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

IV niedziela Wielkanocna/Sunday of Easter
17 kwietnia /April 17, 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.

MODLITWA O POWOŁANIA
DO KAPŁAŃSTWA I ŻYCIA ZAKONNEGO
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś
Apostołów i uczynileś ich rybakami

ludzi.Wezwij i dzisiaj młodych ludzi
do Twojej służby. Niechaj ci, których
powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i
daj im oczy otwarte na potrzeby
całego świata. Uczyń ich solą ziemi i
światłością świata. Panie, spraw,
aby wiele dziewcząt i chłopców
wielkodusznie i bez wahania
poszło za głosem Twojej miłości.
Obudź w ich sercach pragnienie
doskonałego życia według Ewangelii
oraz wolę bezinteresownej służby
dla Kościoła. Daj im gotowość
przyjścia z pomocą wszystkim tym,
którzy potrzebują ich pomocnych
rąk i miłosiernego pochylenia
nad ludzką nędzą. Amen.

My ludem Pana i Jego owcami.
We are his people, the sheep of his flock.

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 kwietniu modlimy się w obronie
życia poczętego.
ROSARY GROUP In April we pray
for the protection of human life from
the very begiining.

Psalm 100

SOBOTA/SATURDAY - 16 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM + Sean Gorman - Beverly and Ron Berube
10:30 AM O Boże błog. dla Veness i Isabell
12:45 PM Dziękczynna i o dalsze łaski dla Anety z okazji urodzin
ŚRODA/ WEDNESDAY - 20 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM + Jadwiga Leśniak (rocz. śmierci) - wnuczka z rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 22 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM + Jadwiga Olejnik
SOBOTA/SATURDAY - 23 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM For God’s blessing for Claudia Groba
10:30 AM O Boże błog. dla Oscara Rios z okazji urodzin
12:45 PM + Zygmunt Porowski
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 28 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 30 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM W intencji bierzmowanych
+ Julian Groba (17. rocznica śmierci)
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 16 kwietnia
5:30 PM Anna Maj
Niedziela, 17 kwietnia
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Ewa Lesiak, Alicja Sulczyńska
12:45 PM Dzieci
Sobota, 23 kwietnia
5:30 PM Jolanta Jusińska
Niedziela, 10 kwietnia
9:00 AM Melinda Alivio, Veness Alexander
10:30 AM Karolina Gorgolewska, Beata Kempanowska
12:45 PM Rafał Szarecki

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.
KOLEKTA/COLLECTION:
04/03 - $ 2,263 II kolekta - $ 1,217
04/10 - $ 2,463
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy
rodzinom
Wojciechowski,
Kozłowski,
Łukaszczyk, Kosiorek i Gribaldo za przygotowanie i
prowadzenie kawiarenki w poprzednią niedzielę, oraz
paniom Kempanowskiej, Koperwas, Górecki, Wysok,
Wierzbicki, Sobczyk i Wnorowskiej za ciasto. Dochód
wybiósł $ 778.
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.

ZNAM SWOJE OWCE

W swojej przypowieści o zaginionej owcy Jezus
mówi, że pasterz z poświęceniem chodzi za nią po
górach i chaszczach, a gdy ją znajduje, bierze z czułością
na ramiona i sprasza przyjaciół, by dzielić z nimi radość.
I właśnie tak traktuje nas Jezus. Zna nas! To nie znaczy
tylko, że wie o nas wszystko. „Znać” w języku biblijnym
oznacza bliską i serdeczną więź miłości, obustronne
zaufanie i otwarcie się na siebie, odsłonięcie swego
wnętrza, oznacza coś, co łączy męża i żonę
w najintymniejszych momentach. Dlatego ci, których
Jezus zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu,
bo wiedzą, że to daje im gwarancje bezpieczeństwa,
umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed
śmiercią na wieki.
A ta gwarancja jest w Bogu. W tym momencie
Jezus nie powołuje się tylko na siebie – nikt z uczniów
nie rozumiał wtedy jeszcze, co to znaczy, że Jezus jest
Synem Bożym – lecz na Boga. Zarazem utożsamia się
z Ojcem: należeć do Jezusa, to tyle samo, co należeć do
Boga. Miłość i zaufanie uczniów do Jezusa, jest zarazem
miłością do Boga. W tym momencie Jezus ukazuje, że
nie ma tu żadnej różnicy, że jedno i drugie jest tym
samym, że On i Bóg to jedno! Jezus jest Dobrym
Pasterzem, który prowadzi do Ojca i właśnie dlatego
może zagwarantować nam życie wieczne, bo Bóg jest
większy od wszystkiego. Czy to nie wspaniałe, że nasz
los jest w tak dobrych i pewnych rękach?!
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA
Jedno z przykazań kościelnych mówi: Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty oraz inne:
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą.
Zachęcamy do spełnienia tych zobowiązań. Jest to jednak
tylko minimum. Jeśli chcemy zachować w sercu żywą
wiarę i serdeczną więź z Bogiem praktykujmy regularną
spowiedź. Najlepiej co kilka tygodni.
ADHORTACJA „RADOŚĆ MIŁOŚCI”
Papież Franciszek ogłosił adhortację apostolską o miłości w
rodzinie – Amoris Laetitia (Radość miłości). Podsumowuje
ona dwa synody poświęcone tej tematyce oraz dyskusje,
jakie towarzyszyły im w Kościele i mediach, które
oscylowały między niepohamowaną chęcią zmiany a wolą
rozstrzygania wszystkiego za pomocą norm ogólnych.
O. Wojciech Giertych, papieski teolog zauważa, że Amoris laetitia jest znakiem towarzyszenia ludziom, którzy
doświadczają zagubienia w życiu rodzinnym. Nie ma tutaj
negacji doktryny, ale zaproszenie do serdecznej bliskości
wobec wszystkich ludzi, również tych, których życie nie
jest właściwe. Papież opisuje trud życia małżeńskiego i
rodzinnego wobec dzisiejszych wyzwań. Jest świadom
bólu, jaki ludzie przeżywają, gdy im w życiu nie wyszło.
Dostrzega zalążki dobra istniejące również w sytuacjach
pokomplikowanych i nieregularnych. Tych ludzi nie
odrzuca. Pociesza ich. Daje im praktyczne rady, odnoszące
się do ciepła rodzinnego i ludzkiego, które w każdej
sytuacji należy podtrzymywać, nawet wtedy, kiedy jest się
daleko od ideału, gdy nie żyje się łaską sakramentalną.
Zachęcamy do lektury! Tekst na: wiara.pl lub kai.pl

My sheep hear my voice and they follow me
This fourth Sunday of the Easter season is often
called “Good Shepherd Sunday,” from the comforting
imagery of Jesus as the shepherd who will lead his sheep
to eternal life. Jesus, the Good Shepherd, protects and
provides for his flock, even to the point of laying down
his life so we may live more abundantly. By his death
and resurrection, Jesus Christ “opened” heaven to us.
Throughout the Gospels, Jesus teaches what we must do
to be saved, to join him in the kingdom of heaven. This
Easter season, inspired by the efforts of the New
Evangelization, it challenges us to respond in three ways
to Jesus as the Good Shepherd: First, get to know the
voice of Jesus by getting into the discipline of reading
from the Gospels every day. The peace and comfort you
will experience from the words of the Good Shepherd
will surprise you! Second, pray for those who shepherd
the Church. Pray for our priests, bishops, religious and
lay ministers who are responsible for the pastoral care of
the people of God. We need to be sustained in our
ministries by grace.
Finally, do not forget your responsibility to
shepherd others into the kingdom of God. Parents, you
love your children and shepherd their health, behavior,
education and advancement in maturity. Make sure you
provide for their formation and education as Catholics as
well. Every one of us can make an effort to speak more
freely about the person of Jesus, the Good Shepherd, and
how he has been a comfort and a guide to us. As we
speak about our faith, we offer others the opportunity
to join that great multitude in the kingdom of heaven.
MARRIED COUPLES: Pope John Paul II said “I
place much of my hope for the future in marriage
encounter”. Aren’t you anxious to know why? The next
Marriage Encounter Weekend is May 20-22, 2016 in
Mountain View. For more information call (408) 7821413 or visit: sanjosewwme.org or contact Ken &
Claranne at applications@sanjosewwme.org
THE COMMANDMENTS OF THE CHURCH
1. To assist at Mass on all Sundays and Holy days of
Obligation.
2. To fast and to abstain on the days appointed.
3. To confess sins at least once a year.
4. To receive Holy Communion during the Easter time.
5. To contribute to the support of the Church.
6. To observe the laws of the Church concerning
marriage.
We remind you the one of the Church’s commandment:
To confess sins at least once a year and encourage you to
fulfill this obligation. It is the minimum, but the best
option is the regular confession every few weeks.
HOLY DOORS in the Diocese of San Jose are at:
Cathedral Basilica of Saint Joseph 80 South Market St.,
San Jose, CA 95113
Our Lady of Guadalupe 2020 East San Antonio St., San
Jose, CA 95116
Our Lady of Peace 2800 Mission College Blvd., Santa
Clara, CA 95054

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

04/17
04/30
05/08
05/15
05/22
05/29

-

Msza św. dla dzieci
Bierzmowanie
Dzień Matki
Pierwsza Komunia Św.
Msza św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego
- Boże Ciało

SPOTKANIE BIBLIJNE
Zapraszamy na Spotkanie Biblijne w środę 20 kwietnia
po wieczornej Eucharystii. W programie rozważanie
fragmentu Ewangelii, krótka katecheza i modlitwa.
MSZE ŚWIĘTE PRYMICYJNE
17 maja trzech diakonów z Towarzystwa Chrystusowego
otrzyma w archikatedrze poznańskiej święcenia
prezbiteratu (kapłańskie). Każdy z nich odprawi w
czerwcu 15 Mszy św. w podanych intencjach. Słusznie
uważa się, że pierwsze Msze święte odprawiane przez
nowo wyświęconych kapłanów mają szczególną moc
wstawienniczą, dlatego można wyprosić sobie wiele łask
u Boga. Składane z tej okazji ofiary zostaną
przeznaczone na kształcenie misjonarzy emigrantów.
Aby wysłać swoje intencje, prosimy zabrać specjalną
ulotkę wyłożoną obok biuletynów.
„Eucharystia jest
chrześcijańskiego”.

źródłem

i

szczytem całego życia
Św. Jan Paweł II

NOWY NUNCJUSZ APOSTOLSKI W USA

Papież mianował swego dotychczasowego przedstawiciela w
Meksyku, abp Christopha Pierre’a nuncjuszem apostolskim w
USA. Jego poprzednik w Waszyngtonie, abp Carlo Maria
Viganò skończył 75 lat - wiek, w którym biskupi przechodzą
na emeryturę.
Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej ze Stanami mają
krótką, bo nieco ponad 32-letnią przeszłość, ale już wcześniej
tutejszy Kościół utrzymywał stałe kontakty z papieżem za
pośrednictwem urzędujących za delegatów apostolskich. Od
połowy XIX w. prezydenci USA (nie wszyscy zresztą)
wysyłali swych osobistych przedstawicieli do papieży, ale nie
mieli oni statusu dyplomatycznego.
Nawiązaniu pełnych stosunków sprzeciwiali się przez wiele
dziesięcioleci protestanccy parlamentarzyści i dopiero za
pontyfikatu Jana Pawła II i po jego triumfalnej podróży do
tego kraju w październiku 1979 stało się to możliwe. Nastąpiło
to 10 stycznia 1984, a pierwszym nuncjuszem został ówczesny
delegat apostolski abp (później kardynał kurialny) Pio Laghi.
ŚW. JAN PAWEŁ II W POZNANIU, W ROKU 1998:
"Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało
podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale
także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod
wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła świadczy o
tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej
Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem - nie tylko jako
stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Stąd też
kultura polska posiada znamiona nade wszystko
zachodnioeuropejskie. Cieszę się, że mogę stanąć na tym
miejscu, pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie przed
tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i
Kościoła".






Potrzebna opiekunka do 53-letniej, przewlekle chorej kobiety. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Praca
w Tracy z zamieszkaniem. Henryk (408) 209-8697
Wynajmę dom, okolice Branham/Almaden Expressway. Tel (408) 499-8295.
Pokój do wynajęcia w ładnej części San Jose. Room for rent in the nice part of San Jose . (408) 655-2959.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman. (408) 480-0018.

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje Ci 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.

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

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

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:

(408) 505 - 7300

Fine Polish Food

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

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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.

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

