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

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

III niedziela w ciągu roku/
Sunday in rodinary time

26 stycznia/January 26, 2020
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

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

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45 pm po pol.

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

Monday, Friday
from 10:00am - 3:00pm
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

PARISH OFFICE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w 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. 10:30 am.

Saturday
5:30pm Polish
Sunday
9:00am English
10:30am Polish
12:45pm Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30pm
Friday
7:30pm
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

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

PASTORAL CARE OF THE
SICK

SAKRAMENT CHORYCH

First Fridays and on call

W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

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

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

Pan moim światłęm i zbawieniem moim.
The Lor is my light and my salvation.

Psalm 27

PIĄTEK/FRIDAY - 24 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 25 STYCZNIA/JANUARY
5:30pm ++ Danuta Drabińska i Adolf Marszewski
- córki z rodziną
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 STYCZNIA/JANUARY
9:00am Open Intention
10:30am O Boże błog. dla Wojciecha i Teresy Stanisławskich
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 29 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 31 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm O Boże błog. dla Marii Leksander z okazji urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 1 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 LUTEGO/FEBRUARY
9:00pm Open Intention
10:30am + Józef Skowroński - syn zrodziną
12:45pm ++ Maria i Wojciech Guzik - wnuczka W. Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 5 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm Wolna intencJa
PIĄTEK/FRIDAY - 7 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm ++ Agata i Józef Snopek
SOBOTA/SATURDAY - 8 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm O zdrowie i Boże bł. dla Anieli Czaki (95 rodz.) - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am ++ Manul and Ignacio Freites - daughter
10:30am + Tadeusz Czerniak - przyjaciele
12:45pm Wolna intencja

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 26 stycznia
9:00am Chau Nguyen, Larry Vollman
10.30am Edward Nowak, Szczepan Faber

12:45pm Karolina Gorgolewska
Niedziela, 2 lutego
9:00am Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30am Magdalena Zielińska, Amelia Gorgolewska
12:45pm Olivia Kadłuczka

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Mniejszości
Etniczne i Kościół w Ameryce Łacińskiej. W przyszłą
niedzielę zostanie zebrana II składka na Fundusz
Remontowo-Budowlany.
Today, the second collection will be taken for Ethnic
Minorities and Church in Latin America. Next
Sunday (February 2), the second collection will be taken
for Improvment and Renovation Fund.
SKŁADKA/COLLECTION:
01/19 I składka - 1, 587
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Łukaszczyk, Włodarskich,
Tomaszewskich,i
Herman
za
przygotowanie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 917.
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą
można zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej,
odpowiedzialnego za dany miesiąc.

PANIE,
TY
JESTEŚ
ZBAWIENIEM MOIM

ŚWIATŁEM

I

Św. Mateusz zawsze stara się porównywać
wydarzenia z życia Jezusa z tym, co prorocy
przepowiedzieli o Mesjaszu, więc rozpoczynając
opowiadanie o Jego działalności apostolskiej, przytacza
proroctwo Izajasza dotyczące „ziemi Zabulona
i Neftalego”, „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło”. Mateusz widział, jak to proroctwo
spełniało się w jego oczach. Światłem, które oświeciło
Galileję, a stamtąd rozlało się na cały świat, jest
Chrystus. Mateusz poznał Go, poszedł za Nim i słuchał
Go, a teraz chce przekazać całemu światu tę radosną
nowinę. Orędzie nagli; trzeba je szybko rozgłaszać, bo
Królestwo, które Chrystus przyszedł założyć, jest
przeznaczone dla wszystkich ludzi i już się zbliża.
Potwierdza to przepowiadanie Jezusa ukierunkowane
całkowicie na nawracanie i zbawianie. Potwierdzają je
cuda, jakich dokonuje; utwierdza to również wybór
i powołanie pierwszych uczniów, których Jezus chciał
mieć jako współpracowników swej posługi zbawienia.
Mateusz wymienia czterech: Szymona i Andrzeja,
Jakuba i Jana. Sam Jezus zaprasza ich, stojących nad
jeziorem, by łowić ryby ze swoimi braćmi: „Pójdźcie za
Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim”.

UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO czyli Matki Boskiej Gromnicznej
będziemy obchodzić za tydzień, 2 lutego.

Poświęcenie świec (gromnic) na każdej Mszy św.

POSŁUGA LEKTORA

Z wdzięcznością przyjmiemy nowe osoby do posługi
lektora w naszym kościele. To zaszczytna funkcja
czytania Pisma Świętego i Modlitwy Powszechnej
podczas sprawowanej liturgii. Chętnych prosimy o
zgłaszanie się do biura parfialnego telefonicznie lub @.

POSŁUGA MINISTRANTA

Również chłopców zachęcamy do posługi ministranta.
Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego
"ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant
służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy
samemu Bogu. Zgłoszenia do biura parafialnego.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

to doroczna zbiórka funduszy na prowadzenie różnego
rodzaju posług i programów kościelnych w
ramach
naszej diecezji. Jego tegoroczne hasło to: Encountering
Christ, Faith in Action.
Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi
$6,489. Otrzymane z diecezji formularze, prosimy
wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką chcecie złożyć na
ten cel. Kopertę prosimy odesłać pocztą lub zostawić w
zakrystii. “Bóg zapłać” !

WE ARE FREED FROM OUR BURDENS BY
JESUS CHRIST

Zebulun and Naphtali were sons of Jacob, and the
leaders of two of the 12 tribes of Israel. The lands settled
by their descendants were in the most northern part of
Israel. Of all the Israelites, they were the furthest from
the summer sun, giving rise to Isaiah’s description of the
people there who walked in darkness and in the land of
gloom. Isaiah prophesies of a time when a great light
will shine upon these people, freeing them from darkness
and bringing them abundant joy and great rejoicing.
Matthew shows us the fulfillment of this prophecy in
today’s Gospel. Jesus goes to Capernaum, which is the
same geographical region of which Isaiah spoke. He has
come to fulfill Isaiah’s prophecy, to be the great light for
those who walked in darkness. His message will appeal
to many whom Jesus calls, such as Simon and Andrew,
and James and John who follow him. Others will hate
him for it – and crucify him.
The freedom found in Christ is what
impels Saint Paul’s Letter to the Corinthians. He is
concerned about a growing lack of unity among them, in
mind and purpose. So he reminds them of the cross of
Christ – the one true sacrifice made for all, into which
they are baptized – that it might not be emptied of its
meaning. For it is not specific people or human words
that give them life. It is Christ crucified who freed them
from all burdens.

PRESENTATION OF THE LORD FEAST

Next Sunday, February 2nd, the Church will celebrate
the feast of the Presentation of the Lord. It occurs forty
days after the birth of Jesus and is also known as
Candlemas day, since the blessing and procession of
candles is included in liturgy. Please, bring the candle or
buy it before Holy Mass.

2020 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Encountering
Christ, Faith in Action. This year, the goal for our community is $6,489.
Every day we encounter others in our Parish and
Diocese. People are brought together from all walks of
life through a variety of ministries and services to do
God’s work of justice, mercy, outreach and formation.
ADA for the Diocese of San Jose, provides the financial
support of these ministries and services for all Catholics
in our community.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church.
May God bless you for your generosity!

D. TRUMP ON MARCH FOR LIFE

“I am fighting for you,” - President Trump told a crowd
in Washington, DC last Friday, as he became the first
sitting president to address the annual March for Life in
person.
"Unborn children have never had a stronger defender in
the White House” - said Mr. Trump.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/1
2/2
2/7
2/26
3/7

- Pierwsza sobota miesiąca
- Matki Boskiej Gromnicznej
- Pierwszy piątek miesiąca
- Środa Popielcowa
- Wieczór z Muzą

NAUCZANIE KARD. WYSZYŃSKIEGO

Na kilka miesięcy przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia przypomnijmy sobie jego nauczanie.
Naród rodziną rodzin
W obronie praw rodziny kard. Wyszyński, razem
z Kościołem, podjęli starania o przywrócenie moralnego
ładu oraz statusu rodziny i narodu. Niejednokrotnie
wzywano do zmobilizowania duchowej siły Narodu, „do
obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom
małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia
małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do
czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym
młodzieży i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie
wyrastali ateiści i poganie”. Wiele jego wypowiedzi
koncentruje się na zdecydowanym przypominaniu, że
rodzina
jest
naturalną
i trwałą
społecznością,
bezwzględnie konieczną dla istnienia i rozwoju
człowieka, narodu i państwa, że jest pierwszą
społecznością w życiu. Pierwszą, ponieważ ona daje
państwu człowieka. Naród powstaje z rodziny. Zdrowa
biologicznie i moralnie rodzina przedłuża byt narodu,
zabezpiecza jego tożsamość i dziejowy rozwój. Dla
Prymasa naród to rodzina rodzin. „Słusznie mówi się, że
naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu
i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż
i żona”. Stanowi o „być albo nie być” społeczeństwa.
W kolejnych biuletynach - dalsze tematy nauczania
Prymasa Tysiąclecia. Zachęcamy do lektury!

CZYTAJMY „MIŁUJCIE SIĘ”

Zachęcamy do nabywania i lektury magazynu „Miłujcie
się”, a w nim m.in.: „Uleganie pokusie totalitaryzmu przez
współczesne pluralistyczne demokracje świata zachodniego
przejawia się w próbie ’pisania na nowo’ hitorii zachodniej
cywilizacji, tak, aby usunąć z niej wzmianki o jej
chrześcijańskich korzeniach”.

Czy wiesz, że:

Prezydent Trump, jako pierwszy w historii
USA wziął udział w Marszu dla Życia w Waszyngtonie, w
ostatni piątek.
Powiedział m.in.: „Każde dziecko jest
bezcennym i świętym darem Boga”. Zwracając się zaś do
tysięcy młodych ludzi powiedział: „To wasze pokolenie czyni
z Ameryki naród prorodzinny i wspierający życie”.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KARD. A. HLONDA
Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej
Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa
Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej
Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że
uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii
Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość
ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce
Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi
udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta
łaski .........., o którą pokornie proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Lekarka z południowej Kalifornii, pracująca w San Jose do końca kwietnia, poszukuje pokoju z
łazienką w spokojnym domu lub zaopiekuje się domem. Teresa (858) 442-0753.
 Pokój do wynajęcia. Jacek (408) 428-2686.


Myślisz o sprzedaży lub kupnie domu? Chcesz
inwestować w nieruchomości i potrzebujesz
profesjonalnej obsługi?
Zapraszam do kontaktu!

Edyta Wilk Realtor®

408.359.7593

RE/Max Gold

edytawilkteam@gmail.com

DRE#02005545

W kontaktach z ludźmi cenię sobie budowanie relacji.
Słucham potrzeb klientów i w każdy projekt angażuję się
w 100%.

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





Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta
San Jose
SOBOTA, 1 lutego 2020
godz. 2.00 - 3.30 pm
Walnut Creek:
2303 Ygnacio Valley Rd.
1 lutego (sobota) 9.30 -10.30 am
Redwood City:
3582 Haven Ave.
2 lutego (niedziela) 12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę
dzwonić pod nr tel.

650-967-5510

Moim klientom oferuję:





ZONN AGENCY

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

TRANSPORTSHIPPING

„DOOR –TO-DOOR” POLSKA

RESZTA ŚWIATA/WORLWIDE
Znakomity serwis wprost od
właściciela firmy
*całe domostwa * mienie
przesiedleńcze *samochody*
*motocykle *łodzie*
e-mail:

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...

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

info@americanserviceslax.com
website:
www.americanserviceslax.com

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

