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IV niedziela w ciągu roku/Sunday in ordinary time
31 stycznia /January 31, 2016
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
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
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
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

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

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 każdą trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy
na Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 12:45pm.

Ikona Matki Bożej
Częstochowskiej

pielgrzymuje w naszej misji,
podobnie jak obraz Bożego
Miłosierdzia.

Rodziny, jak również
poszczególne osoby pragnące
przyjąć do domu kopię cudownego
obrazu proszone są o zgłaszanie się do biura
parafialnego lub zakrystii. Czas nawiedzenia niech
będzie okazją do odnowienia życia modlitewnego w
naszych rodzinach i zawierzenia nas samych i całych
wspólnot opiece Matki Najświętszej. Niech Ona
wybłaga nam wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i
pokój dla świata. Prośmy tę Najlepszą z Matek, aby
nieustannie czuwała nad nami w drodze domu Ojca w
niebie.

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
I will sing of your salvation.

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
GRUPA RÓŻAŃCOWA
W styczniu modlimy się o pokój na
świecie.
ROSARY GROUP In January we pray
for peace in the world.

Psalm 71

PIĄTEK/FRIDAY - 29 STYCZNIA/JANUARY
7:30 PM + Irena Slupska – Irena
SOBOTA/SATURDAY - 30 STYCZNIA/JANUARY
5:30 PM ++ Aniela i Józef Suscy (16.rocznica śmierci) - T.i T. Walas
NIEDZIELA/SUNDAY - 31 STYCZNIA/JANUARY
9:00 AM + sister Elizabeth - 9 AM Mass community
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Genowefy
Kopiej z okazji 50. rocznicy ślubu
12:45 AM O Boże błog. dla Amelii Gorgolewskiej z okazji 13. urodzin
WTOREK/TUESDAY—2 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM + Marianna Kluźniak - T.i T. Walas
ŚRODA/WEDNESDAY - 3 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM ++ Za zmarłych z rodziny Wielikas
PIĄTEK/FRIDAY - 5 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM W intencji uzdrowienia
SOBOTA/SATURDAY - 6 LUTEGO/FEBRUARY
5.30 PM + Emil Kuryj - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 7 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM + Eduardo Silvera - wife and his parents
10:30 AM + Józef Skowroński (w 25. rocznicę śmierci) - rodzina
12:45 PM Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY—10 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM ++ Ryszard Lewandowski i Wojciech Urbaniak – córka

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
Sobota, 30 stycznia
5:30 PM Alicja Sulczyńska
Niedziela, 31 stycznia
9:00 AM Vanesse Alexander, Ewa Alexander
10:30 AM Ewa Lesiak, Anna Maj
12:45 PM Ludwika Sławska
Sobota, 6 lutego
5:30 PM Beata Kempanowska
Niedziela, 7 lutego
9:00 AM Ewa Kempanowska, Sheryl Walters
10:30 AM Aleksandra Kozak, Krzysztof Kozak
12:45 PM Jolanta Jusińska

W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka na Fundusz
Budowlano - Remontowy.
Next Sunday, the second collection will be taken for Improvement
and Renovation Fund.

KOLEKTA/COLLECTION:
01/24 I Kol.—$1,662 ; II Kol.—$425
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Hallum i Płaza za przygotowanie i
prowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę, oraz K. Mrozowskiej
za ciasto. Dochód wyniósł $ 817.
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.

„Wyrzucili Go...”

Jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen
Ewangelii i tragicznych momentów w życiu Jezusa:
został On odrzucony przez swoich najbliższych:
rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym Betlejem
i rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną zapowiedź
tego, co później dopełni się pod pałacem Piłata i na
Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach i momentach
ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! Bóg
umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości,
a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości,
nie chce Boga!
Wszystko rozpoczęło się w raju, kiedy to
człowiek skuszony przez szatana po raz pierwszy
sprzeciwił się Bogu. Grzech raz posiany, rozkrzewił się
wszędzie i wszystko przerósł swymi śmiercionośnymi
kłączami. Nieufność człowieka wobec Boga i związany
z tym lęk, przeszły na wszystkich ludzi, rodząc
nienawiść i agresję. Grzech pierworodny: nie potrzebuję
Ciebie, nie chcę! Sam będę o sobie decydował! Ale Bóg
sie nie zniechęca, Jego miłość jest cierpliwa i gotowa na
wszystko.
Czy my jesteśmy lepsi? Każdy sam musi sobie
na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli potrafimy
odpowiedzieć szczerze, mamy otwartą drogę do
przebaczenia i wiary; jeśli uniesiemy się pychą
i buntem, dołączymy do nazaretańczyków i tych spod
krzyża.A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka
na każdego z nas, aż zrozumiemy i zechcemy Go
z zaufaniem przyjąć. Czy przyjmiemy?

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)

Annual Diocesan Appeal to doroczna zbiórka funduszy
na funkcjonowanie i prowadzenie
różnego rodzaju
posług i programów
kościelnych w ramach naszej
diecezji. Jego tegoroczne hasło to: Rejoicing in God’s
Mercy, Together in Christ. Kwota jaką diecezja San Jose
chce zebrać w tym roku to $5,948,157. Natomiast kwota
wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi $5,000.
Otrzymane z diecezji formularze, prosimy wypełnić i
zadeklarować ofiarę, jaką chcemy złożyć na ten cel
(można ją spłacać ratami). Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii w naszym kościele. “Bóg
zapłać” za zrozumienie i okazaną hojność.

UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA - 2 II

Matki Boskiej Gromnicznej
Głęboka jest treść święta Ofiarowania Pańskiego:
Chrystus Pan wchodzi do świątyni, aby podkreślić, że
kończy się kapłaństwo Starego Przymierza, a rozpoczyna
się w Nim i przez Niego Kapłaństwo nowe oraz nowa,
najwyższa i najdoskonalsza Ofiara, którą On aktem
ofiarowania się Ojcu niebieskiemu w świątyni dzisiaj
zapoczątkował.
W polskiej tradycji święto nabrało charakteru maryjnego
i nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

Msza św. z poświęceniem świec
- o godz. 7:30PM

We are to walk in God’s way of love.

We shouldn’t be too hasty in judging the people in
Nazareth, because they had certain expectations, and they
weren’t being met in the manner they expected. How often do we think things should unfold and happen in our
lives in a certain time and fashion because we have
prayed for them? And then when they do not, we feel discouraged and frustrated and turn away from God. For example, this can happen when we place the pursuit of
money or material things before God, thinking they can
bring us happiness or peace. But ultimately, the only
things that will bring us true happiness, peace and joy are
loving Jesus and trying to walk in his way of love. So
let’s try to keep our minds and hearts open to the Lord’s
love, and to the many and varied ways that he wants to
work in our lives. Let us press upon our hearts the importance of remembering that God hears and answers all
our prayers, but he answers them in his time and in the
way that is best for us. If we bear these things in mind, it
will help us to keep our eyes firmly fixed upon Jesus, and
make slow and steady progress in growing in faith and
holiness of life. This will enable us to become more patient, gentle, kind, compassionate and forgiving toward
others. Our goal is to live in such a way that we give glory to God, and invite others to know the joy we have
found in Jesus.

2016 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Rejoicing in
God’s Mercy, Together in Christ, the diocesan goal is
$5,948,157. The goal for our community is $5,000.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring
it back to our church. May God bless you for your
generosity!
ASH WEDNESDAY AND LENT
February 10 we will celebrate Ash Wednesday (the first
day of Lent). It occurs exactly 40 days before Easter (not
counting Sundays) is named after the practice of placing
ashes on the foreheads of faithful as a reminder of human
mortality, and as a sign of mourning and repentance to
God. It is observed by fasting and abstinence from meat.

Mass (in Eng.) – 6:00PM

THE HOLY DOOR OF MERCY
On December 8, 2015, Pope Francis opened the Holy
Door in Rome for the beginning of the Year of Mercy to
symbolize the blessings that God wants to give to anyone
who asks. He has invited every Catholic diocese in the
world to establish a similar Holy Door in its Cathedral
and in other churches designated by the local bishop.
These doors will be places where the faithful can encounter God’s mercy and be strengthened to be merciful
to others as God has been merciful to them.
Bishop McGrath has established three Holy Doors in the
Diocese of San Jose. These can be found at the Cathedral Basilica of Saint Joseph (San Jose) and at the
churches of Our Lady of Guadalupe (San Jose) and
Our Lady of Peace (Santa Clara).

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/05
2/10
2/12
2/17
2/21

- Pierwszy Piątek Miesiąca
- Środa Popielcowa
- Droga Krzyżowa
- Spotkanie Biblijne
- Msza św. dla dzieci

MIŁUJCIE SIĘ
Zachęcamy do lektury kolejnego numeru magazynu
„Miłujcie się”, a w nim między innymi wzruszające
świadectwo „Ratunek w Bożym miłosierdziu” oraz
artykuł o tym, jak poszukiwanie prawdy i sensu życia
doprowadziło Żydówkę do Chrystusa.

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI POST

Krótki jest w tym roku okres karnawału. Już 10 lutego
przypada Środa Popielcowa rozpoczynajaca w Kościele
Pokutny okres Wielkiego Postu. Msze św.: o 6:00pm po
ang. i 7:30pm - po polsku.

SPOTKANIE BIBLIJNE

Zapraszamy na Spotkanie Biblijne 17 lutego, po
wieczornej Mszy św. W programie lektura i rozważanie
wybranego fragmentu Pisma św. oraz wspólna
modlitwa. Jeśli będzie zainteresowanie, to takie
spotkania chcemy organizować raz w miesiącu.

ZAPROSZENIE DO MIŁOSIERDZIA cz. 4

Drugie nawrócenie
Zmiana obrazu Boga to pierwsze nawrócenie. Odtąd
już nie widzę Boga srogiego, którego celem jest
obarczyć mnie krzyżem, ale widzę i doświadczam
Boga miłosiernego, dobrego – który mnie kocha
totalnie i to się nigdy nie zmieni! Drugie nawrócenie
związane jest z naśladowaniem doświadczonego
miłosierdzia w swojej codzienności. Skoro Bóg jest dla
mnie taki dobry, to teraz chcę być taki sam dla innych
ludzi – bo Bóg dla nich taki jest. W Ewangelii Bóg
wielokrotnie mówi uczniom o konieczności
naśladowania Go i o miłości wzajemnej.
Naśladowanie Miłości
Jeśli twój Bóg jest surowy, to będziesz Go naśladował
w surowości i będziesz taki również dla innych. A jeśli
twój Bóg jest miłosierny, to naśladowanie Go będzie
związane z byciem miłosiernym. Hymn o miłości (1
Kor 13) opisuje, na czym polega miłość i miłosierdzie.
To opis miłości, którą jest Bóg, to opis Boga:
cierpliwy, łaskawy, nie szuka swego, nie zazdrości, nie
unosi się gniewem, wszystko znosi, wszystko
przetrzyma itd. Każdy z tych Jego przymiotów jest
nieskończony, podobnie jak miłość, którą jest Bóg, jest
nieskończona. Dlatego też naśladowanie miłosierdzia
Bożego jest drogą bez końca – to zadanie na całe życie.
(ciąg dalszy za tydzień)

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA...

poszukuje
chętnych do tej modlitewnej wspólnoty. Brakuje kilku osób,
aby tworzyć pełną Różę Różańcową.
„Cała jestem w różańcu. Tam mnie szukajcie - tam mnie
znajdziecie” - powiedziała Maryja w Fatimie. Zachęcamy
do modlitwy różańcowej, też w ramach Koła Różańcowego.



Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman. (408) 480-0118

Grace Rudawski

Real Estate Broker/Certified Senior Advisor
Cal BRE# 01233596
call/text 408.832.2294
www.YouAskGrace.com
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiązania zamiast obietnic.
Kupno i sprzedaż domów,
Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
Zarządzanie inwestycyjnym nieruchomościami
Pomoc w przefinansowaniu… i dużo wiecej…

Nie zwlekaj, Zadzwoń i Dzisiaj - Twój sukces jest moim sukcesem!
Call/text: 408.832.2294 Email:grarud@gmail.com

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

AWARD WINNING DENTIST
MARIA SMOLEŃSKI, DDS
Zaprasza do gabinetu przy
827 Altos Oaks Suite #2
LOS ALTOS, CA 94024
650-941-9855
www.altosdentist.com

BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

Fine Polish Food

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)

European Food and Wine Market

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...

Zadzwoń:

(408) 505 - 7300

maria.smolenski@yahoo.com

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

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom „

Zadowolenie klienta
jest moim priorytetem.

Profesjonalana, kompleksowa usługa
w zakresie kupna i sprzedaży domu:
wyszukanie nieruchomości,
ustalenie rynkowej ceny domu,
negocjowanie warunków umowy,
przygotowanie dokumentów,
finalizacja transakcji
Gwarantuję konkurencyjne stawki.

Zadzwoń po darmową konsultację już dziś!

Beata Kuligowska-Agent #01932458
408-409-0983
beata@advcmail.com

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biała Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Śledzie w sosie śmietankowym
firmy Crakowia, dżemy, buraki,
syropy, powidła, miód, polski
majonez kielecki, sosy Winiary w
torebkach, cebulka marynowana,
wyroby firmy „Solidarność”, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane,
kisiel, budyń, 6 typów suszonych
grzybów z Polski, kremy do twarzy
i rąk, karty urodzinowe
po polsku.

