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

I niedziela Wielkiego Postu /Sunday of Lent

5 marca/March 5, 2017
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

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

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

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

Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU

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

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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.

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY

PARISH OFFICE

Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 6 - 9 kwietnia

(prowadzi ks. dr Andrzej Łysy, rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Księży Chrystusowów w Poznaniu)

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 marcu modlimy się o dobre
przeżycie rekolekcji i duchowe
przygotowanie
się
do
Wielkanocy.
ROSARY GROUP
In March we pray for good
spiritual preparation for an
upcoming Easter.

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście w każdą
środę od 6:00 do 7:30pm.

Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Be merciful, o Lord, for we have sinned .

Psalm 51

PIĄTEK/FRIDAY - 3 MARCA/MARCH
7:30 PM O Boże błog. dla Kasi Skowrońskiej z okazji 15. ur.
SOBOTA/SATURDAY – 4 MARCA/MARCH
9:00 AM O zdrowie dla Czesławy i Justyny
5:30 PM O Boże błog. dla rodziny Kowalskich
NIEDZIELA/SUNDAY - 5 MARCA/MARCH
9:00 AM + Robert Drobot
10:30 AM + Jerzy Sawczuk - żona i syn z rodziną
12:45 PM ++ Kazimiera i Stanisław Świercz - ćorka
ŚRODA/WEDNESDAY – 8 MARCA/MARCH
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 10 MARCA/MARCH
7:30 PM + Mark Pariaszewski (7. rocz. śmierci) - rodzina
SOBOTA/SATURDAY - 11 MARCA/MARCH
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 12 MARCA/MARCH
9:00 AM + Kazimierz Nowicki
10:30 AM ++ Maria i Antoni Szurniccy - córka
12:45 PM O Boże błog. dla Marii, Wioletty i Kazimierza
Piecuch - W.Triska
PIĄTEK/FRIDAY - 17 MARCA/MARCH
7:30 PM O Boże błog. dla Ludwiki z okazji imienin
SOBOTA/SATURDAY – 18 MARCA/MARCH
5:30 PM Wolna intecja
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 MARCA/MARCH
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto i Francisco Fagundes
10:30 AM ++ Jerzy Sawczuk i Wera Kawulka - W. Górecka
12:45 PM O Boże błog. dla Sarah Bednarek z okazji 11. ur.

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 4 marca
5:30 PM Karolina Gorgolewska
Niedziela, 5 marca
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowska
10:30 AM Harcerze
12:45 PM Grzegorz Wnorowski
Sobota, 11 marca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 12 marca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10.30 AM Wanda Górecka, Beata Kempanowska
12:45 PM Ludwika Sławska

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Fundusz
Remontowo - Budowlany.
Today, the second collection will be taken for the
Improvment and Renovation Fund.
SKŁADKA/COLLECTION:
02/26 I składka - $ 1,884
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Matuszewskich, Monroy i
Kowalskich za przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki
w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 804.
Dziękujemy również Paniom Cz. Koperwas, H.Głaz, W.
Phillips i A. Kempanowskiej za upieczenie i sprzedaż
pączków. Dochód wyniósł $ 577.
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.

MĄDROŚĆ

Doskonałą lekcję ludzkiej głupoty podaje Pismo
Święte już w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Adam
i Ewa żyli w najdoskonalszym ustroju demokratycznym,
ciesząc się pełnią wolności. Mieli do dyspozycji
wszystkie możliwości, by doskonalić życie i potęgować
swoje szczęście. Cóż z tego, skoro zabrakło im mądrości
i sięgnęli po dobra przemijające. Szczęście pełnej
wolności się skończyło, opadła z nich szata radości
i „poznali, że są nadzy”, to znaczy stracili wszystko.
W opaskach z liści figowych opuścili raj szczęśliwej
wolności stając się niewolnikami. Weszli w ustrój
totalitarny. Dobrowolnie porzucili służbę u Boskiego
Pracodawcy i stali się sługami tego, który żerując na ich
głupocie, podsunął im wartości przemijające. Czyni to
odtąd codziennie, od rana do wieczora, od narodzin do
śmierci. Raz tą wartością jest władza, innym razem
chleb, jeszcze innym tania sensacja. Dzieci Adama
i Ewy ciągle sięgają po te wartości ukryte w krótkiej
chwili szczęścia, a gdy ona mija, przeżywają za każdym
razem wstyd swojej nagości.
Mądrość ta to wartość, o którą należy się
postarać przed przekroczeniem progu demokracji, czyli
przed sięgnięciem po wykorzystanie pełni wolności. To
jest ten zmysł ducha, który błyskawicznie osądza, co jest
prawdziwie dobre, a co nie. Ten, kto ten zmysł posiada,
nie da się oszukać.
Wielki Post to czas wzmożonego wysiłku
doskonalenia mądrości w skali całego Kościoła. Temu
mają służyć przede wszystkim rekolekcje. Każdy, komu
zależy na udoskonaleniu mądrości, winien w nich
uczestniczyć.

SERDECZNIE WITAMY...

w naszej wspólnocie ks. Grzegorza Chraplę, ze
zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny pracującego
na Kubie. Dziękujemy za odwiedziny i życzymy wiele
Bożych łask w jego misyjnej posłudze.

PAPIEŻ NA WIELKI POST

Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać
oczyszczonymi z grzechu i służyć Chrystusowi
obecnemu w braciach potrzebujących zachęcił papież
Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post. Jego hasło
brzmi: „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.
Tekst orędzia umieszczony jest m.in. na naszej stronie
internetowej. Zachęcamy do lektury!
KLUCZOWY ETAP W PROCESIE
BEATYFIKACYJNYM KARD. A. HLONDA
9 marca odbędzie się w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych dyskusja Komisji Teologicznej nad
Positio sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Jak zachęca
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii ks. Ryszard Głowacki SChr: "Uczyńmy wszystko,
co w naszej mocy, aby świetlana postać Kardynała
Założyciela była coraz bardziej znana i rozpoznawana, a
oficjalna decyzja Kościoła, niech sprawi, że poprzez akt
beatyfikacji zyskamy Orędownika przed Bogiem".

TEMPTATIONS

The temptations, to which our Lord allowed
himself to be submitted, are for us a source of
encouragement and consolation. If our Lord and master
underwent temptation, we cannot and must not expect to
live a Christian life without experiencing similar tests
and trials. The three temptations Satan put to our Lord
were suggestions to forget his purpose in life--his
messianic mission of redemption. He was urged to get all
the bodily comforts of life, all the self-glory which men
could give him, and all the possessions and power this
world has to offer.
Our basic temptations in life are the same: bodily
comforts and pleasure, the empty esteem of our
fellowman, wealth and power. There are millions of men
and women on earth today - many of them nominal
Christians - who have given in to these temptations and,
are wasting their lives chasing after these unattainable
shadows. But even should they manage to catch up with
some of them, they soon find out that they are empty
baubles. They will have to leave them so very soon.
Today let each one of us look into his heart and honestly
examine his reaction to these temptations. Do we imitate
our Savior, and say "be gone Satan"? Our purpose in life
is not to collect its treasures, its honors or its pleasures.
We are here for a few short years, to merit the unending
life which Christ has won for us. Would we be so foolish
as to swap our inheritance for a mere mess of pottage?
Lent is a golden opportunity to review our past
and make sensible resolutions for our future.

ANNUAL DIOCESAN APPEAL 2017 (ADA)

The goal for ADA 2017 for the Diocese is $6,068,472. St.
Brother Albert Mission’s goal for 2017 is $6,000. You may
return your pledge card in the parish offertory collection,
bring it to the parish office or mail the pledge envelope to
our parish.Thank you and God bless you!

LENTEN ALMSGIVING

Our community 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:
March 12: New socks and underwear (in original packaging), new or gently used jackets, blankets and sleeping bags
March 19: Non-perishable food, canned goods, crackers.
March 26: Disposable razors, travel-sized toiletries, soap,
small bottles of shampoo, toilet paper
April 2: Baby diapers, formula (Enfamil with iron), new
school supplies, pens, pencils, crayons, markers,
notebooks, backpacks.
Collection baskets will be available in the vestibule.

40 DAYS OF LENT

Lent is described as lasting 40 fasting days and commemorates the 40 days Jesus spent fasting in the desert prior to beginning his
public ministry. Jesus endured temptation by
Satan there. The story is told in the Gospels of Matthew,
Mark, and Luke. The number “40” occurs many times in the
Bible, including the 40 days Moses spent on Mount Sinai
with God, the 40 years of wandering by Israel in the desert
while traveling to the Promised Land, and many more.
Lent is viewed as a time of introspection and prayer to
bring oneself nearer To God.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

03/10
03/17

- Droga Krzyżowa

03/24
03/31

- Droga Krzyżowa

03/19

04/01

- Droga Krzyżowa

- Msza św. z udziałem dzieci

- Pierwszy Piątek miesiąca

- Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
- Pierwsza Sobota miesiąca

REKOLEKCJE INTERNETOWE
DLA POLONII “Ziemia obiecana”

Trzy razy w tygodniu - w niedziele, wtorki i środy - na
kanale YouTube: Chrystusowcy.us publikowane będą
odcinki poruszające temat wiary w Boga na emigracji.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Jako wspólnota pod
wezwaniem św. Brata Alberta będziemy prowadzić
zbiórkę rzeczy podczas 4. kolejnych niedziel:
12 marca: Ciepłe rzeczy (nowe lub prawie nowe), koce,
śpiwory, kurtki, nowe skarpety, nowa bielizna.
19 marca: Nie psująca się żywność, puszki (które
można otworzyć ręką), krakersy, ciastka, soki, itp.
26 marca: Środki czystości (najlepiej w małych,
jednorazowych opakowaniach), jednorazowe maszynki
do golenia, szampony w małych buteleczkach, mydła.
2 kwietnia: Pieluchy i mleko w proszku (np. Emfamil
with iron), nowe przybory szkolne: długopisy, ołówki,
kredki, pisaki, plecaki.
Rzeczy prosimy przynosić w wymienionych terminach i
składać w koszach w przedsionku kościoła. Dziękujemy!

SKARBONKI DLA DZIECI

W zakrystii są do odebrania specjalne skarbonki
(foldery) dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zbierania
wielkopostnych oszczędności (25 centów każdego dnia).
Zebraną sumę przeznaczymy w tym roku na pomoc
dzieciom z polskich rodzin na Ukrainie.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY - ADA

Hasło ADA’2017 to: Głoszenie Bożej miłości, Razem w
Chrystusie. Diecezja chce zebrać $6,068.472.
Kwota wyznaczona naszej misji to $6,000. Serdecznie
prosimy wszystkich parafian o wypełnienie deklaracji i
odesłanie ich do diecezji lub do parafii. „Bóg zapłać”!

ROK ALBERTYŃSKI

25 grudnia, w setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta,
rozpoczął się w Kościele w Polsce rok jubileuszowy
poświęcony tej wyjątkowej postaci.
Św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczonych
– „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol
Wojtyła. 100. rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by
bardziej poznać naszego Patrona i pogłębić modlitwę za
jego wstawieńctwem.

„MIŁUJCIE SIĘ”

Zachęcamy do lektury dwumiesięcznika „Miłujcie się”!
To doskonałe pismo stanowiące pomoc w pogłębianiu
wiary i więzi z Bogiem i Kościołem.





Polsko -francuska rodzina z Sunnyvale poszukuje miłej, niepalącej polskiej pani do opieki nad dwójką chłopców ( 6 i
2 lata ) bez zamieszkania, na pełen etat (od połowy lutego). Wymagane prawo jazdy, swoje auto do odbierania
starszego chłopca ze szkoly, oraz podstawowa znajomość angielskiego. Paulina (408-821-7774). Proszę dzwonić po
godz 6:00 PM.
Poszukuję opiekunki do dwójki dzieci (4 i 6 lat) codziennie od 12.30 do 17.30-18.00. Obowiązki: odbieranie dzieci ze
szkoly, a podczas nieobecności dzieci pomoc w prowadzeniu domu. Mieszkamy w Mountain View. Kontakt: 650-4268865.

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

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

SANATORIUM “SŁOWACKI”
HOTEL – MEDICAL SPA
ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
Tel: 48 41 378 7879,
48 604 901 126
Fax: 41 370 8087
Email: sanatorium@slowacki.busko.pl

SolarCity

Serdecznie zapraszamy!

Monika Tomasik

Field Energy Consultant

SolarCity Corporation
418 S. Abbott Ave.
Milpitas, CA 95035
888.SOL.CITY

t. 408.318.9966
e:Mtomasik@solarcity.com
CA CSLB 888104

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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

KALINKA

SLAVIC SHOP

Fine Polish Food

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

European Food and Wine Market

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

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm

(408) 723-1861

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...

www.slowacki.busko.pl

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

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

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

