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

I niedziela Wielkiego Postu
I Sunday of Lent
1 marca/March 1, 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 marcu
modlimy się O
dobre przeżycie Wielkiego
Postu.
ROSARY GROUP
In March
we pray for
spiritual growth during the
Lenten season. .

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

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

Psalm 51

PIĄTEK/FRIDAY - 28 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm Dziękczynna (dla uczczenia św. Jana Pawła II)
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
+ Anna Wachowicz - córka
12:45pm + Lucjan Szałek - syn
ŚRODA/WEDNESDAY - 4 MARCA/MARCH
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 6 MARCA/MARCH
7:30pm ++ Krystyna i Robert Machniccy
SOBOTA/SATURDAY – 7 MARCA/MARCH
5:30pm + Marek Pariaszewski - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 8 MARCA/MARCH
9:00am + Kazimierz Nowicki - rodzina
10:30am ++ Antoni i Maria Szurnicki - córka z rodziną
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 11 MARCA/MARCH
7:30pm Open intention
PIĄTEK/FRIDAY - 12 MARCA/MARCH
7:30pm Open intention
SOBOTA/SATURDAY – 14 MARCA/MARCH
5:30pm ++ Andrzej Kaszuba i Irena Sereda - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 15 MARCA/MARCH
9:00pm ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Jan Koperwas - syn z rodziną
ŚRODA/WEDNESDAY - 18 MARCA/MARCH
7:30pm Open intention

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 1 marca
9:00am Melinda Alivio, Sheryl Walters
10.30am Beata Kempanowska, Elżbieta Agredano
12:45pm Karolina Gorgolewska
Niedziela, 8 marca
9:00am Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30am Edward Nowak
12:45pm Patryk Becla

Dzisiaj zostanie zebrana
II składka na Fundusz
Remontowo-Budowlany.
Today, the second collection will be taken for
Improvment and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
02/23 I składka - 2,173
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Szewczyk, Leończuk i Godzina
za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę oraz
Paniom za pączki. . Dochód wyniósł $ 1,708.
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.

NA PUSTYNI

Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, aby
był kuszony przez diabła. Tak więc nawet Syn
Człowieczy był wystawiany na pokuszenie! Ojcowie
Kościoła twierdzili, że postęp duchowy człowieka
dokonuje się poprzez zwalczanie pokus. Człowiek nie
może przejść przez życie bez pokus. Im bardziej zbliża
się do Boga, tym większe czyhają na niego pokusy, by
jego wiara została poddana próbie. Kusiciel przystąpił do
Jezusa dopiero po 40 dniach, kiedy Jezus poczuł głód i
pragnienie. Tak samo do nas przystępuje kusiciel, kiedy
mocno poczujemy różne nasze ziemskie potrzeby: głodu,
bogactwa, seksu, sławy. Często im ulegamy, gdyż nie
mamy takiej siły ducha, takiej woli, jaką miał Jezus.
Przed kuszeniem nie chronią nawet mury kościelne,
diabeł kusił Jezusa nawet z narożnika Świątyni. Diabeł
ze swoimi pokusami miał dostęp do Jezusa, ma dostęp
również do nas. Jezus nie wchodzi w dialog z
kusicielem, lecz wszystkie Jego odpowiedzi są cytatami
z Biblii. Szatan tworzy iluzję zaspokojenia naszych
potrzeb, ale do prawdziwego zaspokojenia naszych
potrzeb prowadzi nas Bóg. Prowadzi również poprzez
„wodzenie na pokuszenie”, dając nam jednocześnie
Słowo Boże jako panaceum na jego zwalczenie.

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)

ORĘDZIE PAPIEŻA NA WIELKI POST

„W Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać
każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom
młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz
na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa,
pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz
wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie,
które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy.
Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej
miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz
się nieustannie odradzać na nowo”. Pascha Jezusa nie
jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc
Ducha Świętego jest zawsze aktualna (...).
Tekst orędzia jest już dostępny na naszej stronie
internetowej. Zachęcamy do lektury!

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dzisiaj, 1 marca, w Polsce obchodzony jest Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Święto (ustanowione z inicjatywy ś.p. Prezydenta L.
Kaczyńskiego), jest wyrazem hołdu dla organizacji i
grup niepodległościowych, które po zakończeniu II
wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej
walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w
ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz
wszystkim więzionym i prześladowanym członkom
organizacji Wolność i Niezawisłość.

Cześć i Chwała Bohaterom!

JOURNEY OF LENT

Jesus gives us a masterful example of how to put
God first in our lives, as he is confronted with various
temptations by the devil. For every temptation that Satan
puts before him, Jesus counters with a reminder that God
comes first. Tempted to make stones into bread after 40
days of fasting, Jesus notes that we live not only on
bread, but on the word of God. Tempted to fall down and
let God save him, he reminds the devil that he is not to
put Got to the test. Finally, tempted with all the riches of
the world if he only worships Satan, Jesus counters that
God alone should be worshiped. Jesus gives us a clear
model: In all temptations to hunger, power and wealth,
we are to remember that God, our Creator, comes first.
As we begin our own challenging journey of
Lent, let us be assured that although sin abounds in our
world, God’s grace abounds even more. As we struggle
in the weeks ahead to put God first, to remove from our
lives the obstacles to our union with God, God gives us
graces to help us in our struggle. We are never alone on
the journey when we strive to come closer to God – God
is always waiting to give us any help we need, if only we
remember to turn to him.

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!

EASTER DUTY and HOLY COMMUNION

All the faithful are obligated to share in Communion at
least once a year. This law must be fulfilled during the
Easter season. In the United States, with regard to this
law, the Easter season is the period from the First Sunday
of Lent until Most Holy Trinity Sunday.

SACRAMENT of PENANCE

After Baptism and a diligent examination of conscience,
members of the Christian faithful who are old enough to
understand what they have done are obligated at least
once a year to celebrate the Sacrament of Penance if one
has consciously committed a serious sin.
The Church encourages us also to confess less serious, or
venial, sins.

2020 LENTEN ALMSGIVING DATES

As in previous years we are asking to donate items that
will be brought to The Sacred Heart Community
Center. PLEASE be as generous as possible in
remembering those who are in need.
More informations on flyers.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/28
3/6
3/7

- Droga Krzyżowa
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyżowa
- Pierwsza sobota miesiąca
Wieczór z Muzą

NAUCZANIE KARD. WYSZYŃSKIEGO

Na kilka miesięcy przed beatyfikacją Prymasa
Tysiąclecia przypomnijmy sobie jego nauczanie.
„Mamy piękny wzór w Najświętszej Rodzinie.
Wpatrujmy się w Nią, abyśmy umieli pielęgnować te
wszystkie uczucia, które są potrzebne, by nie obrażać się
na siebie, nie gniewać i nie udręczać się wzajemnie, ale
by w rodzinie kwitł pokój Boży”. Co więcej, naród, jako
„rodzina rodzin”, musi szanować to, co ważne, cenne,
wartościowe w życiu pojedynczej rodziny”.

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” za Waszą hojność!

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Wielki Post jest okazją do czynienia jałmużny na rzecz
najbardziej potrzebujących. Podczas kolejnych niedziel
bedziemy zbierać różne artykuły. Szczegóły na ulotce.

BÓG ZAPŁAĆ”...

za kolejne ofiary na nową posadzkę w kościele; Państwo
E. i K. M - $500 oraz Pan K.S. - $5,000.
Niech piękno naszej światyni będzię szczególną radością
tych, którzy się się do niego przyczynili.

KONCERT BLECHACZA W SF

Rafał Blechacz - nasz znakomity pianista (m.in
zwycięzca Konkursu Chopinowskiego w Warszawie)
wystąpi w San Francisco; 29 marca, o godz. 3:00pm w
Herbst Theatre. Więcej info: chambermusicSF.org

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować bliskim.
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.

Potrzebna pomoc do lekkich prac domowych w San Jose (408) 224-1476.
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

