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Czwarta niedziela Wielkiego Postu
Fourth Sunday of Lent
30 MARCA/MARCH, 2014
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM
MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM j. polski
Niedziela
9:00 AM j. angielski
10:30 AM j. polski
12:45 PM j. polski
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
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
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.

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

PARISH OFFICE
Monday, Wednesday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM

Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
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
PASTORAL CARE OF THE
SICK
First Fridays and on call

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy 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 piątek, 4 marca o godz. 7:30PM, odbędzie się
specjalne nabożeństwo Drogi Krzyżowej
z udziałem dzieci.

Serdecznie zapraszamy

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7:30 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w każdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30 PM

Gorzkie Żale:

w każdą niedzielę Wielkiego Postu,
o godz. 10:10 AM

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W marcu modlimy się o ducha pokuty
i nawrócenia oraz dobre owoce
rekolekcji wielkopostnych
ROSARY GROUP
In March we pray for repentance and
penance

Rekolekcje Wielkopostne:
6-9 kwietnia (niedziela - środa),
prowadzi Ks. Tomasz Sielicki, SChr.

Pan mym pasterzem nie brak mi niczego.
The Lord is my shepherd: there is nothing I shall want.
Ps. 23

SOBOTA/SATURDAY - 29 MARCA/MARCH
5:30 PM + Marianna Puchalska w 5 r.śm. - Z. Prokop
NIEDZIELA/SUNDAY - 30 MARCA/MARCH
9:00 AM + Eduardo Silveira and parents - wife
10:30 AM + Marianna Puchalska w 5 r. śm.
12:45 PM + Marek Pariaszewski w 4 r. śm. - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 2 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM O zdrowie dla Anety i o niebo dla Beaty - mama
PIĄTEK/FRIDAY - 4 KWIETNIA/APRIL
Droga Krzyżowa
7:30 PM + Stanisław Witerski - przyjaciele
SOBOTA/SATURDAY - 5 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM O Boże błog. dla Gabrieli Wnorowskiej z ok. 17 ur. - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM + Adela Tompson - Berube Family
10:30 AM + Anna Biskupski w 2 r. śm. - H. Biskupski
12:45 PM + Jarosław Triska – żona
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 7 KWIETNIA/APRIL
Rekolekcje
7:30 PM +Jadwiga Janusz w 1 r. śm. oraz Ryszard Janusz w 2 r. śm.
O Boże błog. dla Oskara Szareckiego z ok. 1 r.ur. - rodzina
WTOREK/TUESDAY - 8 KWIETNIA/APRIL
Rekolekcje
7:30 PM O Boże błog. dla Amilii Proctor w 4 r. ur. - rodzina
O zdrowie i potrzebne łaski dla Ks. Andrzeja - A.J. Łukaszczyk
ŚRODA/WEDNESDAY - 9 KWIETNIA/APRIL
Rekolekcje
7:30 PM O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Jagienki - M Drążkiewicz
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Tadeusza Czerniak - rodzina
PIĄTEK/FRIDAY - 11 KWIETNIA/APRIL
Droga Krzyżowa
7:30 PM
+ Józef Ślęzak - córka Anna
SOBOTA/SATURDAY - 12 MARCA/MARCH
5:30 PM
O Boże błog. dla Tomasza z ok. ur. - mama
NIEDZIELA PALMOWA/PALM SUNDAY - 13 MARCA/MARCH
9:00 AM + Paul Borges and Amelia Borges - Mary Borges
10:30 AM O Boże błog. i zdrowie dla Nicole - mama
12:45 PM Dziękczynna za otrzymane łaski - M. Studziński
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 29 marca
5:30 PM Michał Szymaniak
Niedziela, 30 marca
10:30 AM Maria Teodorczyk, Aleksandra Kozak
12:45 PM Ewa Lesiak
Sobota, 5 kwietnia
5:30 PM Bozena Drobot
Niedziela, 6 kwietnia
10:30 AM Beata Kempanowska
12:45 PM Rafał Szarecki
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, March 30
9:00 AM Veness Alexander, Ewa Kempanowski
Sunday, April 6
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio

KOLEKTA/COLLECTION:

03/23 I kol. - $ 1,827;
On March 30 second collection will be taken for Catholic Relief
Services/na katolickie programy pomocy
Bóg zapłać za każdą ofiarę. May God reward your generocity.
KAWIARENKA - Przy wejściu do kościoła wystawiony jest
kalendarz kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisanie tam
swojego zgłoszenia.
Dziękujemy rodzinie Slawski za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 3/23, dochód $ 902

Za zakupione produkty na przygotowanie Kawiarenki można (po
przedstawieniu rachunków) otrzymać zwrot kosztów albo na podstawie
specjalnego dokumentu odpisać je od podatku.

Badajcie, co jest miłe Panu
Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach daje polecenie,
by badać, sprawdzać, rozliczać, poddawać osądowi sumienia nasze
postępowanie. Wzywa: „Badajcie co jest miłe Panu” (Ef 5,10);
„Baczcie więc pilnie jak postępujecie” (Ef 5,15); „Siebie samych
badajcie, czy trwacie w wierze” (2Kor 13,5); „Baczcie, aby kto was
nie zagarnął w niewolę...” (Kol 2,8); „Wszystko badajcie, a co
szlachetne – zachowujcie!” (1Tes 5,21). Wezwanie Apostoła wydaje
się szczególnie ważne dla każdego wierzącego w dniach Wielkiego
Postu.
„Pan patrzy na serce”. Czytanie z Księgi Samuela przybliża
piękną postać Bożego Męża Samuela i uczy Bożego patrzenia na
wydarzenia i ludzi. Wyproszony od Boga przez Annę, która urodziła
go w podeszłym wieku, otrzymał formację o boku kapłana Helego.
Bóg posłużył się nim, by objawiać ludziom swoją wolę. To on
wybiera młodego Dawida na przyszłego króla Izraela. Samuel swoją
postawą uczy nas zawierzenia planom Bożym. Ostatecznie „nie tak
widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to co widoczne
dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”.
„Panie, abym przejrzał!” Można patrzeć i niczego nie
widzieć. Tak było z wieloma świadkami uzdrowienia niewidomego
od urodzenia i innych cudownych znaków, które uczynił Jezus.
Komentuje tę postawę św. Jan w swojej Ewangelii: „Chociaż uczynił
Jezus przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego” (J 12,37).
Tak, bo linia podziału: wierny – niewierny, dobry – zły, grzesznik –
sprawiedliwy nie jest wyznaczona przez pochodzenie, język,
przynależność, wykształcenie. Linia tego podziału przebiega przez
serce człowieka.
Każdy z nas ma swoją godzinę ciemności, gdy rozmija się
z łaską Bożego nawiedzenia i Bożą propozycją, podobnie jak bogaty
młodzieniec, który „spochmurniał na słowa Chrystusa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele majętności” (Mk 10,22). Jak Judasz:
„Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł
do niego: Co masz czynić, czyń prędzej” (J 13,27). Jak Piotr: „Życie
oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: kogut nie zapieje,
aż ty trzy razy się mnie wyprzesz” (J 13,38).
Każdy z nas ma swoją godzinę oświecenia, podobnie jak
Samarytanka: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem (...)
Jestem Nim Ja, który z Tobą mówię” (J 4,25-26). Jak kobieta
cudzołożna: „I ja cię nie potępiam.– Idź a od tej chwili nie grzesz już
więcej” (J 8,11). Jak syn marnotrawny: „Zabiorę się i pójdę do mego
Ojca i powiem: Ojcze zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem
ciebie” (Łk 15, 18). Jak niewidomy od urodzenia: „Czy ty wierzysz w
Syna Człowieczego? - A któż to jest, Panie, abym w Niego
uwierzył?... Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie...
Tak, wierzę Panie!” Jak Piotr: „Wyszedł na zewnątrz i gorzko
zapłakał” (Mt 26,75).
„Postępujcie jak dzieci światłości”. Nie wystarczy jednak
samo tylko rozpoznanie „uczynków ciemności”, pokazywanie palcem
zła, nazywanie zła po imieniu. Potrzeba chrześcijańskiego czynu jako
owocu owego rozpoznania. W wielkopostnym czasie nawrócenia
i pokuty jesteśmy wezwani do powrotu do gorliwości w modlitwie,
w świętowaniu niedzieli, do ideału pierwszych dni życia we
wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej, do uczciwości i sumienności
w pracy, do dobroci wobec bliźnich. To ostatnie wezwanie jest
szczególnie aktualne dla naszego pokolenia, z racji bliskości
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 od narodzenia Chrystusa.
Czyniąc dobro, objawiamy dobroć i prawdziwe oblicze
Boga Ojca. Przekonujemy o Bożej dobroci tych, którzy odrzucają
Boga. Niemało jest takich, którzy widząc chrześcijan żyjących
miłością, odnajdują wiarę. Wtedy też chrześcijanin staje się
prawdziwie światłością świata, solą ziemi i przemienia jej oblicze.
WIELKOPOSTNE SPOTKANIA BIBLIJNE
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na wspólną „zadumę” nad
Słowem Bożym, które Pan w sposób szczególny kieruje do nas w
świętym czasie Wielkiego Postu. Spotkania będą odbywały się w każdą
środę, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 7:30 PM.
Proszę o przyniesienie ze sobą Pisma Świętego.

Christ is the light of the world; he shines for all who
seek him; he empowers us to live in that light.
There is something truly comforting and reassuring about the
words of today's Psalm: The Lord is my Shepherd. It seems to speak to
us not just of the promise of one day sharing in the eternal life of God,
but of the ongoing blessings of God in each one of our lives: the
blessings of family, community, material well-being. And at a time of
conflict and economic difficulty, it is refreshing to hear once again
these words of comfort and reassurance. Yet there are many whose
lives are far removed from this idyllic picture of overflowing cups and
verdant pastures. Many who truly walk in the dark valley full of fear,
despair and in need, lacking courage and whose lives are more akin to
the blind man in our Gospel text.
As we look all around us, it is hard not to see a world broken
and divided on so many levels. So many of our brothers and sisters
are suffering because of poverty, illiteracy, violence, and inequality,
not to mention the many millions who suffer under the effects of natural disaster and famine. In the face of such a world, we might be
tempted to despair or, worse still, to imitate the Pharisees in the Gospel by being shortsighted and concerned only with our own realm of
self-interest. But today, as we continue our Lenten journey with its
overall emphasis on prayer, fasting and sharing, we are once again
challenged to live as children of the light, for that is what produces
every kind of goodness, righteousness and truth.
Our Gospel today is the second of three great coming to faith
experiences recalled in John's Gospel and used during Year A of the
liturgical cycle. Last week we heard of the Samaritan woman at the
well and next week we will hear the account of the raising of Lazarus.
Blind from birth, the man's disability removed one of the
great joys of life: the gift of sight. Not only did it exclude him from
being able to appreciate the beauty of creation, but because blindness–
or indeed any disability–was seen as a punishment for sin in the first
century, he was also ostracized and excluded from family and society
at the very time that he needed their support and comfort most.
He was all alone in life! That was until he came into contact
with Jesus, and what an encounter that was! Through his healing
touch, Jesus moves this blind man in a way that was beyond his wildest imaginings. Not only is he healed of his physical ailment but
through his words and most importantly his action Jesus elicits words
of faith.
Asked by Jesus if he believes in the Son of Man: the newly
sighted man responds: I do believe, Lord and worships him. By doing
this, Jesus not only restores his physical vision but opens his eyes of
faith. In that one special and life-changing encounter the blind man
moves from physical and spiritual darkness and exclusion to the land
of faith-filled vision and renewed relationship with God and community.
It is into this same light-filled land of faith and relationship
that each one of us has been invited by virtue of our Baptism. Like
David in our first reading, we have each been chosen by name and
anointed to be God's instruments in the world. And as our second
reading challenges us: You were once darkness, but now you are light
in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of
goodness and righteousness and truth.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
3/05 - 04/13 40 Days For Life Campaign
4/05 Spotkanie młodzieży po Mszy św. o godz. 5:30PM
4/06 - 04/09 Rekolekcje wielkopostne
4/13 Niedziela Palmowa
4/20 Wielkanoc
4/27 Niedziela Miłosierdzia Bożego Kanonizacja Bł. Jana Pawła II
5/10 Bierzmowanie w Katedrze St. Joseph
5/11 Dzień Matki
5/18 Pierwsza Komunia Św.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne,
które poprowadzi Ks. Tomasz Sielicki, SChr.
9:00 AM Holy Mass in English
10:30 AM i 12:45 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną
PONIEDZIAŁEK, 7 KWIETNIA 7:30 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną
WTOREK, 8 KWIETNIA
7:30 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną
ŚRODA, 9 KWIETNIA
7:30 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA, 6 KWIETNIA

Pół godziny przed każdą Mszą św. możliwość skorzystania
z sakramentu spowiedzi.

LENT RETREAT
Directed by Fr. Tomasz Sielicki, SChr.
APRIL 6 - 9:00 AM Mass and Retreat Homily (ENG.)
- 10:30 AM and 12:45 PM Mass and Retreat Homily (POL.)
APRIL 7 - 7:30 PM Mass and Retreat Homily (POL.)
APRIL 8 - 7:30 PM Mass and Retreat Homily (POL.)
APRIL 9 - 7:30 PM Mass and Retreat Homily (POL)
Confession – half an hour before each Mass
WIELKOPOSTNA JAŁMUŻNA
Wielki Post, oprócz drogi osobistego nawrócenia jest także okazją do
czynienia jałmużny wobec najbardziej potrzebujących naszego wsparcia
i pomocy. Jako wspólnota pod wezwaniem Św. Brata Alberta Chmielowskiego, pragniemy w jego duchu wyjść naprzeciw konkretnym potrzebom
naszych sióstr i braci. W tym roku, w ramach wielkopostnej jałmużny,
pragniemy przeprowadzić zbiórkę poszczególnych rzeczy w następujących
terminach i kategoriach:
30 marca: Środki czystości, najlepiej w małych jedno-razowych opakowaniach: jednorazowe nożyki do golenia, mydła, szampony w małych
butelczkach, papier toaletowy.
6 Kwietnia: Pieluchy i mleko w proszku (Enfamil with iron) dla dzieci.
Nowe rzeczy szkolne: długopisy, ołówki, kredki, pisaki, zeszyty, piórniki,
plecaki, kalkulatory.
Wymienione rzeczy prosimy przynosić w wyznaczonych powyżej terminach
i składać w przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych przy wejściu
do naszego kościoła. Dziękujemy za wszelką życzliwość.
LENTEN ALMSGIVING
As a community of St. Brother Albert Chmielowski, whose mission was to
serve the poor and homeless, we 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, and we invite you to participate and
share your resources with those in need. The schedule of what items will
be collected on a given Sunday:
March 30: Disposable razors, travel toiletries, body soap, small bottles of
shampoo, toilet paper.
April 6: Baby diapers and baby formula (Enfamil with iron). New school
supplies: pens, pencils, crayons, markers, notepads, backpacks, calculators. Collection containers will be available at the entrance to our church.

Because we have the gentle touch of Christ in our lives, and
we recognize his light in our world, we seek to imitate Christ with our
lives of faithfulness, prayer and service to our brothers and sisters. We
may not be able to bring about the dramatic restoration of vision but
we can each shed the holy light of compassion and hope on the lives
of those who are less fortunate than we are. Lent gives us the possibility to express in a very public and tangible way our faith. It gives us
an opportunity not to judge by appearance, but to each other as God
would see us. This is our time to begin to lay the foundations for a
more just and equitable world because only with these qualities can
our fractured world possibly be healed.
Thank you for your support and generosity.







Poszukujemy opieki do trójki dzieci, 3 razy w tygodniu w Menlo Park. Dni i godziny do ustalenia, wymagany
samochód. Proszę dzwonić na nr tel. 650-619-1918

Poszukujemy polskojęzycznej niani dla dwóch chłopców (6 m-cy i 2 lata). Praca w Campbell. Samochód nie jest wymagany.
Proszę o kontakt na e-mail: abbednarek@gmail.com, lub tel. 650-336-4954

Poszukuję dorywczej opieki do dwójki dzieci (10 m-cy i 2 lata) we Fremont. Proszę dzwonić na
numer telefonu 510-320-7555
93 year old man in Palo Alto seeks caregiver live in or out to help him continue to live in his own home,
companionship not required, please call 650-862-0753 Please speak slowly as I am hard of hearing, leave a message.

Zatrudnię doświadczonych kafelkarzy do pracy w San Jose, Peninsula i San Francisco. Proszę
dzwonić na nr tel. 650-921-1597

Masz pomysł?

PIEROGI Polska Foods z Bay Area
Naturalne, organiczne, bez konserwantów
i sztucznych dodatków.
 ruskie
 z kapustą kiszoną i grzybami
 z miesem i grzybami lekko ostre!!!
Do nabycia w Whole Foods, nieliczne Safeway, Lunardi’s,
Mollie Stone’s, więcej sklepów na POLSKAFOODS.COM.
Po więcej informacji proszę dzwonić na nr tel. 925-818-2876

Masz firmę?

POLSKI PRAWNIK W SILICON VALLEY - IP & BUSINESS LAW
Ochrona własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, prawa
autorskie), prawo korporacyjne, relacje inwestorskie, kontrakty,
sprawy celne oraz międzynarodowe.
Mówimy też po rosyjsku, hiszpańsku i chińsku.

INTELLECTUAL PROPERTY LAW GROUP LLP

MAJA KIETURAKIS mobile: 650-580-6352

mkieturakis@iplg.com
12 South First Street, 12th Floor, San Jose, CA 95113
Tel: 408-286-8933
www.iplg
UWAGA
Jeśli myślisz o sprzedaży
domu w ciągu następnych
6-12 mcy, to zadzwoń lub
wyślij e-mail po FREE
„Guide For Smart Home Sellers”
To co zrobisz teraz może mieć znaczenie
wielu tysięcy $$$$ przy sprzedaży

Ela Niwinski-Bryant
CRS, GRI, CDPE

Real Estate & Investment Planner,
Realtor, Usługi Notarialne
BRE#00603417
Cell: 408-839-9335
Liz@jacobdavis.com

www.BillandLizTeam.com

ADVANCED REAL ESTATE SERVICES
Profesjonalna, kompleksowa
usługa w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości.
Gwarantuję pełną dyskrecję
i bezpieczeństwo transakcji.
Zadzwoń dziś aby umówić się na darmową konsultację:
(408) 409-0983 Email: beata@advcmail.com

BIURO PRAWNE

KANCELARIA PRAWNA
MAGDALENA LAW GROUP

Porady prawne
i reprezentacja z zakresu prawa
rodzinnego i imigracyjnego. 30 minut
darmowej konsultacji telefonicznej.
Mówimy po polsku i po angielsku.
Family law and immigration attorney.
Free telephonic consultation (30min.)
We speak Polish and English.
MAGDALENA LAW GROUP
2 N. First Street, Suite 311
San Jose, CA 95113
Tel.: (408) 201-4468

Email:magdalena@magdalenalg.com
www.magdalenalg.com

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

DENTIST

Maria Smolenski, DDS

827 ALTOS OAKS DR.
Suite#2
LOS ALTOS, CA 94024
To make an appointment
please call

(650) 941-9855
www.altosdentist.com
Mówimy po polsku

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,
twaróg, kapusta, ogórki, buraczki,
sałatki, makarony,
dżemy, pierogi, chrzan,
polskie alkohole, słodycze

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić lub
sprzedać twój dom „
Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
COLDWELL BANKER, Saratoga
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA
Fine Polish Foods

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)
Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biala Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Cracovia brand herrings in
śmetankowy sos, jams, buraki,
syropy, powidła, miód, Polish
Majonez Kielecki, Winiary Sauces in
bags, Cebulka marynowana, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane, kisiel,
budyń, 6 types of dried mushrooms
from Poland, Birthday cards in
Polish, AMOL Polish medicine and
face/hands creams.
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