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

Trzydziesta niedziela w ciągu roku
Thirtieth Sunday in ordinary time
25 października/October 25, 2015
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
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

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

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

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

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.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W październiku zapraszamy
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

Modlitwa za
zmarłych na
cmentarzu

Tradycyjnie zapraszamy
wszystkich na modlitwę
Zaświadczenia o przynależności
różańcową za zmarłych,
do parafii, zgoda na
w niedzielę,
sprawowanie sakramentów
1
listopada
o
3pm
na
cmentarzu
Gate of Heaven
poza parafią, zaświadczenia dla
rodziców chrzestnych,
(22555 Cristo Rey Dr. Los Altos)
wydawane są tylko osobom
8 listopada o 3pm na cmentarzu Santa Clara
formalnie zarejestrowanym
Mission (460 Lincoln St. Santa Clara)

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.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
The Lord has done great things for us; we are filled with joy!

Ps. 19

PIĄTEK/FRIDAY - 23 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Nicole Wilczyński
+ Stanisław Kwil w drugą rocz. śm. - B. Kuligowska
SOBOTA/SATURDAY - 24 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM Za Ojczyznę
NIEDZIELA/SUNDAY - 25 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

9:00 AM For God’s blessing for Norma Pesayco 75th birthday
10:30 AM + Janusz Pankowski
+ Beata Wanda Synowiec - przyjaciele
12:45 PM O Boże błog. dla Karoliny i Jana Gorgolewskich
z okazji 17 rocznicy ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 28 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM Wolna intencja

PIĄTEK/FRIDAY - 30 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

7:30 PM O Boże błog. dla Cecylii i Andrzeja Pariaszewskich
SOBOTA/SATURDAY - 31 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER

5:30 PM + Józef Białek - syn z rodziną

NIEDZIELA/SUNDAY - 1 LISTOPADA/NOVEMBER

9:00 AM For Parishioners
10:30 AM W intencji zmarłych z wypominek
12:45 PM ++ Michała i Genii Połchowskich - siostra z rodziną
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 2 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM W intencji zmarłych z wypominek

ŚRODA/WEDNESDAY - 4 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM W intencji zmarłych z wypominek

PIĄTEK/FRIDAY - 6 LISTOPADA/NOVEMBER

7:30 PM W intencji zmarłych z wypominek

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, 24 października
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 25 października
10:30 AM Alicja i Jacek Łukaszczyk
12:45 PM Rafał Szarecki
Sobota, 31 października
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 1 listopada
10:30 AM Wanda Górecka, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Ewa Lesiak
Sunday, October 25
9:00 AM Ewa Kempanowski, Veness Alexander
Sunday, November 1
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
KOLEKTA/COLLECTION:

10/18 I Kol./Coll. - $ 1,722

II Kol. Coll. - $427

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki 10/18
rodzinie Kister, Mrozowski oraz za pomoc i za ciasto M. Lobacz, B.
Koperwas, J. Kowalska. Dochód $ 836

Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz kawiarenek. Bardzo
prosimy o wpisywanie tam swojego zgłoszenia. Najważniejsza jest chęć i
pozytywne nastawienie. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą, pytaniem
można zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za
dany miesiąc, ich numery telefonów wypisane są na tablicy.

Co chcesz, abym ci uczynił?
W swojej beznadziejnej sytuacji Bartymeusz
usłyszał pewnego dnia, że w pobliżu przechodzi Chrystus.
Musiał już o Nim wcześniej słyszeć, a teraz nadzieje stały
się realne. Zaczął z całych sił krzyczeć. Wyobraźmy sobie,
że zabłądziliśmy w górach w czasie śnieżycy i wzywamy
pomocy: od tego, czy nas ktoś usłyszy, zależy nasze życie.
Właśnie tak należy się modlić: z taką nadzieją
i determinacją, jakby od tego zależało nasze życie. Tak
właśnie zaczął krzyczeć Bartymeusz, bo od tego faktycznie
zależało jego życie. Było to zarazem wyznanie wiary
w Jezusa – Mesjasza. Nie wszystkim takie głośne
wyznanie wiary przypadło do gustu: może naruszało ich
głębokie „poczucie tolerancji”, może stanowiło wyrzut
sumienia z powodu własnej słabej wiary, może obawiali
się konfrontacji wiary z rzeczywistością? Dość, że woleli,
aby Bartymeusz milczał. W tym względzie do dziś nic się
nie zmieniło: publiczne przyznawanie się do wiary jest
nadal niemile widziane, i to zarówno przez niewierzących,
jak i tych, którzy uważają się za wierzących. Oczywiście,
że można sobie wierzyć, ale po co przesadzać, po co zaraz
wszyscy mają o tym wiedzieć.
Ale jeśli komuś zależy na pełni życia, a nie tylko
na marnej wegetacji, jeśli ktoś wie, że tylko Chrystus może
tę pełnię dać, to takie argumenty zdrowego rozsądku nic
nie znaczą. To jest jeden ze sprawdzianów prawdziwej
wiary: czy damy sobie wmówić, że lepiej siedzieć cicho.
Jeśli damy, to znaczy, że nasz bóg jest słaby i nic nie
może; jeśli nie damy, to znaczy że od tego Boga naprawdę
coś może zależeć, więc warto z Nim trzymać, warto
postawić wszystko na tę jedną kartę.
Tak właśnie uczynił Bartymeusz: nie dał się uciszyć,
dopóki nie stanął przed Jezusem i nie wypowiedział swej
prośby. I nie omylił się w swoich rachubach: Chrystus go
wysłuchał. Wysłucha także i nas.
Faithfulness, faith and prayer.
Bartimaeus, the blind beggar, appears to
have had such faith. He persistently called out to the
person he could not see, but knew only by reputation –
Jesus, Son of David, have pity on me. Finally, he approaches Jesus with a fervent request, Master, I want to see.
Bartimaeus had every confidence. He somehow knew that
Jesus could accomplish what seemed, to others, to be impossible.
Jesus responds to the beggar’s deep faith: Go your
way, your faith has saved you. Immediately, the blind man
can see and he follows Jesus.
We, too, seek Jesus’ help, whenever we pray. We
cannot see him, but we call out, confident that he will
answer. We even dare to call him by name, the name that
the angel gave to Mary – Jesus, that is, “YHWH saves.”
Because Jesus has already been faithful to us, we approach
our Savior, our redeemer, our friend – and we ask for his
help, we beg for his mercy and we plead for his miracles.
Jesus does not tire of our prayers. His Spirit
inspires us to speak them. Our faith reminds us of his
faithfulness and the salvation he has already won for us.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

W dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP módlmy się
za naszą Ojczyznę słowami modlitwy ks. Piotra
Skargi;

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Chrześcijańska pamięć o zmarłych to przede
wszystkim serdeczna modlitwa, aby tym, którzy
przeszli już na tamten świat, pomóc osiągnąć
szczęście wieczne.
Różaniec za zmałych – na cmentarzu Gate of
Heaven 1 listopada w kaplicy o 3pm
(adres: 22555 Cristo Rey Dr., Los Altos) oraz
na cmentarzu Santa Clara Mission (460 Lincoln St.
Santa Clara)

Nowenna Mszy św. za zmarłych – to 9 Mszy
św. ofiarowanych za zmarłych polecanych Bogu
w Wypominkach.
Wypominki – to modlitwa ze wspomnieniem
imion naszych zmarłych, 15 min przed
niedzielną Mszą św. podczas Nowennny. Imiona
zmar ły ch
pros im y
czy te ln i e (n ajl e pi e j
drukowanymi literami) wypisać na specjalnych
kartkach i oddać do zakrystii lub wrzucić do
koszyka w czasie kolekty.

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za
zmarłych, aby byli uwolnieni od grzechu”.
(2 Mach 12,43)

PROGRAM PATRIOTYCZNY
Z okazji Święta Niepodległości (11 listopada)
uczniowie z Polskiej Szkoły oraz harcerze
przedstawią Program Patriotyczny
8 listopada po Mszy św. o 10:30am.
Zapraszamy!

SPOTKANIE Z HISTORYKIEM

Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział Półn. Kalifornii
zaprasza na spotkanie z Leszkiem Żebrowskim
„Poznaj najnowszą historię Polski!”
Niedziela, 15 listopada 2015, godz. 2:00pm, sala parafialna
przy kościele św. Brata Alberta w San Jose, CA. Wstęp wolny!
Leszek Żebrowski - dociekliwy historyk, niepokorny publicysta,
znakomity prelegent specjalizujący się w historii II wojny
światowej i okresu powojennego, prekursor badań nad
Narodowymi Siłami Zbrojnymi, wnikliwy badacz Polskiego
Podziemia Zbrojnego i działalności komunistów w tym okresie.
Autor wielu publikacji o zbrojnym podziemiu w Polsce,
niestrudzony w demaskowaniu mitów i wytworów propagandy tej byłej, jak i tej obecnej, działacz społeczno-polityczny.
Prywatnie: człowiek z rodziny o akowskich tradycjach.

PRAYERS FOR DEPARTED
Rosary - Gate of Heaven, chapel, November
1st at 3 pm (in polish), address: 22555 Cristo
Rey Dr., Los Altos, Santa Clara Mission cemetary
(460 Lincoln St. Santa Clara)

All Souls Novenna - Nine Holy Masses for the
repose of the souls.
All Souls - In the church vestibule you can find
envelopes with note cards where you can list
the names of your departed loved ones (please
print legibly and submit to sacristy or collection
baskets). For the souls whose names are listed,
Holy Masess will be celebrated during Novenna,
names will be read 15 min. before Masess.

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.



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.

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,BONUS
$500 po zamknięciu transakcji.

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.

