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

jfiedurek@dsj.org

III niedziela Wielkiego Postu /Sunday of Lent
28 lutego /February 28, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

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

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
12:45 PM po pol.
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

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

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

PARISH OFFICE
Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy 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. 12:45pm.

NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa
w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale
w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje
17-20 marca

(poprowadzi je ks. prof.
Sławomir Nowosad z KUL-u)

Dodatkowa spowiedź w
Wielkim Poście w każdą
środę od 6:00 do 7:30pm.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
The Lord is kind and merciful.

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

Psalm 103

PIĄTEK/FRIDAY - 26 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 PM O Boże błog. dla Beaty z okazji urodzin
+ Józef Szumiec - córka z rodziną
SOBOTA/SATURDAY - 27 LUTEGO/FEBRUARY
5:30 PM + Irena Teodorczyk
NIEDZIELA/SUNDAY - 28 LUTEGO/FEBRUARY
9:00 AM ++ Ruperto and Julietta Go, Aurora Murillo
– D. And J. Ambrosio
10:30 AM + Alex i Paweł Fedorowicz, Stasia Malinowicz
- siosta z rodziną
12:45 AM + Tomasz Król
ŚRODA/WEDNESDAY - 2 MARCA/MARCH
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 4 MARCA/MARCH
7:30 PM O Boże błog. dla Kasi Skowrońskiej z okazji 14. urodz
SOBOTA/SATURDAY - 5 MARCA/MARCH
5.30 PM + Kazimiera Teodorczyk
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 MARCA/MARCH
9:00 AM + Christopher Kulpa - mother
10:30 AM O Boże błog. dla Małgorzaty i Juliana Rios z okazji
rocznicy ślubu
O Boże błog. dla Ireny Guillon z okazji 70. urodzin
12:45 PM O Boże błog. dla Tomka i Filipa z okazji urodzin Beata Koperwas
ŚRODA/WEDNESDAY - 9 MARCA/MARCH
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 11 MARCA/MARCH
7:30 PM + Józef Szumiec - córka z rodziną

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
Sobota, 27 lutego
5:30 PM Krzysztof Kozak
Niedziela, 28 lutego
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10:30 AM Karolina Gorgolewska, Beata Kempanowska
12:45 PM Rafał Szarecki
Sobota, 5 marca
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 6 marca
9:00 AM Melinda Alivio, Ewa Kempanowska
10:30 AM Harcerze
12:45 PM Alicja Sulczyńska

KOLEKTA/COLLECTION:
02/21 - $ 1,779
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy I. Płaza, M. Giżyńskiemu, oraz G. i R. Hallum
za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 903.
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 można zwrócić się
do członka Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za dany
miesiąc, ich numery telefonów wypisane są na tablicy.

WYDAĆ OWOC

Bóg w człowieku umieścił wielkie zdolności
czynienia dobra. Każdy z nas jest jak drzewo w sadzie,
zdolne wydać owoc. Drzewo jednak może żyć dla siebie
i nie musi troszczyć się o owoce. Jemu owoc nie jest
potrzebny. Drzewu wystarczy troska o zdrowe korzenie,
o gruby pień, o piękną koronę gałęzi, o szumiące liście
i ewentualnie kwiaty. Dla drzewa owoce są niepotrzebne,
owoce są dla innych...Egoista jest właśnie przykładem
takiego nieurodzajnego drzewa. Żyje wyłącznie dla
siebie. Wyjaławia ziemię, żyje kosztem innych, nie dając
w zamian za to nic. I tej postawy Bóg nie toleruje. Jak
ogrodnik wycina nieurodzajne drzewo, tak Bóg wycina
i odrzuca człowieka nie żyjącego dla innych. Ta
zamknięta postawa jest groźniejszą chorobą duszy niż
słabości przejawiające się w różnych grzechach
i upadkach. Ona też będzie najmocniej napiętnowana
w dniu sądu. „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; (...)
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; (...) chory i
w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie” /Mt 25, 42-43/.
Ludzie „nieużyteczni”, tzn. nie żyjący dla innych,
zostaną przez Boga odrzuceni, wycięci jak nieurodzajna
figa. Chrystus wzywa do nawrócenia. Na czym ten
proces polega? Na wyzwoleniu tkwiącej w człowieku
siły twórczej. Tworzenie daje człowiekowi szczęście.
Twórczość jest ściśle związana z dobrem, a radość
twórcy zmierza do uszczęśliwienia innych. Prawdziwa
twórczość otwiera człowieka na innych.
Przyzwyczailiśmy
się
do
ograniczania
nawrócenia jedynie do porzucania nałogów — pijaństwa,
nieczystości, kradzieży, do pojednania, przebaczenia
uraz... W Ewangelii natomiast chodzi o coś znacznie
głębszego: o otwarcie na innych, o odwrócenie uwagi od
siebie i zwrócenie jej na otoczenie, o zajęcie się nie sobą,
lecz drugim człowiekiem. Takiego nawrócenia
potrzebuje wielu, bardzo wielu.
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Uczynki miłosierdzia – jedno z przykazań
wymienianych m.in. w Katechizmie Kościoła
Katolickiego. Czytamy w Katechiźmie, że "uczynkami
miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy
z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i
duszy" (KKK 2447). Uczynki miłosierdzia względem
ciała:
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać
Wkraczając w Wielki Post można nie robić nic. Można
poprężyć duchowe muskuły, by pod jego koniec
powiedzieć sobie, że nie jest ze mną tak źle i powrócić
do bylejakości.
Można też spróbować zrobić przemeblowanie w swojej
chrześcijańskiej głowie. Ten trzeci wybór na pewno
przyniesie błogosławione owoce.

WE ARE TO BE OPEN TO THE MANY AND
VARIED WAYS THAT GOD WANTS TO WORK
IN AND THROUGH US.
Lent is a time of tossing off whatever hinders us
from being good fertilizer, that is, from being the
nourishment someone in our life needs in order to find
their way back to Christ. To do this, it is good to
remember those who have been good fertilizer, good
pruners, in our own lives. Think of that teacher, pastor,
parent, neighbor or grandparent who brought holy moments – God moments – into our lives. As believers in
God’s unconditional love for us, we know all of God’s
holy moments have not passed us by. Every time we
gather for Mass, we celebrate one of the most profound
God moments known to humankind, and are invited to
partake in one of the most profound ways that God is
present to us. n this most Blessed Sacrament of holy
Communion, Christ who is really and truly present
nourishes us with the gift of himself. We come forward
to receive the bread of life and the cup of salvation, so
that we may be drawn closer to him and then share his
light and love with others by the witness of our lives. Let
us be open to the many and varied ways that God wants
to work in and through us, so that others might
experience God’s love for them in and through our
actions.

2016 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Rejoicing in God’s
Mercy, Together in Christ, the diocesan goal is
$5,948,157. The goal for our community is $5,000. Fill
out the Pledge Form, please, and send it or bring it back
to our church. May God bless you for your generosity!

HOW TO CELEBRATE LENT

part II
In addition to sacrificing something, include something
special in your Lenten routine. Giving up chocolate or
Facebook for 40 days is great, but why not do something
positive, too, instead of just removing the negative?
Resolve to spend more time volunteering, with your
family, pray more, or somehow get in touch with your
faith.
Some families decide to set aside their spare change during these 40 days and do something with that money.
Either donate it to the church or to a local charity, or
spend it on goods for those in need. It's a nice touch to
this season, focusing on those that don't have anything to
sacrifice in the first place.
“THE LIGHT IS ON FOR YOU" RETURNS
In this Year of Mercy, every Catholic Church throughout
the County of Santa Clara will have its doors open on
Wednesdays 6-8PM with a priest available for confession. This initiative is called "The Light is On for You".
We encourage everybody to take advantage of this
opportunity of receiving mercy, healing, and freedom.
We also encourage you to invite others.
Welcome!
Our doors are open and the light is on.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

2/28

- Kocert chóru Scholares Minores pro
Musica Antiqua z Poniatowej
3/04
- Droga Krzyżowa
03/11
- Droga Krzyżowa
03/12
- Wieczór z Muzą
03/17-20 - Rekolekcje parafialne
03/18
- Droga Krzyżowa
04/15
- Koncert Piotra Rubika

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

to doroczna zbiórka funduszy na prowadzenie
różnego rodzaju posług i programów kościelnych w
ramach naszej diecezji. Jego tegoroczne hasło to:
Rejoicing in God’s Mercy, Together in Christ.
Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi
$5,000. Do tej pory wpłacono $2,816.
Otrzymane z diecezji formularze, prosimy wypełnić i
zadeklarować ofiarę, jaką chcemy złożyć na ten cel.
Kopertę prosimy odesłać pocztą lub zostawić w
zakrystii. “Bóg zapłać” !

WYSTĘP ZESPOŁU Z POLSKI

Witamy serdecznie w naszym kościele dziecięcy zespół
muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica
Antiqua” z Poniatowej/k. Lublina.
Ich repertuar składa się z utworów kompozytorów polskich i
obcych, powstałych w okresie od średniowiecza do baroku.
Oprócz śpiewu, członkowie zespołu wykonują również dawne
tańce akompaniując sobie na oryginalnych instrumentach z
epoki, takich jak: krumhorn, cornamause, kortholt, szałamaja,
fidel, rebec, chrotta, viola da gamba i wielu innych. Całości
prezentacji dopełniają kolorowe, stylowe stroje. Podczas
licznych podróży odwiedzili: m in. Australię, USA, Kanadę,
Meksyk, Ekwador, Japonię i kraje Europy.

Serdecznie dziękujemy rodzinom, które przyjęły do
siebie członków zespołu i okazałym im staropolską
gościnność. „Bóg zapłać”!

PIOTR RUBIK W NASZYM KOŚCIELE

15 kwietnia (piątek), godz. 8:00pm - wystąpi w naszym
kościele Piotr Rubik z zespołem w koncercie z okazji
zbliżającej się 2 rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II:
Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich
zaś największa jest miłość. Bilety w cenie $58 do na
bycia w biurze parafialnym po Mszach św. lub kartą
kredytową pod nr tel. 847 925 8672.
POTRZEBNA POMOC... w zorganizowaniu pogrzebu
zmarłej w grudniu 2015 r Polki z Oakland, CA.
Osierociła dwóch synów oraz ciężko chorą matkę i męża.
Rodzina i przyjaciele proszą o każdą ofiarę. Więcej
informacji na stronie:
https://www.youcaring.com/micky-conrad-creedon-498493

„Bóg zapłać” za solidarne serce i pomoc!

Mówiąc w modlitwie „Ojcze nasz”, nie tylko przypominamy
sobie, że jesteśmy dziećmi Boga, ale także, że ludzie obok nas
to nasi bracia i siostry.
Abp Józef Kupny



Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing,
carpentry). Handyman. (408) 480-0118

DYŻUR KONSULARNY W SAN JOSE, CALIFORNIA
Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany
z przyjęciem wniosków o wydanie paszportu, odbędzie się dnia:

13 i 14 kwietnia 2016 r. (środa i czwartek)
w Polskiej Misji Św. Brata Alberta,10250 Clayton Rd, San Jose, CA

Obowiązują zapisy
Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W SAN JOSE a w treści następujące informacje:
Imię i nazwisko, numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu.
W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego aktu urodzenia
dziecka. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan
potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz
polski odpis aktu małżeństwa (osoby zamężne).
Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: Money Order lub Cashier’s Check
UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową
umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl

Grace Rudawski

Real Estate Broker
Certified Senior Advisor
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 inwestycyjnymi 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
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.

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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
www.altosdentist.com

(408) 505 - 7300
BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

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...

Zadzwoń:

Fine Polish Food

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

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom „

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

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

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.

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

