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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
The Most Holy Body and Blood of Christ

3 czerwca/June 3, 2018

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

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

Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Piątek
7:30 PM

WEEKDAY MASSES
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

SAKRAMENT POKUTY

Half an hour before
the Mass

Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

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

SAKRAMENT CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

First Fridays and on call

Zaświadczenia o przynależności
do parafii, zgoda na
sprawowanie sakramentów
poza parafią, zaświadczenia dla
rodziców chrzestnych,
wydawane są tylko osobom
formalnie zarejestrowanym
w naszej Misji.

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W czerwcu modlimy się w
intencji rodziców, żyjących
jaki i zmarłych.
ROSARY GROUP
In June we pray for parents,
living and deceased.

Polsko, Ojczyzno moja”
- św. Jan Paweł II
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Psalm 116

PIĄTEK/FRIDAY - 1 CZERWCA/JUNE
7:30pm O Boże błog. dla Lucyny Górnik i jej rodziny
SOBOTA/SATURDAY - 2 CZERWCA/JUNE
5:30pm O Boże błog. dla Victorii - rodzice
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 CZERWCA/JUNE
9:00am + Tadeusz Pajkusz - family
10:30am + Andrzej Dolata - córka z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 8 CZERWCA/JUNE
7:30pm ++ Julia i Jan Triska - wnuczka
SOBOTA/SATURDAY - 9 CZERWCA/JUNE
5:30pm O Boże błog. dla Piotra i Pawła oraz wnuków Z.J. Prokop
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 CZERWCA/JUNE
9:00am Open intention
10:30am +Chester Stachowiak (rocz. śmierci) - żona z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 15 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 16 CZERWCA/JUNE
5:30 pm W intencji Ojców
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 CZERWCA/JUNE
9:00am For the intention of Fathers
10:30am W intencji Ojców
PIĄTEK/FRIDAY - 22 CZERWCA/JUNE
7:30pm O Boże błog. dla Michała Pariaszevskiego z okazji
14. urodzin
SOBOTA/SATURDAY – 23 CZERWCA/JUNE
5:30 pm Wolna intencja
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, 2 czerwca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 3 czerwca
9:00 AM Larry Volman, Sheryl Walters
10:30 AM Grzegorz Wnorowski, Wanda Górecka
Sobota, 9 czerwca
5:30 PM Antoni Banach
Niedziela, 10 czerwca
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen
10.30 AM
Dzisiaj zostanie zebrana II kolekta przeznaczona na Fundusz
Remontowo –Budowlany.
Today, the second collection will be taken for Improvment
and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
05/27 I składka - 1,514
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:

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.

„PODNIOSĘ KIELICH ZBAWIENIA I
WEZWĘ IMIENIA PANA”

Według
odnowionej
liturgii
uroczystość
dzisiejsza do nazwy Ciała Chrystusa dodaje także nazwę
Krwi. W opisie Przymierza między Bogiem a Izraelem.
Mojżesz gromadzi lud, buduje ołtarz, nakazuje złożyć
ofiarę całopalną z jałówek i jedną połowę ich krwi
wylewa na ołtarz, a drugą na lud, mówiąc: „Oto krew
przymierzaj które Pan zawarł z wami na podstawie
wszystkich tych słów!”. To obustronne przymierze
potwierdzone zostało przez krew zwierząt złożonych
w ofierze, krew wylaną na ołtarz i lud, a oznaczającą
związek duchowy łączący Izraela z Bogiem.
Dawne Przymierze było figurą nowego, które
zawarł Chrystus nie „przez krew kozłów i cielców, lecz
przez własną krew” i symboliczną, w Nowym istnieje
tylko jedna ofiara, złożona „raz na zawsze”: jej wartość
jest bowiem wewnętrzna, rzeczywista, nieskończona.
Nie dotyczy to już oczyszczenia zewnętrznego, lecz
wewnętrznego, które przekształca człowieka od
wewnątrz, obmywając go z grzechów. Odrodzenie
chrześcijanina dokonuje się w wodzie chrztu; ona jednak
otrzymuje swoją moc z krwi Chrystusa. Lecz Jezus
zanim wylał swoją krew na krzyżu, chciał poprzedzić ten
dar dla swoich uczniów ustanowieniem EucharystiiTeraz
już ustają dawne ofiary, a przychodzi nowa, złożona
historycznie tylko raz na Kalwarii, lecz sakramentalnie
odnawiana każdego dnia we Mszy św., aby jej
odkupieńcze bogactwa rozdawać wiernym wszystkich
czasów.

BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało) jest jednym z głównych świąt w
Kościele. Choć świadomość niezwykłego cudu
przemiany chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew
Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku
chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć
stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu
powstały i zadomowiły się w Kościele.
W Eucharystii przekazywana jest miłość Boga wobec
nas: miłość tak wielka, że karmi On nas samym sobą;
miłość bezinteresowna, zawsze do dyspozycji każdej
osoby głodnej i potrzebującej odrodzenia swych sił.
Życie wiarą oznacza pozwolenie, by karmił nas Pan.
Budujmy swe życie nie na dobrach materialnych, ale na
tym, co nie ginie: darach Boga, Jego Słowie i Jego Ciele.
PROCESJA EUCHARYSTYCZNA...
jest publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą
obecność Chrystusa w Eucharystii. W Polsce od czasów
rozbiorów udział w procesji był też manifestacją
przynależności narodowej. Po II wojnie światowej
procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności
narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe
niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych
ulicami miast.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Polskiej Szkole, Kołu
Żywego Różańca, harcerzom i rodzicom dzieci 1.
Komunijnych za przygotowanie ołtarzy. „Bóg zapłać”!

OUR PATH TO SALVATION

Today’s readings take us through a particular thread of
the path to salvation. Let’s start with a more literal path,
that of the walk to the Mount of Olives after the Last
Supper. Jesus goes to the foot of the mountain, with only
a couple of the disciples to stand watch with him. In
Exodus, Moses erects an altar to the Lord for sacrifices
in His name. The Lord had just given Moses the Law,
and the sacrifice of “holocausts and young bulls,” with
the blood of the sacrifices of the Israelites splashed on
the altar and on the people to seal the covenant between
God and the Israelites. Moses said, “This is the blood of
the covenant that the LORD has made with you in
accordance with all these words of his.”
Moses built his altar at the foot of the mountain. Jesus’
sacrifice of himself starts at the foot of the mountain that
overlooks the Temple, starting the Passion that would
end by Jesus pouring out His blood on all of the people
to wash away their sin and inequity. It completes the
cycle Moses started at Sinai, and perfects it in Jesus. The
sacrifice has changed, but not the need to sacrifice. We
should break the bread and drink the wine; “Do this in
remembrance of me” That is our participation the
covenant, the one perfect sacrifice for the forgiveness of
sins. Paul writes that there is no forgiveness of sin
without blood, but this sacrifice now comes from God as
a gift freely given to ransom us from our guilt. The
imperfect has been eclipsed by the perfect.

TODAY… we celebrate The Most

Holy Body and
Blood of Christ (Corpus Christi). After 10:30Am Mass
will place the Eucharistic procession to 4 altars outside
the church. All are invited to celebrate this feast!
JUNE - MONTH OF SACRED HEART OD JESUS
In the burning and wounded Sacred Heart, we see that
God’s heart is consumed with love for us - so much so
that he was willing to suffer and die for us in the most
gruesome manner. The Sacred Heart teaches us that true
love is always costly, but that it always gives life.
POPE CONFIRMED heroic virtues of 12 Servants of God...
in a decree promulgated by the Congregation for the
Causes of Saints on May 19th.
Those whose heroic virtues the Pope recognized include
the Servant of God August Hlond, of the Salesian
Society, archbishop of Gniezno and Warszawa, primate
of Poland, Cardinal of the Holy Roman Church, founder
of the Society of Christ for Emigrants; born on 5 July
1881 and died in Warszawa, Poland on 22 October 1948.
Also American-born Servant of God Norbert McAuliffe
(born: John), a professed religious of the Institute of the
Brothers of the Sacred Heart.

RENOVATION OF THE CHURCH

In the lobby you may see the project of the renovation of
our church. We will have three new paintings (Divine
Mercy, St. John Paul II and St. Brother Albert), all
beautifully framed and illuminated. Above the sanctuary
will be the statue of St. Michael and two angels on the
sides. Donors are very welcome. Thank you!

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
- Boże Ciało
- Rocznica I Komunii Św.
06/17
- Odpust ku czci św. Brata Alberta
- Poświęcenie nowego obrazu św. Alberta
- Dzień Ojca
09/16
- XXII Polski Festiwal

06/3

NIE MA MSZY ŚW. O 12:45PM

Podobnie jak w ubiegłycha latach - w okresie letnim nie
ma Mszy św. o 12:45pm.
Również w środy nie będzie wieczornej Mszy św.
Normalny program powróci od festiwalu we wrześniu.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA

W najbliższy piątek, 8 czerwca przypada uroczystość
Najśw. Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy na Mszę św. o 7:30PM, a następnie na
nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego.

KULT NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Czerwiec jest miesiącem czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
To nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny: uwrażliwia
na grzech, mobilizuje do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże
Serce. Wzywa też do zbiorowej odpowiedzialności za
losy Królestwa Bożego na ziemi i wyzwala
najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa.

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
- w każdy piątek po wieczornej Mszy św.
ODPUST PARAFIALNY...

ku czci naszego Patrona, św. Brata Alberta - czyli
„imieniny” kościoła obchodzić będziemy za dwa
tygodnie, 17 czerwca. Mszy św. odpustowej o godz.
10:30 będzie przewodniczył i poświęci nowy obraz św.
Brata Alberta - ks. Wiesław Wójcik, dyr. Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu.

ODNOWA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Przygotowujemy odnowienie wnętrza naszego kościoła,
aby nadać mu jeszcze bardziej sakralny wygląd i
charakter. Dojdą nowo-namalowane obrazy Jezusa
Miłosiernego, św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II w
większym rozmiarze, obudowane specjalną, efektowną
ramą, podświetloną od tyłu. Na poprzecznej belce będzie
rzeźba św. Michała Archanioła oraz dwa anioły.
Projekt mamy nadzieję zrealizować na 100. lecie
niepodległości naszej Ojczyzny, czyli na listopad
bieżącego roku.
DEKRET O HEROICZNOŚCI CNÓT kard. HLONDA
Stolica Apostolska uznała heroiczność cnót kard.
Augusta Hlonda, prymasa Polski. To kluczowy etap w
procesie beatyfikacyjnym. Do wyniesienia go na ołtarze
potrzeba jeszcze uznania cudu za jego wstawiennictwem.
Kard. Hlond żył w latach 1881-1948. Był kolejno
prowincjałem salezjanów, biskupem katowickim,
arcybiskupem gnieźnieńsko-poznański, a następnie
gnieźnieńsko-warszawskim.
Jest
założycielem
zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego, które
zajmuje się duszpasterstwem Polaków na obczyźnie.
Obecnie przysługuje mu tytuł Czcigodny Sługa Boży.






Pani z dużym doświadczeniem pedagogicznym podejmie pracę jako opiekunka do dziecka
lub osoby starszej w okolicach Redwood City. Nie posiadam samochodu. Krystyna (650) 7539742.
Oferuję catering na imprezy okolicznościowe: komunie, chrzciny, urodziny, itp. Halina (650)
773-4516.
Organy w niskiej cenie sprzedam. Zenon - tel. 925 978 2114.

TRANSPORT–SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”: POLSKA

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








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

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

Estate Planning. Trust Administration. Probate

Tel: 310-628-9990
& 310-382-0254

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,
słodycze...

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

PACZKI DO POLSKI
Autoryzowany Punkt Wysyłkowy
w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

408-841-2525
Konkurencyjne ceny!

Call/text 408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com –

FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i więcej…
Nie zwlekaj, Zadzwoń Dzisiaj!

Grace@RealtorGrace.com

ROM SKIERski
Relator

Please call (408)

505-7300

or email: rskierski@verizon.net

www.RomsHomes.com

„ALL ROADS LEAD TO ROM”
CalBRE# 01238638

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

