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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
The Most Holy Body and Blood of Christ
22 CZERWCA/JUNE, 2014
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor

PARISH OFFICE
Monday, Wednesday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM j. polski
Niedziela
9:00 AM j. angielski
10:30 AM j. polski
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30PM

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE

Uroczystość Bożego Ciała

Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

Procesja do czterech ołtarzy odbędzie się bezpośrednio po
Mszy św. o godz. 10:30AM. Zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tym szczególnym uwielbieniu i wyznaniu
wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pod postaciami
chleba i wina.
Dzisiaj nie będzie Mszy św. o 12:45PM

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

The feast of Body and Blood of the Lord
Procession to four altars will take place following the
10:30AM Mass in Polish.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec to szczególny czas w
ciągu roku poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na
tradycyjne Nabożeństwa Czerwcowe,
które odbywają się:
w niedzielę: 20 minut przed Mszą św.
o godz. 10:30 AM
w środy: o godz. 7:30 PM, przed Mszą św.
w piątki: po Mszy św. o godz. 7:30 PM.

WEEKDAY MASSES
Friday
7:30 PM
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
PASTORAL CARE OF THE
SICK
First Fridays and on call
GRUPA RÓŻAŃCOWA
W czerwcu modlimy się w intencji
naszych rodziców żyjących i zmarłych
ROSARY GROUP
In June we pray for our parents living
and deceased

Kościele święty, chwal swojego Pana.
Praise the Lord, Jerusalem.
Psalm 147

SOBOTA/SATURDAY - 21 CZERWCA/JUNE
5:30 PM + Helena Kozakiewicz w 16 r.śm. - syn Jerzy z żoną
NIEDZIELA/SUNDAY - 22 CZERWCA/JUNE
Boże Ciało/Corpus Christi
9:00 AM ++ Maria, Humberto, Francisco Fagundes - C. Fagundes
10:30 PM + Czesław Stachowiak - żona z rodziną
Nie ma Mszy św. o 12:45PM
ŚRODA/WEDNESDAY - 25 CZERWCA/JUNE
Nie będzie Mszy św.
PIĄTEK/FRIDAY - 27 CZERWCA/JUNE
7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała Pariaszewskiego
z ok. ur. - rodzice
SOBOTA/SATURDAY - 28 CZERWCA/JUNE
5:30 PM ++ Grzegorz i Jadwiga Wołowscy - rodzina
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 CZERWCA/JUNE
9:00 AM ++ Manuel and Enacia Freitas - daughter Theresa
10:30 PM O Boże błog. dla Julii Mrozowskiej z ok. 1 r. ur - rodzice
Nie ma Mszy św. o 12:45pm
PIĄTEK/FRIDAY - 4 LIPCA/JULY
Pierwszy piątek/First Friday
7:30 PM W intencji uzdrowienia
SOBOTA/SATURDAY - 5 LIPCA/JULY
5:30 PM + Józef Stegliński w 2 r. śm. - M. Z. Teodorczyk
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 LIPCA/JULY
9:00 AM
+ Paul Borges
10:30 PM + Stefania i Stanisław Kustra - M. Kustra
PIĄTEK/FRIDAY - 11 LIPCA/JULY
5:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 12 LIPCA/JULY
5:30 PM Wolna intencja
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 21 czerwca
5:30 PM Aleksandra Kozak
Niedziela, 22 czerwca
10:30 AM Krzysztof Kozak, Alicja Sulczyńska
Sobota, 28 czerwca
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 29 czerwca
10:30 AM Alicja i Jacek Łukaszczyk
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, June 2
9:00 AM Veness Alexander, Eva Kempanowska
Sunday, June 29
9:00 AM Melinda Alivio, Jolie Perla
Sunday, July 6
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio

KOLEKTA/COLLECTION:
06/15 I kol./coll. $1,136
On June 29 second collection will be taken for Peter’s Pence.
The purpose of the Peter's Pence Collection is to provide the Holy
Father with the financial means to respond to those who are
suffering as a result of war, oppression, natural disaster, and
disease.
29 czerwca, druga kolekta będzie zabrana na Peter’s Pence,
fundusz z kórego Ojciec Święty wspomaga tych, którzy cierpią
z powodu wojen, opresji, kataklizmów i chorób.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.

KAWIARENKA - Dziękujemy Radzie Parafialnej za przygotowanie
i prowadzenie kawiarenki 06/15, dochód $ 544

Święta tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa
Chwała Tobie, o Boże Wszechmogący... Ty przyszedłeś
uwolnić nas z grzechów naszych. My śpiewamy Tobie na
chwałę, o przedziwny Zbawicielu. Ty jesteś pasterzem trzody
posłanym przez Ojca...
Dzień dzisiejszy jest czasem spotkania miłości Bożej z naszą
miłością, dniem wzajemnego zrozumienia, dniem dialogu
miłości. Chrystus przychodzi dzisiaj ze swoją miłością, aby ją
tobie i mnie ofiarować. On jakby zakochał się w człowieku.
Dzisiejsza uroczystość jest wskazaniem i przesłaniem
przekonującym nas, że prawdziwa miłość jest gotowa na
wszystko. Potrafi cieszyć się i współczuć, wybaczyć i cierpieć,
czuć jak ty i ja. Miłość nasza musi być także jasna i czytelna,
cierpliwa, nie szukająca dowodów. Miłość, która potrafi służyć
aż do bólu.
Bóg opuszcza mury świątyni, by udać się do swych
dzieci. Wychodzi z kościoła, a raczej prowadzimy Go
w uroczystej procesji: „Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak
się Jego dzieciom powodzi". W każdej parafii, jest uroczysta
procesja eucharystyczna. Chrystus jest jakby w naszych rękach,
tak bliski i dla nas dostępny. Staramy się przygotować jak najlepiej do tej uroczystości. Dajemy wszystko z siebie, aby było
najpiękniej. Dobrze myślimy, ale czasem zapominamy, że
Królestwo Chrystusa jest w nas, w naszych sercach.
Dzisiejsze święto jest wspaniałą okazją do odświeżenia
naszej wiary w Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie, w naszych kościołach. Każdego dnia w ciągu roku
Kościół sprawuje Eucharystię, ofiaruje ją Bogu jako ofiarę
chwały, daje wiernym na Pokarm i przechowuje ją w tabernakulach, aby Chrystus obecny w Sakramencie był świadkiem
i podporą ich życia. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest nie tyle
pamiątką ustanowienia tego Sakramentu, ile raczej obchodem
tajemnicy zawsze żywej i aktualnej. W każdą niedzielę i święta
gromadzimy się jako żyjąca Bogiem autentyczna wspólnota.
Wzmacniamy się Pokarmem, który daje życie. Spożywamy ten
Boski Chleb, aby wytrwać w dobrym, aby być mimo wszystko
lepszym każdego dnia. Z tą wiarą sprawujemy dziś i każdego
dnia tajemnicę eucharystyczną i adorujemy Go jako centrum
naszego życia i serce świata”.

.... "Bo gdzież jest większy Pan i król, i władca?
Gdzież moc Ci równa i równa potęga?...
Tyś, Boże, ziarnem i kłosem, i listkiem,
Wszystko jest z Ciebie i Ty jesteś Wszystkiem,
i przez Cię Wszystko, nieśmiertelny Panie,
ma nieśmiertelne w Tobie królowanie.
Gdzież moc Ci równa? gdzież równa potęga?" /Jan Kasprowicz/

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali w tym roku ołtarze: Polskiej
Szkole Sobotniej, Harcerzom, Rodzinom dzieci
pierwszokomunijnych, Kołu Żywego Różańca.
Dziękujemy
dzieciom
sypiącym
kwiaty,
Służbie Liturgicznej oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do pięknej celebracji dzisiejszej
uroczystości.

Bóg zapłać

Jesus always remains at our side in the Eucharist
during all of life's struggles.

In 1263, a German priest named Peter of Prague was
troubled by doubts he had about the Real Presence of Christ in the
Blessed Sacrament. So he decided to make a pilgrimage to Rome
and pray for guidance in his troubles along the way.
On the way to Rome, he came to a small town in central
Italy called Bolsena. While celebrating Mass there, something
amazing happened. As the priest held a host and said the words of
consecration, blood started to seep out of the host onto his hands
and then onto the linen cloth on the altar that we call the corporal.
He soon asked to be taken to the nearby city of Orvieto
where he knew that Pope Urban IV was then staying. The pope had
the incident investigated and no natural explanation could be found
for it. Pope Urban had the blood-stained host and corporal put on
display in the cathedral in Orvieto. The corporal is still there today to
be reverenced by the faithful.
This Eucharistic miracle led Pope Urban to establish the
solemnity that we celebrate today–The Most Holy Body and Blood of
Christ, which is also known by its Latin name, Corpus Christi. It was
celebrated for the first time the following year in 1264.
Staying with the pope in Orvieto at the time of the miracle
was Thomas Aquinas. Pope Urban commissioned Thomas to
compose prayers and hymn texts for the solemnity. O Saving Victim–
known in its original Latin as O Salutaris Hostia–is still used today
typically at the start of a time of Eucharistic adoration, with Down in
Adoration Falling–known in its original Latin as Tantum Ergo–sung
just before Benediction.
Down in Adoration Falling is actually just one verse in a
longer hymn, Sing, my tongue, of the Savior’s glory–known in its
original Latin as Pange lingua gloriosi, which we typically sing on
Holy Thursday night as the Blessed Sacrament is processed to an
altar of repose. As great as a gift as the feast and its beautiful hymn
texts continue to be for us Catholics some 750 years after the
wondrous Eucharistic miracle at Bolsena, they are all together simply
a reminder to us that Jesus in the Blessed Sacrament journeys at our
side as we make our pilgrimage through this world to our heavenly
homeland.
Just as the Lord fed the people of Israel with manna from
heaven through the forty-year journey through the desert to the
Promised Land, which we heard about in today's first reading, so he
feeds us with himself, the Bread of Life, as we are tested by
afflictions in this life. We are not alone in our struggles. Jesus is
always there with us, especially in the Eucharist in his Body, Blood,
Soul and Divinity. There is more than enough strength in the Blessed
Sacrament for us to face the worst of troubles that could ever best
us.
And we are never alone because in the Eucharist all
believers are brought together as one as the body of Christ, as Paul
reminds us in today’s second reading. What a great comfort it can be
for us to know that our Lord and so many believers both here,
around the world and in heaven are truly one with us when we
struggle to live out our calling from day to day.
Nevertheless, we, in our own ways, may doubt Jesus'
promise like his listeners did in the synagogue in Capharnaum long
ago. Or we may simply, and sadly, believe in his real presence in the
Eucharist but live as if it does not make a difference in our lives.
If either of these possibilities is the case with you, I invite
you on this great feast to open your heart anew to the Lord and let
his grace draw you closer to him in the Eucharist. I cannot promise
you that he will perform a miracle like he did for Peter of Prague. But
if he strengthens your faith in his real presence in the Eucharist then
he will have done a wondrous thing in this world nonetheless. T h e n
we can make our own the words of Peter that he told Jesus at the
end of Jesus' discourse on the Bread of Life, part of which we heard
in today's Gospel. Jesus asked his Apostles if they would walk away
from him after so many others doubted his word. And Peter said,
Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life (Jn
6:68).

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

6/22 Boże Ciało/Corpus Christi
9/21 Festiwal Parafialny/Parish Festival

Wakacyjne zmiany w programie Mszy św.
w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św.
w niedziele o 12:45 PM
w środy o 7:30 PM
Summer’s changes in Mass schedule
In July and August
the following Masses will be cancelled:
Sunday at 12:45 PM
Wednesday at 7:30 PM
PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA

Od kilku lat trwa w naszej Misji
nawiedzenie Obrazu Bożego Miłosierdzia.
Rodziny, osoby, które chciałyby przyjąć
go do swojego domu, prosimy
o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze
parafialnym. Obraz jest przekazywany
poszczególnym rodzinom w czasie
niedzielnych Mszy świętych. Serdecznie
zapraszamy i zachęcamy do włączenia się
w tę wielką modlitwę zawierzenia Bogu
naszej wspólnoty i każdej parafialnej
rodziny.
PEREGRINATION OF DIVINE MERCY
PICTURE

We are continuing peregrination of the
Divine Mercy picture in our Mission. The
purpose of this pilgrimage is to visit our
homes and families and an occasion for a
family prayer and especially to entrust ourselves to merciful God.
Please register at the parish office when you would like to take
home the picture.

Go Deeper to Meet God!
Do you know who St. Ignatius of Loyola is? What
is the most powerful of the essential elements of
Ignatian Spirituality? Are you interested in
learning how St. Ignatius of Loyola’s method of
meditation on the Scriptures can help you be
closer to God? Come and learn more about St. Ignatius of
Loyola and a “retreat in daily life”— a retreat based on the
Spiritual Exercises that you can do at home or at work. The
speaker is Dr. Susan Mahan, who holds degrees in psychology
and Catholic theology from USF and Marquette University. She
taught at Santa Clara University, USF, SJSU, The Jesuit
Retreat Center, Soledad Prison and Notre Dame High School Salinas. This event will take place on Saturday, June 28,
11 to 1:30pm at St. Joseph of Cupertino Parish,
community center / light lunch. For more information, please
call SpEx director Margarita Hua 408-623-0838 and Candy
McKinley, 408-718-6637.



Poszukujemy polskojezycznej niani dla dwóch chłopców 26 i 9 miesięcy. Praca w Campbell,
2-3 dni w tygodniu. Proszę o kontakt: 650-336-4954



Szukam pracy, posiadam doświadczenie w pracach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Proszę dzwonić na nr
tel. 708-289-3708 - Wojciech. I will take any remodeling or fixing jobs, inside or outside buildings. Please call
Wojciech at 708-289-3708.

UWAGA

Jeśli myślisz
o sprzedaży domu
w ciągu następnych
6-12 mcy, to zadzwoń lub wyślij
e-mail po FREE
„Guide For Smart Home Sellers”
To co zrobisz teraz może mieć znaczenie
wielu tysięcy $$$$ przy sprzedaży

Ela Niwinski-Bryant
CRS, GRI, CDPE

Real Estate & Investment Planner,
Realtor,
Usługi Notarialne
BRE#00603417

Cell: 408-839-9335
Liz@jacobdavis.com
www.BillandLizTeam.com

PIEROGI Polska Foods z Bay Area
Naturalne, organiczne, bez konserwantów i sztucznych dodatków.

Ruskie, z kapustą kiszoną i grzybami, z miesem i grzybami lekko ostre!!!
Do nabycia w Whole Foods, nieliczne Safeway, Lunardi’s, Mollie Stone’s, więcej
sklepów na POLSKAFOODS.COM. Więcej informacji: tel. 925-818-2876
Masz pomysł?

Ochrona własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie), prawo
korporacyjne, relacje inwestorskie, kontrakty, sprawy celne oraz międzynarodowe.

INTELLECTUAL PROPERTY LAW GROUP LLP

MAJA KIETURAKIS mobile: 650-580-6352
mkieturakis@iplg.com
12 South First Street, 12th Floor, San Jose, CA 95113
Tel: 408-286-8933
www.iplg
ADVANCED REAL ESTATE
SERVICES
Profesjonalna, kompleksowa
usługa w zakresie kupna
i sprzedaży nieruchomości.
Gwarantuję pełną dyskrecję
i bezpieczeństwo transakcji.
Zadzwoń dziś aby umówić się na
darmową konsultację:
(408) 409-0983 Email:
beata@advcmail.com

BIURO PRAWNE

KANCELARIA PRAWNA
MAGDALENA LAW GROUP

Mother and Son Real Estate Consultants

Grace Rudawski - Broker/Retirement Specialist
408.832.2294 grarud@aol.com
Cal BRE#01233596

www.YouAskGrace.com
Eric Rudawski - Agent
408.693.9389 Cal BRE#01912503
erudawski@InteroRealEstate.com
Getting ready to retire?

Right size your Home, Right size your Life

We have created a team of professionals who
care and who will assist you in reaching your
goals. Our Team includes:
- a real estate broker to sell your home and help
find a new one
- a mortgage broker to handle the financing
- a tax specialist to address possible capital gains
issues
- a financial planner to discuss retirement and
insurance needs
- a social security specialist to advise on how and
when to take advantage of it

Call or text us today at 408.832.2294
you will be glad that you did!

Masz firmę?

POLSKI PRAWNIK W SILICON VALLEY - IP & BUSINESS LAW

Porady prawne i reprezetacja
z zakresu prawa rodzinnego
i imigracyjnego. 30 minut darmowej
konsultacji telefonicznej.
Mówimy po polsku i po angielsku.
Family law and immigration attorney.
Free telephonic consultation (30min.)
We speak Polish and English.
MAGDALENA LAW GROUP
2 N. First Street, Suite 311
San Jose, CA 95113
Tel.: (408) 201-4468

Email:magdalena@magdalenalg.com
www.magdalenalg.com

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

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić lub
sprzedać twój dom „
Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
COLDWELL BANKER, Saratoga
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA
Fine Polish Food
5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)
Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biala Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Cracovia brand herrings in
śmetankowy sos, jams, buraki,
syropy, powidła, miód, Polish
Majonez Kielecki, Winiary Sauces in
bags, Cebulka marynowana, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane,
kisiel, budyń, 6 types of dried
mushrooms from Poland, Birthday
cards in Polish, AMOL Polish
medicine and face/hands creams.

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

