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; Fax. (408) 251-8960

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

jfiedurek@dsj.org

XXXII niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time
6 listopada/ November 6, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
12:45 PM po pol.

WEEKDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

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.

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.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
NA CMENTARZU

Zapraszamy wszystkich na modlitwę różańcową za
zmarłych w niedzielę,
6 listopada o 3 pm na cmentarzu Gate of Heaven
(22555 Cristo Rey Dr., Los Altos)
13 listopada o 3 pm na cmentarzu Santa Clara
Mission (460 Lincoln St., Santa Clara).

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 listopadzie modlimy się w intencji
naszych drogich zmarłych.
ROSARY GROUP In November , we
pray for all the faithful departed.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Psalm 17

PIĄTEK/FRIDAY - 4 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM + Za zmarłych z Wypominek
SOBOTA/SATURDAY – 5 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM + Za zmarłych z Wypominek
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM ++ Wiktor & Gertruda Porwol
10:30 AM + Maria, Klemens i Tadeusz Krawczak - rodzina
12:45 PM + Za zmarłych z Wypominek
ŚRODA/WEDNESDAY – 9 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM + Za zmarłych z Wypominek
PIĄTEK/FRIDAY - 11 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Michał i Gienia Połchowscy - siostra z rodziną
SOBOTA/SATURDAY – 12 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM + s. Elżbieta - przyjaciele
NIEDZIELA/SUNDAY – 13 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM + Maria Albertina, Humberto and Francisco
Fagundes
10:30 AM Za Ojczyznę
12:45 PM + Marian Fiedurek– parafianie
ŚRODA/WEDNESDAY –16 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM O Boże błog. dla Veness i Isabell
PIĄTEK/FRIDAY 18 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Za zmarłych z rodzin Machnickich, Snopków,
Radkowskich, Maruszewskich i Collins
SOBOTA/SATURDAY - 19 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM Wolna intencja

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 5 listopada
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 6 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10.30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Jolanta Jusińska
Sobota, 12 listopada
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 13 listopada
9:00 AM Vanesse Alexander, Melinda Alivio
10:30 AM Grzegorz Wnorowski, Ludwika Sławska
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Dzisiaj zostanie zebrana II składka przeznaczona na Fundusz
Remontowo-Budowlany. W przyszłą niedzielę (13 listopada)
II składka zebrana zostanie na Posługę Duszpasterską W
Wojsku.
Today, the second collection will be taken for the
Improvment and Renovation Fund. Next Sunday
(November 6), the second collection will be taken for
Archidiocese for the Military Services.
SKŁADKA/COLLECTION:
10/30 I składka - $ 2, 122.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom
Cz. Koperws, H. Głaz, A.
Kempanowskiej i W. Phillips za przygotowanie kawiarenki
w ubiegłą niedzielę oraz paniom za ciasto.
Dochód
(ofiarowany Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla)
wyniósł $ 1,350.
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.

BÓG JEST BOGIEM ŻYWYCH

Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to
najważniejszy problem człowieka, chociaż niekoniecznie
najbardziej aktualny. Człowiek jest istotą nieśmiertelną,
chociaż musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym
etapem, punktem zwrotnym w dziejach człowieka, który
kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi,
nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie
przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej królestwa.
Czego zatem uczy Chrystus? Że istnieje przyszły
świat i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie
nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem, lecz
faktem. Dalej uczy, że śmierć jest faktem jednorazowym,
czyli że teoria reinkarnacji jest sprzeczna z objawieniem.
Każdy człowiek żyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to
życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego jesteśmy
odpowiedzialni za to, jak to życie wykorzystamy. Każda
nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje na całą wieczność –
trzeba więc uważać, co się wybiera. Każda chwila życia
jest bezpowrotna i nieodwracalna, więc trzeba uważać,
by jej nie zmarnować. Po trzecie: życie przyszłe będzie
zupełnie inne, niż to obecne. Chociaż będzie zachowana
tożsamość
osób,
to
jednak
natura
naszego
człowieczeństwa
zostanie
przemieniona.
Po
zmartwychwstaniu otrzymamy inne, nowe życie. Będzie
ono wolne od doczesnych ograniczeń, trosk, ułomności.
Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt i harmonię.
Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą w twarz –
jak aniołowie. Właśnie to „oglądanie”, bliskie
i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie należało do
istoty zbawienia. Bóg jest Bogiem żywych, więc na
pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. I choć nie
wiemy jeszcze, jak ta pełnia będzie wyglądać, możemy
być pewni, że przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (XI.11)...
uczcimy w naszym kościele za tydzień, w
niedzielę 13 listopada na Mszy świętej o godz.
10:30. Zapraszamy!
PRZYJĘCIE JEZUSA ZA KRÓLA I PANA

Za dwa tygodnie, 20 listopada, w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata wraz z całym
naszym narodemw kraju i na emigracji, złożymy
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być aktem
wiary narodu. Jego celem nie jest zapewnienie doczesnej
władzy czy dostatku, ale poddanie osobistego,
rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie
według praw Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na
rzeczywistość doczesną, ale nie może stanowić
nadużycia Najświetszego Imienia Jezusa do osiągnięcia
celów doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa Bogu,
czyli odpowiedzią człowieczej miłości na Miłość Bozą,
jest też aktem sprawiedliwości, czyli oddaniem Bogu
tego, co Jemu należne.

KING OF THE WORLD WILL RAISE US UP
TO LIVE FOREVER WITH HIM

Scripture reminds us that our relationship
with God is the reason for our existence. The
resurrection represents the basis, promise and fulfillment
of our relationship with God. The first reading assures us
we may be deprived of life in this world, but the King of
the world will raise us up to live forever with him. First,
there will be suffering and death in this world, events
and experiences that will cause us pain. But that is not
the end of the story. The statement continues with the
declaration of God as the King of the world. No matter
what the world throws at us God is greater than all that.
He rules over that. God is king.
Therefore, God has the final say about our
eternity – and he wants it to be, as Jesus says, where we
are like angels; and [we] are the children of God. God
rescues us from the depths of sin and death – raising us
up, out of the darkness and into the light of Christ. He
does this first at our baptism, and again upon our death –
in our resurrection to new life. The one who created us
out of love is faithful to us in all things, and remains with
us through our suffering. God encourages us and
strengthens us, and guards us from evil. Our relationship
with God is not just about this world; it is about living
forever with him.

AN INDULGENCE FOR THE DEPARTED

An indulgence, applicable only to the souls in purgatory,
is granted to the faithful, who devoutly visit a cemetery
and pray for the departed. The indulgence is plenary
each day from 1 to 8 of November. It is necessary to
fulfill three conditions: sacramental Confession (to be in
state of grace), Holy communion, and prayer for the
intention of the Holy Father (one Our Father and one
Hail Mary). A plenary indulgence can be acquired only
once in the course of the day.

INSTRUCTION ON THE BURIAL

The Congregation for the Doctrine of the Faith’s
Instruction on the Burial of the Deceased, released
October 25, is a welcome restatement of the Church’s
preference for earth burial over cremation. According to
the Instruction, if cremation is chosen, the ashes of the
faithful must be laid to rest in sacred place, like a
cemetery. Ashes must not be divided among family
members, stored in pieces of jewelry, or scattered on
lend or at sea.

PRAYER AT THE CEMENTARY
Our prayer meeting at the cementaies will be held
on two dates: Nov. 6 at 3:00 PM at Gate of Heaven
and Nov. 13 at 3:00PM at Santa Clara Cementery.

HOLY MASS OF OBLIGATION

It is both a precept of the Church and Church law that
Catholics must worship God on Sunday and Holy Days
of Obligation by participating in the Holy Mass. Since a
"grave cause" is needed to excuse one from this
obligation it would be a serious or mortal sin to willfully
skip Mass on Sunday or a Holy Day of Obligation.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

11/06 - Różaniec na cmentarzu Gate of Heaven
11/12 - Spotkanie dla młodzieży
11/13 - Msza za Ojczyznę /Akademia z
11/20
11/26
12/02
12/04
12/11
12/18

okazji Święta Niepodległości
- Różaniec na cmentarzu Santa Clara
- Uroczystość Chrystusa Króla
- Msza Św. z udziałem dzieci
- Pierwsza niedziela Adwentu
- Pierwszy Piątek Miesiąca i Roraty
- Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem
(organizowane przez Polska Szkołę)
- Opłatek parafialny
- Msza Św. z udziałem dzieci

NOWA INSTRUKCJA O POCHÓWKU

Kościół preferuje pochówek ciał, chociaż nie zakazuje
kremacji. Domaga się przechowywania prochów w
miejscu świętym, zakazując ich rozrzucania a także
przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty
– czytamy w opublikowanej przez Kongregację Nauki
Wiary instrukcji „Ad resurgendum cum Christo”.
Dotyczy ona pochówku ciał zmarłych oraz
przechowywania prochów w przypadku kremacji.
W instrukcji przypomniano, że Kościół zezwala na
kremację zwłok, pod warunkiem, by „wybór ten nie był
podyktowany wolą
odrzucenia
chrześcijańskich
dogmatów, albo w duchu sekciarskim, albo też pod
wpływem nienawiści wobec religii katolickiej i
Kościoła”. Podkreślono, że zmartwychwstanie Jezusa
jest kulminacyjną prawdą wiary chrześcijańskiej.
Stąd Kościół usilnie zaleca, by ciała zmarłych chowane
były na cmentarzu lub w miejscu świętym. Zaznacza, iż
pochówek jest najbardziej odpowiednią formą wyrażenia
wiary i nadziei w zmartwychwstanie ciała, uwypuklając
godność ciała ludzkiego. „Nie może zatem pozwolić na
postawy i obrzędy, które uwzględniają błędne pojęcie
śmierci, postrzeganej zarówno jako ostateczne
unicestwienie osoby, jak i chwilę jej fuzji z matką naturą
lub ze wszechświatem, jako etap w procesie reinkarnacji,
lub też jako ostateczne wyzwolenie z «więzienia» ciała .

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY...

(szkolnej, studiującej i pracującej), zwykle w drugą
sobotę miesiąca: 5:30pm - Msza św., a po niej

spotkanie w salce nr 9. Kolejne spotkanie:12 listop.

Gdy Apostoł zapytał Pana Jezusa: - Gdzie mieszkasz?
On mu odpowiedziedział: - Chodź i zobacz!

PODZIĘKOWANIE
Ks. Jan serdecznie dziękuje za wszystkie
wyrazy współczucia, pamięci i modlitwy po
śmierci jego taty Mariana. Szczególnie
dziękuje za zamówione Msze św.,
najcenniejszy dar dla zmarłego. „Bóg zapłać!”





Firma SOUTH BAY SOLUTIONS we Fremont poszukuje operatora CNC (z doświadczeniem lub do
przyuczenia). Praca stała, na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu. Zapewniamy ubezpieczenie medyczne. Adam (510)
604-7039.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman (408)480-0118

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje 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 $500 po zamknięciu transakcji.

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 inwestycyjnymi 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

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

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,

Zadzwoń:
(408) 505 - 7300
Keller - Williams in Los
Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

Fine Polish Food

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

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom ’’
BRE# 0123863

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

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.

KALENDARZ WYDARZEŃ POLONIJNYCH www.poloniasf.org dostępny bezpłatnie przez e-mail: poloniasfo@yahoo.com

