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; Fax. (408) 251-8960

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

Dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku
Twenty-eighth Sunday in ordinary time
11 października/October 11, 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

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

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM
MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM j. polski
Niedziela
9:00 AM j. angielski
10:30 AM j. polski
12:45 PM j. polski

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30PM

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W październiku zapraszamy

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

wszystkich na
Nabożeństwa Różańcowe
w każdą środę i piątek
o godz. 7:30pm, w sobotę o 5:10pm oraz
w niedzielę o godz. 10:10 am

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

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA...
w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy,
organizowania corocznie przez Towarzystwo Chrystusowe
i Misjonarki Chrystusa Króla 16/17 października 2015
(piątek/sobota). Jej hasłem są słowa sługi Bożego kard.
Hlonda: "Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu".
Więcej informacji na:
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
W duchowej łączności z Jasną Górą modlić się będziemy
w intencji Poloni na nabożeństwie rózańcowym
16 października wieczorem. Zapraszamy!

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. 12:45pm.
Następna Msza św. odbędzie się
18 października

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
12:45 PM Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30 PM
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 październiku modlimy się w
obronie życia ludzkiego, od chwili
poczęcia do naturalnej śmierci.

ROSARY GROUP
In October we pray for life, from
conception until natural death.

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!

Ps. 90

PIĄTEK/FRIDAY - 9 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM

+ Julian Groba

SOBOTA/SATURDAY - 10 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM O zdrowie dla Basi

NIEDZIELA/SUNDAY - 11 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

9:00 AM + Paul Borges - Theresa Silveira
10:30 AM Podziękowanie za otrzymane łaski oraz prośba o
Boże błog. i potrzebne łaski dla Jolanty i Jacka Klys
z ok. 45 rocz. ślubu oraz dla Grety i Konrada
Nowak z ok. 15 rocz. Ślubu.
12:45 PM + Henryka i Antoni Tarczyńscy oraz Bill Hall - E.Hall
ŚRODA/WEDNESDAY - 14 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jacklyn Wiśnik –
C. Groba
PIĄTEK/FRIDAY - 16 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM + Jaroslav Triska i Anna Lexa - synowa W. Triska
SOBOTA/SATURDAY - 17 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM Wolna intencja

NIEDZIELA/SUNDAY - 18 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

9:00 AM + Maria Albertina, Humberto, Francisco Fagundes C. Fagundes
10:30 AM +Teresa i Stanisław Szczepański - siostra M. Kustra
12:45 PM + Bronisława i Bronisław Antas - córka W. Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM Wolna intencja

PIĄTEK/FRIDAY - 23 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Nicole Wilczyński

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.
Jest wiele wolnych intencji na powszednie dni tygodnia.
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 10 października
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 11 października
10:30 AM Krzysztof Kozak Alicja Sulczyńska
12:45 PM Aleksandra Kozak
Sobota, 17 października
5:30 PM Karolina Gorgolewska
Niedziela, 18 października
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
12:45 PM Dzieci
Sunday, October 11
9:00 AM Ewa Kempanowska, Veness Alexander
Sunday, October 11
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
KOLEKTA/COLLECTION:

10/04 I Kol./Coll. - $ 2, 543 II Kol. Coll. - $ 893
Dzisiejsza II kolekta będzie przeznaczona na pomoc
kosciołowi w Europie. Today’s II collection will be taken for
the Church in Europe.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:

Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki 10/04
K. Mrozowskiej, oraz za pomoc i ciasto M. Skowrońskiej,
I. Guillon, A.P. Gribaldo, A. Kempanowskiej, M. Szczepaniak.
Dochód $809

Skuteczność Bożego słowa
Słowo Boga jest skuteczniejsze i ostrzejsze od najbardziej
nowoczesnego laserowego noża. Przenika aż do rozdzielenia
duszy i ducha, a więc osiąga to, co dla nas jest niezwykle
trudne, wciąż jeszcze w pełni niemożliwe. Nie umiemy
oddzielić życia od ducha, nie potrafimy osądzić pragnień
i myśli serca.
To słowo stworzyło jednak ludzkie wolne serce, i mimo iż je
przenika i zna, idealnie do samego dna, nie ingeruje w nie
i nie przestawia nic, by nie naruszyć jego wolności. Szanuje
ten skarb, bo on decyduje o osobowości człowieka i czyni zeń
partnera Boga zdolnego do spotkania z Nim na płaszczyźnie
przyjaźni.
Dobrze to widać w spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem,
który wypełniony był pragnieniem osiągnięcia życia
wiecznego. Jego życie moralne było na wysokim poziomie.
Ta szlachetność zachowana „od młodości” spotkała się
z radosnym przyjęciem przez Jezusa. Rzadko Ewangeliści
notują, iż Jezus „spojrzał z miłością”. Marek podkreśla to
mówiąc właśnie o tym spotkaniu. Ta miłość Chrystusa
pozwala, a nawet każe postawić wysokie wymagania: „Idź,
sprzedaj wszystko, co masz... Potem przyjdź i chodź za
Mną!”.
Piękne serce wezwane do przyjaźni z Jezusem musiało
dokonać wyboru. Przyjaźń za cenę rezygnacji ze wszystkiego,
a mówiąc ściślej, za cenę zamiany dóbr tego świata na dobra
wieczne. Bogaty człowiek stanął ze swą wolnością na
rozdrożu. Bóg objawił mu perspektywę nowego, innego
życia. Szanował jego wolność, nie wywarł żadnej presji, choć
wiedział, że droga, którą wybiera, będzie drogą jego życiowej
klęski. Szacunek dla wolności, jaką Bóg obdarzył część
stworzonych przez siebie istot, stanowi jedyną granicę dla
wszechmocy Bożego słowa, dodajmy granicę przez Niego
samego ustanowioną.
Jak niesamowitą wartością jest zatem nasza wolność, skoro to
Słowo, które stwarza zdumiewająco wielki kosmos, puka
jedynie do drzwi naszego serca i w progu przekazuje nam
wiadomość o możliwości jego ubogacenia. Mimo iż
doskonale wie, co w tym naszym sercu jest, nie wchodzi do
niego, lecz czeka, aż zaprosi je do jego wnętrza. Gdybyśmy
znali tajemnicę naszej wolności, którą szanuje sam Bóg,
odkrylibyśmy wielkość naszej godności.
DZIEŃ PAPIESKI

Jan Paweł II - Patron Rodziny. Pod takim hasłem 11

października obchodzą nasi Rodacy - XV Dzień Papieski.
Happeningi, miasteczka rodzinne i koncerty - to tylko niektóre z
punktów przygotowanych w wielu miejscowościach. Również w
tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami,
organizowana będzie zbiórka na program stypendialny
prowadzony przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
Ważnie zawartego w kościele małżeństwa, dopełnionego po ślubie nie
można rozwiązać. Istnieje natomiast kościelna procedura prawna kanoniczny proces sądowy, który stara się odpowiedzieć na pytanie:
"Czy zawarte małżeństwo było ważne", czyli, innymi słowy, czy zostało
ono zawarte zgodnie ze wszystkimi wymogami stawianymi przez
Kościół?"
O uproszczonych, w ostatnim czasie procedurach mówi
ks. dr Krzysztof Irek. Zachęcamy do lektury.
http://info.wiara.pl/doc/2692786.Jakie-zmiany-w-procesie-malzenskim

Detaching from the things of this world frees us to live as
more faithful disciples of Jesus.

The Gospel reading today is a well-known passage,
one we may be tempted to ignore because we think it does
not apply to us. It is important to remember, however, that
Jesus is speaking to each of us. The rich man is sincere about
wanting to inherit eternal life. His heart is in the right place.
We also learn that he has followed the commandments, the
law of God given to us through Moses: Do not kill. Do no
commit adultery. Do not steal. Do not lie.
The rich man’s good intentions and his following of
the law are not guarantees to eternal life, however. Why? Because salvation is God’s gift to us and not something we can
earn. Receiving the gift of salvation requires seeking to love
God with one’s whole being, and letting go of those things
that hinder us from growing in our love for God. The rich
man was unable to receive the gift of salvation because of his
attachment to his wealth and possessions.
The first lesson we can learn from today’s readings is
that good intentions and following the laws of the Church are
not sufficient for eternal life. We may be tempted to think
that because we attend Mass every Sunday and have followed the Church’s rules, we deserve heaven. In reality,
nothing we can do of our own accord makes us deserving of
heaven; salvation is a gift that God in his goodness freely
offers. Receiving the gift of salvation that God offers through
faith in Jesus requires that we have the proper disposition.
We strive to love God above all things, love our neighbor as
ourselves, and practice the teachings of Jesus in our daily
lives. The second lesson is that in order to love God above all
things and to live as a more faithful disciple of Jesus, we
must let go of things that hinder us from growing in our love
for the Lord. Notice that, for the rich man, the purpose of selling everything and giving to the poor was so that he could follow Jesus. They were prerequisites for being a disciple.
We can ask ourselves: What is keeping me from following Jesus? What in my life am I choosing above Jesus? We
can be more concrete: What in my life is keeping me from
prayer? What in my life is keeping me from loving my neighbor? What in my life makes me afraid to be Catholic
in public?

Wybory Parlamentarne

Przypominamy, że wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w
Polsce 25 października 2015 r., natomiast głosowanie w USA
odbędzie się w sobotę, 24 października 2015 r. w godzinach
7:00-21:00. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu w USA
jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie
rejestracji w spisie wyborców ewybory.msz.gov.pl
Więcej informacji na ten temat na stronie:
http://losangeles.msz.gov.pl/pl/p/losangeles_us_k_pl/
Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach! To nasz przywilej
i obywatelski obowiązek!
Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymuje
w naszej Misji podobnie jak obraz Bożego
Miłosierdzia. Rodziny lub indywidualne osoby,
które chciałyby przyjąć ikonę do domu, prosimy o
zgłaszanie się w zakrystii lub biurze.
We are continuing peregrination with the small
icon. Please register at the parish office or sacristy.

SYNOD NA TEMAT RODZINY
Od 4 do 25 października obraduje w Watykanie XIV
zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów na temat
"Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie
współczesnym". Jego obradom przewodniczy z urzędu papież,
wspierany przez sekretarza generalnego Synodu.
Od 2013 r. sekretarzem synodu jest włoski kardynał Lorenzo
Baldisseri. Prawo głosu mają ojcowie synodalni: kardynałowie,
arcybiskupi i biskupi reprezentujący episkopaty krajowe i Kurię
Rzymską; ponadto w obradach uczestniczą - bez prawa głosu
- inni duchowni, siostry zakonne i świeccy jako
współpracownicy, audytorzy, asystenci i inni. Obecni są też
"delegaci braterscy", czyli przedstawiciele różnych wyznań
chrześcijańskich. Zgodnie z regulaminem Synodu każdą sesję
prowadzi jeden z czterech mianowanych przez Ojca Świętego
przewodniczących delegatów: kardynałowie André Vingt-Trois
z Paryża, Luis Antonio G. Tagle z Manili (Filipiny), Raymundo
Damasceno Assis z Aparecidy (Brazylia) i Wilfrid Fox Napier
OFM z Durbanu w RPA. Prymas Węgier, przewodniczący Rady
Konferencji Biskupich Europy (CCEE) kard. Péter Erdő z
Budapesztu jest z nominacji papieskiej relatorem generalnym
Synodu, a sekretarzem specjalnym - włoski hierarcha,
arcybiskup Chieti-Vasto Bruno Forte.
Z Polski w pracach synodalnych bierze udział delegacja
episkopatu w składzie: arcybiskupi Stanisław Gądecki i Henryk
Hoser oraz bp Jan Wątroba. Ponadto z urzędu, jako
przewodniczący dykasterii Kurii Rzymskiej, ojcami synodalnymi
będą kard. Stanisław Ryłko, stojący na czele Papieskiej Rady
ds. Świeckich i abp Zygmunt Zimowski, kierujący Papieską
Radą Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Módlmy się o światło Ducha Świętego dla zebranych na
Synodzie.
ĆWICZENIA DUCHOWNE - Teofan Rekluz
Chrześcijańskie kształtowanie rozumu jest tak głębokim
utrwalaniem w nim wszystkich prawd wiary, aby stanowiły
jego istotę albo by "składał się" wyłącznie z nich, tak by
zaczynając o czymś rozważać, osądzał i weryfikował według
nich wszystko, co poznał, i nie mógł bez nich uczynić nawet
małego kroku. Św. Paweł określa to jako trzymanie się wzoru
zbawiennych słów (2 Tm 1,13).
Tego typu ćwiczenia są następujące: czytanie i słuchanie
słowa Bożego, pism Ojców Kościoła, duchowe rozmowy oraz
radzenie się ludzi bardziej doświadczonych.
Dobre jest czytanie i słuchanie, lepsze od nich rozmowy z
osobą o podobnych poglądach, a jeszcze lepsze - słowo kogoś
doświadczonego.
Najbardziej owocne jest słowo Boże, a po nim pisma ojców i
żywoty świętych. Należy wiedzieć zresztą, że żywoty lepsze są
dla początkujących, dzieła ojców - dla średnich, a słowo Boże
dla doskonałych.

WIECZNA LAMPKA

Można ofiarować tzw. Wieczną lampkę przy tabernakulum
dla uczczenia pamięci żyjących czy zmarłych. Sugerowana
ofiara wynosi $20. Proszę zgłaszać się do zakrystii lub
biura.
W tym tygodniu Wieczna lampka ofiarowana jest o zdrowie
dla Julii.



Wykonam naprawy w domu i wokół domu, „Złota rączka” - proszę dzwonić na nr tel. 408-480-0118



Poszukuję opiekunki do 54-letniej chorej kobiety. Z zamieszkaniem. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. kontaktowy:
408-209-8697 Henryk.



Potrzebna pomoc przy starszej Pani 5 razy w tygodniu w Morgan Hill tel. 408-203-8483



Poszukuję pracy jako opiekunka do dzieci bądź osoby potrzebującej pomocy. Potrafię gotować i mam doświadczenie. Proszę
dzwonić pod nr tel. 408-444-3758



Jestem absolwentką architektury , wykonuję
kompleksowe projekty, aranżacje wnętrz,
dokumentację, szkice, mam doświadczenie.
Paulina 408-444-3758

Grace Rudawski

Real Estate Broker/Certified Senior
Adviser
Cal BRE# 01233596
call/text 408.832.2294
www.YouAskGrace.com
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiązania zamiast obietnic.
Kupno i sprzedaż domów, Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
Zarządzanie inwestycyjnym nieruchomościami
Pomoc w przefinansowaniu… i dużo wiecej…

Nie zwlekaj, Zadzwoń i Dzisiaj - Twój sukces jest moim sukcesem!
Call/text: 408.832.2294 Email:grarud@gmail.com

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom „
Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje

tobie 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,

Zadzwoń:

AWARD WINNING DENTIST
MARIA SMOLEŃSKI, DDS
Zaprasza do gabinetu przy
827 Altos Oaks Suite #2
LOS ALTOS, CA 94024
650-941-9855
www.altosdentist.com

KALINKA

Fine Polish Food

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)

European Food and Wine Market

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...

BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

maria.smolenski@yahoo.com

SLAVIC SHOP
1080 Saratoga Ave, Ste#1
San Jose, CA 95129

(408) 505 - 7300

Zadowolenie klienta
jest moim priorytetem.

Profesjonalana, kompleksowa usługa
w zakresie kupna i sprzedaży domu:
wyszukanie nieruchomości,
ustalenie rynkowej ceny domu,
negocjowanie warunków umowy,
przygotowanie dokumentów,
finalizacja transakcji
Gwarantuję konkurencyjne stawki.

Zadzwoń po darmową konsultację już dziś!

Beata Kuligowska-Agent #01932458
408-409-0983
beata@advcmail.com

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biała Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Śledzie w sosie śmietankowym
firmy Crakowia, dżemy, buraki,
syropy, powidła, miód, polski
majonez kielecki, sosy Winiary w
torebkach, cebulka marynowana,
wyroby firmy „Solidarność”, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane,
kisiel, budyń, 6 typów suszonych
grzybów z Polski, kremy do twarzy
i rąk, karty urodzinowe
po polsku.

