24 lutego
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10.30 AM Wanda Górecka, Patryk Becla
12:45 PM Krzysztof Kozak
Sobota, 2 marca
5:30 PM Karolina Swedek
Niedziela, 3 marca
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10.30 AM Beata Kempanowska, Elżbieta Agredano
12:45 PM Karolina Gorgolewska
W przyszłą niedzielę
zostanie zebrana II kolekta
przeznaczona na Fundusz Remontowo –Budowlany.
Next Sunday (March 3), the second collection will be taken
for Improvment and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
02/17 I składka – $ 1,958
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom Cz. Koperwas, V. Phillips, H.
Głaz i A. Kempanowskiej
za przygotowanie
kawiarenki w uniegłą niedzielę. Dochód wyniośł $ 670.
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą można
zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej,
odpowiedzialnego za dany miesiąc.

PANIE, TY JESTEŚ WIELKI I MIŁOSIERNY

Wielkoduszny akt Dawida, który decyduje nie
zabijać Saula,jest nieodmienną normą dla naśladowców
Chrystusa. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą: błogosławcie tym,
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają”. Jezus zna serce ludzkie zranione przez
grzech. Wie, że wobec obelg, niesprawiedliwości,
gwałtu, gwałtownie budzi się uczucie zemsty; ukazuje
jednak przebaczenie nie jako akt heroiczny zastrzeżony
dla świętych, lecz jako prosty obowiązek każdego
chrześcijanina. Wymaga to głębokiego nawrócenia,
prawdziwego wewnętrznego przekształcenia myśli
i uczuć, lecz właśnie tego żąda Pan od swoich uczniów:
„Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy
miłość okazują tym, którzy ich miłują”. Chrześcijanin
nie może działać tak jak grzesznicy lub ci, których nie
oświeciło jeszcze światło Ewangelii, A właśnie
w dziedzinie miłości i przebaczenia należy różnić się od
nich. Dlatego Jezus nalega w sposób szokujący: „Jeśli
cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi... daj
każdemu, kto cię prosi... Jeśli nie zawsze można te
słowa zastosować dosłownie, nie należy ich jednak
odrzucać — trzeba przyjąć głębokie znaczenie, które
właśnie wymaga, aby się powstrzymać od zemsty za
zniewagę, aby być gotowym świadczyć dobrodziejstwo
każdemu, dając nawet więcej, niż się należy, aby raczej
wyrzec się własnego prawa, niż spierać się z bratem.
Ostatecznie chodzi tutaj o miłość z jaką Jezus przyszedł
nauczać i okazał nam oddając życie swoje na krzyżu.

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI POST

6 marca, Środą Popielcową rozpoczniemy w Kościele
pokutny okres Wielkiego Postu.
Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem: o
6:00pm(ang.) i 7:30pm(pol.).
Tego dnia obowiązuje nas post ścisły: wstrzemięźliwość
od potraw mięsnych oraz post ilościowy (jeden pełny
posiłek i dwa lekkie. Również we wszystkie piątki
Wielkiego Postu obowiązuje w USA wstrzemięźliowść
od potraw mięsnych.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 11—14 kwietnia
(prowadzi ks. dr Piotr Spyra z Zamościa)

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

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA...

przypada w tym tygodniu: 7:00pm - spowiedź, 7:30 Msza św., wystawienie Najśw. Sakr., adoracja i
nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Pan Jezus w objawieniach do św. Małgorzaty obiecał m.in.
„udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie udzielę pokoju ich rodzinom, pocieszę ich w smutkach, będę
im ucieczką zwłaszcza w godzinie śmierci, będę im
błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach”...

WE ARE BEING TRANFORMED INTO THE
IMAGE OF GOD

As Christians, we worship a God who loves us so
much that he became human for our sake and went the
extra mile of love, dying an excruciating and humiliating
death on a cross. Paul reassures us in the second reading
that, as we are human and in the likeness of Adam –
complete with sin – so we will also take on the likeness
of Jesus, the heavenly one. That’s a reassuring thought
when we read the Gospel, in which Jesus describes what
he expects from those who follow him. We are called to
see with God’s eyes – to see our enemies as brothers or
sisters and to love them. We are to return good to those
who mistreat us. In the first reading, we get a glimpse of
God’s ability to transform people. David, even though he
knows that Saul plans to kill him, spares Saul when he
has the chance to do harm instead. His reverence for
God’s anointing of Saul is what stays his hand. David
chooses the higher ground that, centuries later, would be
taught by his descendant and Lord, Jesus Christ. Often,
we fall short of the standards Jesus set for us, but other
times we might come close, as David did in the first
reading. Could we take time out of a busy day to listen to
a friend who needs to talk, or give up a free day to
volunteer at a place of need? Because we are human, we
might not live out these expectations consistently, but if
we stay close to Jesus in prayer, we can trust that he is
transforming us, step by step, into his image.

2019 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Hand In Hand In
Ministry, the diocesan goal is $9,486,000. The goal for
our community is $6,000.
When we come together - Hand In Hand In Ministry - we
realize that we have been blessed with many gifts, and
we find strength and beauty in our diversity. We
celebrate our faith joyfully and ask that you consider
making a gift that will help to continue these ministries.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church. Thank you for your generosity!

RELICS OF ST. JOHN PAUL II

During the Mass, March 11 at 7:30pm HE M.
Mokrzycki, archbishop of Lviv, Ukraine will bring us the
relics of St. John Paul II. Abp Mokrzycki was the second
personal secretary of John Paul II and Benedict XVI.

ASH WEDNESDAY AND LENT

March 6 we will celebrate Ash Wednesday (the first day
of Lent). Every person 14 years or older must abstain
from meat (and all Fridays of Lent). Every person
between the age of 18 and 60 must fast (only one full
meal and two light).
Mass (in Eng.) – 6:00PM
Additional confession during Lent - every Friday from
6:30 to 7:30pm.
CONDITION TO FULFIL 1st FRIDAY DEVOTION
Receive Holy Communion on 9 consecutive first Fridays
of the month (this assumes that the person is in a state of
grace, having made a sacramental confession for any
mortal sins prior to receiving communion).

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

03/3
03/6
03/8

03/11
03/15
03/17

- Spotkanie biblijne
Spotkanie formacyjne dla młodzieży
- Środa Popielcowa
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyżowa
- Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
- Droga Krzyżowa
-Konkurs Recytatorski i Parada Talentów

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

zbiórka funduszy na prowadzenie różnego rodzaju
posług i programów kościelnych w ramach diecezji.
Jego tegoroczne hasło to: Hand In Hand In Ministry.
Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi
$6000. Otrzymane z diecezji formularze, prosimy
wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką chcecie złożyć na
ten cel. Kopertę prosimy odesłać pocztą lub zostawić w
zakrystii. “Bóg zapłać” !

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II

W poniedziałek, 11 marca na Mszy św. o godz.
7:30pm abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa
wprowadzi do naszego kościoła relikwie św.
Jana Pawła II.

Abp Mokrzycki jest biskupem metropolitą lwowskim i
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy.
Przez wiele lat był osobistym drugim sekretarzem Jana
Pawła II, a następnie sekretarzem Benedykta XVI.
Serdecznie zapraszamy na tę radonsą uroczystość!
Relikwie (łac. reliquiae: pozostałości, resztki) – to
szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te
osoby miały związek w czasie życia, stanowiące
przedmioty czci w wielu religiach (np. drewno lub
drzazgi z krzyża, na którym umarł Jezus). Są one
szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i
prawosławiu.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, i często jedyny, jaki możemy
ofiarować swoim bliskim.

TŁUSTY CZWARTEK I PĄCZKI

W tym tygodniu przypada tzw. Tłusty Czwartek. Już
teraz zapraszamy na pyszne pączki za tydzień, w
niedzielę ,3 marca w sali parafialnej.
Tłusty czwartek pączkami fetuje,
A od Popielca ścisły Post szykuje.
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KARD. A. HLONDA
Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie
Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski,
wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki
Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w
moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku
Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego
Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała
Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Polska firma transportowa szuka młodych, chętnych do pracy kierowców ciężarówek CDL Klasa-A oraz
pracowników do magazynu. Po szczegóły proszę dzwonić pod numer 773-964-2348.
Pokój z łazienką do wynajęcia. Jacek (408) 428-2686
Pokój do wynajęcia. Room for rent in Santa Clara. (408) 480-0118.





LAW OFFICES OF AFFORDABLE LIVING TRUSTS
Jakościowe i sprawdzone zarządy powiernicze o przystępnych cenach!

Z sukcesem chronimy rodziny i zabezpieczyliśmy tysiące majątków przez
30+ lat! Pozwól nam pomóc chronić Twoich bliskich.
Protecting Families
for 30+ Years!

Mówimy po polsku! (408) 741-1627

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








Łukasz Pastuszka

www.AffordableLivingTrusts.com

Attorney at Law

TRANSPORT–
SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”:

POLSKA RESZTA
ŚWIATA/WORLWIDE
Znakomity serwis wprost od
właściciela firmy *całe domostwa
mienie przesiedleńcze
*samochody* *motocykle *łodzie*
e-mail:
info@americanserviceslax.com
WEB:
www.americanserviceslax.com

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

Estate Planning. Trust Administration. Probate
SPRAWY PRAWNE
*Testamenty, powiernictwo spadkowe, rozporządzenia
majątkowe, medyczne pełnomocnictwa (WILLS and TRUSTS)
*Zakladnie, utrzymywanie i rozwiazywanie korporacji, kompanii i
spolek (LLC, CORPORATION, LIMITED PARTNERSHIP)
MÓWIMY PO POLSKU

Jack Klosek - Attorney at Law

www.kloseklawoffices.com

(650) 906-0442

PACZKI DO POLSKI

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

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

Autoryzowany Punkt Wysyłkowy
w San Jose

Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

408-841-2525

Cal BRE# 01233596

Call/text 408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com –

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

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i więcej…

ROM SKIERski
Relator

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

www.RomsHomes.com

„ALL ROADS LEAD TO ROM”

