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

XII niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time
19 czerwca/ June 19, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

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

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

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

DZIEŃ OJCA

Błogosław, Boże, naszym ojcom. Młodym daj
miłość, mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w
wychowywaniu dzieci. Błogosław starszym ojcom,
którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym
one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne,
buntownicze. Boże, pociesz ich. Pozostań z każdym
ojcem wtedy, kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny.
Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, doskonale
rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości
błogosław ojcom, wszystkim ojcom.

PARISH OFFICE
Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM 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 czerwca modlimy się w intencji
rodziców, żyjących i zmarłych.
ROSARY GROUP In June we pray
for parents, living and deceased.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
My soul is thirstyin for you, O Lord, my God

Psalm 63

PIĄTEK/FRIDAY - 17 CZERWCA/JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Isabell z okazji 15. urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 18 CZERWCA/JUNE
5:30 PM O zdrowie i szczęśliwą operację dla Barbary Wesołowskiej
NIEDZIELA/SUNDAY –19 CZERWCA/JUNE
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
For the intention of Fathers
10:30 AM ++ Stanisława i Henryk Słowikowscy - córka
W intencji Ojców
ŚRODA/WEDNESDAY - 22 CZERWCA/JUNE
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY—24 CZERWCA/JUNE
7:30 PM ++ Agata i Jóżef Snopek
SOBOTA/SATURDAY - 25 CZERWCA/JUNE
5:30 PM + Leon Żurek - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 CZERWCA/JUNE
9:00 AM For God’s blessing for Camill - parents
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Michała i Anety
Pariaszewskich
ŚRODA/ WEDNESDAY - 29 CZERWCA /JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Piotra Szareckiego z okazji
imienin
PIĄTEK/FRIDAY - 1 LIPCA/JULY
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Christophera Crowther
z okazji urozin - mama
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 18 czerwca
5:30 PM Ludwika Sławska
Niedziela, 19 czerwca
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Grzegorz Wnorowski, Alicja Sulczyńska
Sobota, 25 czerwca
5:30 PM Rafał Szarecki
Niedziela, 26 czerwca
9:00 AM Vanesse Alexander, Eva Kempanowska
10.30 AM Karolina Gorgolewska, Krzysztof Kozak

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.

SKŁADKA/COLLECTION:
06/12 I składka - $ 1, 736
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
W przyszłą niedzielę (26 czerwca) zostanie zebrana druga
składka przeznaczona na potrzeby Ojca Świętego.
Next Sunday (June 26) the second collection will be taken Peter’s Pence Collection for the Holy Father.
KAWIARENKA:

Dziękujemy Paniom Monice i Annie Wydra za przygotowanie i
prowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę, oraz Paniom K.
Mrozowskiej i S. Laszczyk za ciasto. Dochód wyniósł $ 335.
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.

„ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?”

Wiara nie wyczerpuje się tylko w poczuciu
ufności, miłości i bezpieczeństwa. Wiara to także
poznanie prawdy o Bogu. Jeśli kogoś kocham, to będę
pragnąć go coraz lepiej poznać, wiedzieć, kim jest, co
lubi, jakie ma poglądy, jak wygląda jego życie. Tak
samo jest z Jezusem. Kiedy doświadczę Jego żywej
obecności, będę chciał tę obecność zrozumieć,
zobaczyć, co z niej wynika, dowiedzieć się czegoś
więcej o Nim. Jeśli spotkanie z Jezusem było
autentycznym przeżyciem, a nie tylko wzruszającym,
uczuciowym seansem, powinno ono zaowocować
pragnieniem
poznania
Jezusa
i Jego
nauki.
W przeciwnym razie grozi nam zamknięcie się
w subiektywnych emocjach, pogoń za wzruszeniami,
egzaltacja i dziwactwo religijne. Tymczasem Jezus
chce, żeby autentyczna wiara pociągała za sobą postawę
trzeźwego i konsekwentnego wypełniania Bożej woli.
Dlatego najpierw daje przykład sam na sobie: Mesjasz
to ten, kto wypełnia wolę Bożą – nawet, jeśli oznacza
ona krzyż – a nie idol i maskotka tłumów. Mesjasz
ofiarowuje człowiekowi swoją miłość i dar zbawienia,
ale oczekuje twardej wiary i posłuszeństwa. Bez tego
nie da się przyjąć zbawienia, ani iść Bożą drogą.
Ci, którzy chcą naśladować Chrystusa, muszą być
gotowi wziąć swój krzyż i upodobnić swoje życie do
życia Zbawiciela. Wymaga to na pewno samozaparcia
i wielkiego zaufania do Boga. Trzeba bowiem będzie
zrezygnować z wielu ludzkich wyobrażeń i pragnień,
mitów i złudzeń. Chrystus je zdemaskował i skorygował
swoją nauką, objawieniem prawdy o sobie, o człowieku,
o życiu i zbawieniu. Kto tę prawdę przyjmie i zrozumie,
znajdzie moc do przezwyciężenia największych
przeszkód i dźwigania najcięższego krzyża. Bo będzie
wiedział, że Chrystus idzie z nim.

Nie ma Mszy św. o 12:45PM

Podobnie jak w ubiegłych latach - w okresie
letnim nie ma Mszy św. o 12:45pm.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci
Najśw. Serca Pana Jezusa w każdy piątek po
wieczornej Mszy św.

KOCHANI OJCOWIE!
„Sanki są w zimie. Rower jest w lato. Mama to nie jest
to samo, co tato”.
Arka Noego

Z okazji Dnia Ojca przyjmijcie serdeczne
podziękowanie
za
ojcowską
miłość,
odpowiedzialność i poświęcenie dla swoich
dzieci i rodzin. Niech dobry Bóg, którego
nazywamy Ojcem będzie zawsze dla Was
wzorem ojcowskiej miłości, wsparciem i
pociechą, gdy przyjdzie cierpienie i ból.
Dla zmarłych Ojców modlimy się o wieczną
rodość przebywania w domu Ojca w niebie.

Deny yourself, take up your cross and follow me.

Jesus responds to Peter’s declaration of his messianic identity with a prophetic statement of his own: The
Son of Man must suffer greatly and be rejected by the
elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and
on the third day raised. He then tells his disciples that
they too must deny themselves in order to follow him.
Jesus says that whoever loses his life for my sake will
save it. As confusing as this must have sounded at first,
the disciples did in fact die to themselves. They did this
by placing their lives into God’s hands, and by offering
all they had for the sake of the Gospel. Luke’s second
narrative, the Acts of the Apostles, shares their stories of
both suffering and success in the building up of the
Church. As modern-day disciples of Jesus, we, too, are
called to speak with a prophetic voice. We live in a world
where self-serving behavior is more common than selfdenial. Getting ahead in life is more popular than getting
to heaven. The world needs the Church and her members
to speak out against consumerism, greed and selfishness
in relationships. The Church and her members must
speak prophetically for the dignity of all persons, as Saint
Paul teaches in his Letter to the Galatians – that people of
every ethnicity, social status, gender or age, from womb
to tomb, be treated with equal dignity and respect as children of God. Understanding this, let’s do our best day in
and day out to treat all people we meet with dignity and
respect. Let’s seek to act justly in all we say and do to
help build up God’s kingdom on earth.

Solemnity of St. Brother Albert patron of our
Mission
Born near Kraków in 1845, as the eldest of four children in a
wealthy family, he was christened Adam. During the 1864
revolt against Czar Alexander III, Adam’s wounds forced the
amputation of his left leg.
His great talent for painting led to studies in Warsaw, Munich
and Paris. Adam returned to Kraków and became a Secular
Franciscan. In 1888 he took the name Albert when he founded the Brothers of the Third Order of Saint Francis, Servants
to the Poor. They worked primarily with the homeless, depending completely on alms while serving the needy, regardless of age, religion or politics. A community of Albertine
sisters was established later.
Pope John Paul II beatified him in 1983 and canonized him
six years later.

DEAR FATHERS!

“Let your light so shine before men, that they may see
your good works…”
(Matthew 5:16)

Thank you for the example of your love,
patience and responsibility for your children
and family. God bless you on Father’s Day!
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

06/19
07/01

- Dzień Ojca oraz Odpust Parafialny
- Pierwszy Piątek Miesiąca

09/18

- XX Polski Festiwal

"Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż
Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś
piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my
bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak
On. Dawajmy siebie samych." /Św. Brat Albert/
ŚW. BRAT ALBERT-NASZ PATRON

„Naśladowca św. Franciszka z Asyżu, jak to zresztą
potwierdzają dokumenty procesu rzymskiego, człowiek
niezwykłej duchowej głębi, poniekąd duchowy syn św.
Jana od Krzyża, a nade wszystko sługa ubogich,
najbardziej upośledzonych. Szary Brat przeszedł ulicami
Kra-kowa dobrze czyniąc, dając świadectwo Ewangelii
Jezusa Chrystusa, opowiadając całym swoim życiem
osiem błogosławieństw - nie słowami, ale życiem”.
Kard. K. Wojtyła (Kraków, 1 II 1977)

NIE MA WAKACJI OD BOGA

Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o niedzielnej
Eucharystii, codziennej modlitwie i dawaniu
świadectwa swojej chrześcijańskiej tożsamości.
„Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja
przyznam się przed moim Ojcem” - mówi Pan
Jezus. Warto ściągnąć sobie aplikację: Mass Times

POMOC KS. ŻAKOWI W ODBUDOWIE

Ks. Stanisław Żak (przed laty duszpasterz miejscowej
Polonii) już od wielu lat zbiera fundusze na odbudowę
pięknego
historycznego
kościoła,
pierwszego
Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji lwowskiej,
zniszczonego przez komunistów i zamienionego z
czasem na magazyn nawozów. Obecny jego stan i
wszelkie informacje na temat wsparcia projektu są na:
http://www.projetbuszcze.org/ Zachęcamy do pomocy!
POMOC DLA CHOREGO CHŁOPCA
5.letni Emil urodził się z wadą serca i przylatuje do
Stanford, bo tylko ta klinika podjęła się operacji.
Rodzina wraz z fundacją uzbierała już większość
kosmicznej kwoty, ale każdy datek jest bezcenny.
Pomóżmy Emilowi i jego rodzinie! Więcej info na:
https://www.siepomaga.pl/pl/emil
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o
to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i
inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Zachęcamy do częstego odmawiania tej pięknej modlitwy.






Mężczyzna wykona prace domowe, gospodarcze, modernizacyjne—malowanie, inne; również opieka nad
starszymi. Posiadam referencje. Andrzej 669 233 1077, lub AndrewPereta@gmail.com
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 –0118
Firma SOUTH BAY SOLUTIONS we Fremont poszukuje operatora CNC (z doświadczeniem lub do przyuczenia). Praca stała, na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu. Zapewniamy ubezpieczenie medyczne. Adam Drewniany (510)
604-7039.

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje 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

Zadzwoń:

(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...

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

Fine Polish Food

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

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

