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

V niedziela Wielkiego Postu\Sunday of Lent

7 kwietnia\April 7, 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

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
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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.

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

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 kwietniu modlimy się o
dobre przyeżycie rekolekcji
wielkopstnych.
ROSARY GROUP
In April
we pray for good
spiritual
preparation
for
Easter during Lenten retreat.

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 Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
The Lord has done great things for us, we are filled with joy.

Psalm 126

PIĄTEK/FRIDAY - 5 KWIETNIA/APRIL
7:30pm ++ Krystyna, Adolf i Robert Machniccy
SOBOTA/SATURDAY - 6 KWIETNIA/APRIL
5:30pm W pewnej intencji
NIEDZIELA/SUNDAY - 7 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Tadeusz Pajkusz
10:30am O Boże błog. dla Roksany Vay z okazji 18. urodzin
- babcia i dziadek
12:45pm + Jarosław Triska - żona
ŚRODA/WEDNESDAY - 10 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
CZWARTEK/THURSDAY – 11 KWIETNIA/APRIL
7:30pm O Boże błog. dla rodziny
PIĄTEK/FRIDAY - 12 KWIETNIA/APRIL
7:30pm O Boże błog. dla Kamili i Damiana
SOBOTA/SATURDAY - 13 KWIETNIA/APRIL
5:30pm + Władysław Rygiel - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 14 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Chris Kulpa - mother
10:30am O Boże błog. dla Maximiliana (1.urodz.) - rodzina
12:45pm + Danuta Radzieta
ŚRODA/WEDNESDAY - 17 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja

TRIDUUM PASCHALNE

CZWARTEK/THURSDAY - 18 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Liturgia Wieczerzy Pańskiej
PIĄTEK/FRIDAY - 19 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Liturgia Męki Pańskiej
SOBOTA/SATURDAY - 20 KWIETNIA/APRIL
8:30pm Liturgia Wigilli Paschalnej
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
Niedziela, 7 kwietnia
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen
10.30 AM Antoni Banach, Wanda Górecka
12:45 PM Krzysztof Kozak
Niedziela, 14 kwietnia
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Beata Kempanowska, Karolina Swedek
12:45 PM Patryk Becla
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka
na Fundusz
Remontowo –Budowlany
Today, the second collection will be taken forImprovment
and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
03/31 I składka – 1,815
II składka - $508
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom z Polskiej Szkoły
Sobotniej
za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 1,213.
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.

„IDŹ, I WIĘCEJ NIE GRZESZ!”

Bóg uczynił kiedyś wiele cudów, by
wyprowadzić naród wybrany z niewoli egipskiej,
i obiecuje mu nowe, jeszcze większe, by go uwolnić
z niewoli babilońskiej. Proroctwo wznosząc się ponad
historyczne koleje Izraela oświeca przyszłość mesjańską,
kiedy Bóg dokona dla nowego Izraela — Kościoła —
rzeczy całkiem nowych. Nie chodzi tu o sprawy
materialne, lecz o Jego Jednorodzonego Syna, którego
dał światu, aby był „drogą” zbawienia. Te nową
perspektywy ukazuje wyraziście zdarzenie ewangeliczne
z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do Jezusa,
aby ją osądził.On jednak nie ogłasza wyroku, ale
odpowiada po prostu: „Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci na nią kamień”. Wszyscy ludzie są
grzesznikami, nikt przeto nie ma prawa stawać się sędzią
drugich. Ma je tylko jeden, Najniewinniejszy. Tylko
Chrystus, który przyszedł oddać życie za zbawienie
grzeszników, może uwolnić niewiastę od grzechu
i powiedzieć jej: „Nie grzesz już”. Słowo Jego niesie
z sobą łaskę płynącą z Jego ofiary. W sakramencie
pokuty ponawia się dla każdego wierzącego gest
uwalniający, jakim Chrystus udziela człowiekowi łaski,
aby mógł walczyć z grzechem i „nie grzeszyć już”.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne

W mocy Ducha Świętego
Program:
Czwartek, 11 kwietnia
7:00pm – spowiedź
7:30pm – Msza św. z nauką
Piątek, 12 kwietnia
7:00pm – spowiedź
7:30pm – Droga Krzyżowa
8:00pm – Msza św. z nauką
Sobota, 13 kwietnia
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, 14 kwietnia
9:00am – Msza św. z nauką (po ang.)
10:30am – Msza św. z nauką /procesja z palmami/
12:45pm – Msza św. z nauką
Spowiedź od 8:30am do 1:30pm
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Piotr Spyra z Zamościa.
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!
(...) Nie mogę. Zrozum. Jestem mały
urzędnik w wielkim biurze świata,
a Ty byś chciał, żebym ja latał
i wiarą mą przenosił skały. (...)
Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich
K.I. Gałczyński

FORGIVING LOVE

The biblical perspective on guilt is evident in
today’s Gospel. Dragged before Jesus by the Pharisees
and scribes, the woman is, by all appearances, guilty, and
deserving of the punishment laid down by Moses that she
be stoned. Alone, humiliated and at risk, she stands
before Jesus awaiting her fate. Sin is usually seen as the
breaking of rules and regulations – she was a sinner
because she committed adultery. But for Jesus, sin is a
bigger concept - it is our alienation from God, from
others and from ourselves. Its origins lie in our prideful
and rebellious hearts, and so all humanity is sinful and in
need of God’s forgiveness and healing.Jesus’ response to
demands of the scribes has echoed through the centuries:
let the one among you who is without sin be the first to
throw a stone at her. Outflanked and silenced, they are
without words and slowly – one by one – they slip away.
In this encounter, Jesus opened the door for the woman
to a new way of life, but the decision to walk through
was hers alone. We see it over and over again – Jesus
invites but does not coerce, he challenges but never
infringes on our freedom. For love that is not freely
given is not true love, and it is true perfect love that God
wants us to experience and share.
REPENT AND BELIVE
Lent is a time of conversion and God wants nothing more
than to lead us there, but it will demand more than a good
intention or a nice resolution. It will demand a heart. It
will demand that you lay down your life for Him who
laid down His life for you.
Lenten Restrictions
Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of
fasting and abstinence for Catholics. In addition, Fridays
during Lent are obligatory days of abstinence.

2019 LENTEN ALMSGIVING DATES

As in previous years we are asking to donate items that
will be brought to The Sacred Heart Community
Center.
PLEASE be as generous as possible in
remembering those who are in need.
April 7th - winter jackets/winter clothing (men's,
women, children), blankets, sheets, sleeping bags,
sleeping apparel, underwear and socks (pre-packaged/
new), shoes, backpacks, luggage, purses (all in good to
very good condition)
April 14th - food items that are pre-packaged or canned
(including infant formula), hygiene items (toothpaste,
soap, deodorant, shampoos, razors, etc. - preferably trial
size), diapers (pre-packaged), toilet paper.
2019 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)
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!

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

04/07

- Spotkanie Biblijne
- Spotkanie formacyjne z ks. Sławkiem
04/11
- Rekolekcje Wielkopostne
04/14
- Niedziela Palmowa
4/18-20 - Triduum Paschalne

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do jałmużny na rzecz najbardziej
potrzebujących. Zbieramy następujące rzeczy:
7 kwietnia: Ciepłe rzeczy (nowe lub prawie nowe),
koce, śpiwory, kurtki, nowe skarpety, nowa bielizna.
14 kwietnia: Środki czystości (najlepiej w małych,
jednorazowych opakowaniach), jednorazowe maszynki
do golenia, szampony w małych buteleczkach, mydła,
pieluchy, papier toaletowy.
Przyniesione rzeczy prosimy składać w koszach w
przedsionku kościoła. Dziękujemy!

OFIARY NA KWIATY DO GROBU

Z wdzięcznością przyjmniemy ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację kościoła.
Prosimy użyć specjalne kopertki.

ROCZNICA KATYNIA I SMOLEŃSKA

3 kwietnia minęło 79 lat od rozpoczęcia przez
NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu 6
tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano
również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w
więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich
województw Rzeczypospolitej.
Natomiast 10 kwietnia przypada 9. rocznica katastrofy
smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot z
delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni
katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób.
Wśród ofiar tragedii byli: prezydent Lech Kaczyński z
małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski oraz wielu wysokich rangą
urzędników państwowych i dowódców wojskowych.
„Wszyscy mamy odczucie, że mgła nad Smoleńskiem
ustępuje i że wreszcie przybliżamy się do chwili, w której
poznamy prawdę o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia
2010 r., tak jak coraz pełniejsza jest wiedza o losie
Polaków zamordowanych w Katyniu” – powiedział abp
Jędraszewski na Wawelu dwa lata temu.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)

Otrzymane
formularze,
prosimy
wypełnić
i
zadeklarować ofiarę na ten cel. Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii. “Bóg zapłać” !
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.



ZONN AGENCY Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 4 maja 2019 w godz. 2.30 - 4.00 pm

Walnut Creek: 4 maja (sobota) 10.00 – 11.00 am
Redwood City: 5 maja (niedziela) 12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod nr tel.

650-967-5510

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

www.AffordableLivingTrusts.com

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








Łukasz Pastuszka
Attorney at Law

TRANSPORT–
SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”:

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

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

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

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,

Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

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

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”

