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

VI niedziela w ciągu roku/
Sunday in ordinary time

16 lutego/February 16, 2020
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE

PARISH OFFICE

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

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

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45 pm po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30pm
Piątek
7:30pm
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.

Half an hour before
the Mass
BAPTISM

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.

SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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

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 lutym
modlimy się w
intencji osób konsekrowanych
i o powołania zakonne.
ROSARY GROUP
In February
we pray for
consecrated
people
and
vocations to religious life.

Błogosławieni szukający Boga.
Blessed are they who follow the law of the Lord!

Psalm 119

PIĄTEK/FRIDAY - 14 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Anna Porowska - córka z mężem
SOBOTA/SATURDAY – 15 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Jan St. Wesołowski - żona
NIEDZIELA/SUNDAY - 16 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am ++ Maria Albertina, Humbert & Francisco Fagundes
10:30am O Boże błog. dla Sary Bednarek (14 ur.) - rodzice
12:45pm ++ Jóżefa i Rudolf Balak - W. Triska
PIĄTEK/FRIDAY - 21 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Eugenia Krawiec
SOBOTA/SATURDAY – 22 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Czesław Bocheński - siostra
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 LUTEGO/FEBRUARY
9:00pm For good health and God’s blessing for Lydia Porwol—
R. Kulpa
10:30am + Marian Leończuk - syn z rodziną
12:45pm ++ Paweł i Aleks Fedorowicz, Stasia Malinowicz siostra z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY - 26 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm +Anna Porowska - Koło Różańcowe
PIĄTEK/FRIDAY - 28 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 29 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm ++ Ron, Shila and Christopher Collins
NIEDZIELA/SUNDAY - 1 MARCA/MARCH
9:00am Open intention
10:30am + Anna Porowska - Wiktoria i Jan Phillips
12:45pm + Lucjan Szałek - syn
ŚRODA/WEDNESDAY - 6 MARCA/MARCH
7:30pm 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
Niedziela, 16 lutego
9:00am Sheryl Walters, Chau Nguyen
10.30am Dzieci

12:45pm Krzysztof Kozak
Niedziela, 23 lutego
9:00am Larry Vollman, Chau Nguyen
10.30am Grzegorz Wnorowski, Piotr Wojciechowski
12:45pm Patryk Becla

BŁOGOSŁAWIENI,
WEDŁUG PRAWA

KTÓRZY POSTĘPUJĄ

Miłość
i wierność
prawu
stanowią
sprawiedliwość i świętość ludu Izraela. Prawo to jednak
nie było jeszcze doskonałe i ludzie pojmowali je zbyt
materialnie. Kiedy przyszedł Jezus, powiedział: „Nie
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” . Nauczał, że nie
wystarczy materialna i zewnętrzna wierność prawu;
potrzeba
głębszej
wierności,
wewnętrznej,
zobowiązującej umysł i serce. Nie wystarcza, na
przykład, nie zabijać; trzeba wystrzegać się również
zwykłych słów wyrażających niechęć, pogardę, brak
miłości względem bliźniego. Kto chowa gniew lub żal
względem brata, to tak, jakby go zabijał w swoim sercu;
ten bowiem umarł dla jego miłości, pozbawiony został
jego życzliwości i zainteresowania. Nie wystarcza
wstrzymać się od zewnętrznych czynów przeciw prawu,
należy pozbyć się także myśli i złych pragnień, kto
bowiem zgadza się na nie, już zgrzeszył „w sercu
swoim”. Wypełnienie z naddatkiem i z doskonałością
dawnego prawa polega właśnie na subtelnym zwracaniu
uwagi
na
czystość
wewnętrzną
duszy i na
sprawiedliwość, nie tylko na zewnętrzne postępowanie,
które wszyscy zauważają. Polega na głębokim
usposobieniu umysłu i serca, znanym Bogu samemu.

ŚRODA POPIELCOWA I WIELKI POST

26 lutego, Środą Popielcową rozpoczniemy w Kościele
pokutny okres Wielkiego Postu.
Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem: o
6:00pm(ang.) i 7:30pm(pol.).
Tego dnia obowiązuje nas post ścisły: wstrzemięźliwość
od potraw mięsnych oraz post ilościowy (jeden pełny
posiłek i dwa lekkie. Również we wszystkie piątki
Wielkiego Postu obowiązuje nas wstrzemięźliowść od
potraw mięsnych.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje - 2 - 5 kwietnia
(prowadzi ks. Marek Hajdyła z Krakowa)

SKŁADKA/COLLECTION:
02/9 I składka - 2,075.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Becla, Bednarek i Kalisiak za
przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód
wyniósł $ 1, 042.
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.

Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty
wynosi $6,489. Otrzymane z diecezji formularze,

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.
prosimy wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką
chcecie złożyć na ten cel. Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii.
“Bóg zapłać” za Waszą hojność!

WYJAZD KS. JANA

Od poniedziałku do piątku ks. Jan bierze udział w Study
Days na Florydzie.

BLESSED ARE THEY WHO FOLLOW THE
LAW OF THE LORD

In the first reading, Sirach instructs the people of
Israel to trust in God and keep his commandments – for
they will be saved by doing so. Our salvation, and life
itself, are certainly blessings from God. Choosing to
follow the ways of the Lord, leads to these blessings.
Saint Paul speaks not of law, per se, but of the wisdom
of God: he speaks of God’s plan for our salvation,
known always to God himself but revealed to us only in
Jesus Christ and through the Spirit. Jesus says to his
disciples, I have come not to abolish the law but to fulfill
it. As the fullness of the law, he is the source – love –
from which all other laws and behaviors derive any force
or meaning. Therefore, for example, in love do we
refrain, not just from killing, but from any behavior
toward another that beats down, injures or destroys. By
following the law, and by imitating him, we are freer to
both continue in such habits, and to receive the blessings
that come with it.
Thinking about “law” as a topic often sets people on
edge – perhaps because our modern context is one of
prohibition and punishment. But that is not God’s law,
which is given for our flourishing and for our glory. We
give thanks for the divine law, and the freedom it gives
us. This is what God has prepared for those who love
him. Blessed are they who follow the law of the Lord!

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!

ASH WEDNESDAY AND LENT

February 26 we will celebrate Ash Wednesday (the first
day of Lent). Every person 14 years or older must abstain
from meat (and all Fridays of Lent). Every person
between the age of 18 and 60 must fast (only one full
meal and two light).

Mass (in Eng.) – 6:00PM

Additional confession during Lent - every Friday from
7:00 to 7:30pm.

MARRIAGE ENCOUNTER

Worldwide Marriage Encounter Weekend will help you enjoy
life with a new closeness to each other and God. The next
Marriage Encounter Weekends include: Feb 29-Mar 1, 2020
in San Francisco and May 15-17, 2020 in San Jose. For more
information and/or to apply for a Weekend, visit our website
at: sanjosewwme.org or 408-782-1413.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/26
2/28
3/7

- Środa Popielcowa
- Droga Krzyżowa
- Wieczór z Muzą

NAUCZANIE KARD. WYSZYŃSKIEGO

Na kilka miesięcy przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia przypomnijmy sobie jego nauczanie.
Prawa i obowiązki rodziny i naródu
Podstawowe prawa rodziny dotyczą prokreacji, wolności
wychowania, prawa do godziwego bytu, prawa do
kształtowania i przekazu wartości kulturowych, prawa
do wzajemnej służby sobie, bez sztucznych ograniczeń
i barier; prawa do nierozerwalności węzła małżeńskiego,
prawa do miłości, wierności, sprawiedliwości, wolności
od podejrzeń, prawa wolności do wyrażania siebie, do
zachowania i rozwoju tradycji swych ojców, do pamięci
rodowej. Zdrowa katolicka rodzina jest tym, co zdaniem
Prymasa uratuje naród. „Obowiązkiem waszym jest
wychować rodzinę w wierności obyczajowi ojczystemu,
jak również w wierności samej rodzinie. Chodzi o to,
aby ognisko życia rodzinnego jak najbardziej utrzymać,
uświęcić, aby rodzina była miejscem szacunku i miłości
męża dla żony i dzieci, żony dla męża i dzieci, rodziców
dla dzieci, dzieci dla rodziców”.

„BÓG ZAPŁAĆ”...

Pani T.D. za ofiarę $2 tys. na remont naszego kościoła.
Mamy nadzieję, że w ciągu najlbiższych dwóch tygodni
zostaną zakończone prace związane z kładzeniem
marmurowej podłogi w kościele.
Niech piękno naszej światyni będzię szczególną radością
tych, którzy się się do niego przyczynili.

TŁUSTY CZWARTEK I PĄCZKI

W tym tygodniu przypada tzw. Tłusty Czwartek. Już
teraz zapraszamy na pyszne pączki za tydzień, w
niedzielę, 23 lutego w sali parafialnej.
Tłusty czwartek pączkami fetuje,
A od Popielca ścisły Post szykuje.

Czy wiesz, że: W ostatnią środę ukazała się

adhortacja apostolska "Querida Amazonia", zawierająca
podsumowanie synodu biskupów, który odbył się w
październiku zeszłego roku. Zaczyna się od słów:
"Umiłowana Amazonia ukazuje się przed światem z
całym swoim blaskiem, dramatem, swoją tajemnicą".
Swoje wnioski papież zawarł, pisząc o marzeniu
społecznym, kulturowym, ekologicznym i kościelnym.
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.


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.
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

TRANSPORTSHIPPING

„DOOR –TO-DOOR” POLSKA

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

e-mail:
info@americanserviceslax.com
website:
www.americanserviceslax.com

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

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

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

408-841-2525

