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

XXVIII niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time
9 października/ October 9, 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

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
12:45 PM Polsih

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.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w 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.

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.

Nabożeństwa
Różańcowe
W październiku
zapraszamy wszystkich na
Nabożeństwa Różańcowe
w każdą środę i piątek o
godz.7.30 pm, oraz w
niedzielę przed Mszą
świętą, o godz. 10.10 am.

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 poczęcia
aż do naturalnej śmierci.
ROSARY GROUP In October, we
pray for life, from conception until
natural death.

Królowo Różańca świętego,
módl się za nami!

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.
The Lord has revealed to the nations his saving power.

Psalm 98

PIĄTEK/FRIDAY – 7 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM O Boże błog. dla członków Koła Różańcowego
SOBOTA/SATURDAY – 8 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM + Aldona Harris (10. rocznica śmierci) - brat
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM + Christopher Kwas
10:30 AM O Boże błog. dla Wiktorii i Jana Phillips w 60. rocznicę
ślubu - dzieci i wnukowie
12:45 PM ++ Zenon i Emilia Chmielewscy
ŚRODA/WEDNESDAY - 12 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Janina, Kazimierz i Stanisław Żukowski
i zm. z rodz. Preston
PIĄTEK/FRIDAY –14 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Sheila, Ron and Christopher Collins
SOBOTA/SATURDAY - 15 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Jarosław Triska i Anna Lexa - W.Triska
NIEDZIELA/SUNDAY – 16 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humbereto and Francisco Fagundes
10:30 AM ++ Teresa i Stanisław Szczepański - siostra z mężem
+ Janina Trenker - synowie z rodzinami
12:45 PM O Boże błog. dla Karoliny i Jana Gorgolewskich w 18.
rocznicę ślubu
ŚRODA/WEDNESDAY - 19 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM + Stanisław Stec
PIĄTEK/FRIDAY –21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM O Boże błog. dla Veness Alexander
O Boże błog. dla Andrzeja Pariaszewskiego

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 1 października
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 2 października
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
12:45 PM Dzieci
Sobota, 8 października
5:30 PM Jolanta Jusińska
Niedziela, 9 października
9:00 AM Larry Vollman, Vanesse Alexander
10.30 AM Anna Maj, Ludwika Sławska
12:45 PM Rafał Szarecki

SKŁADKA/COLLECTION:
10/02 I składka - 2,115
II składka - 1,259
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

W przyszłą niedzielę (16 października) zostanie zebrana II
składka przeznaczona na misje.
Next Sunday (October 16) the second collection will be taken
for the World Mission.

KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom Annie, Beacie i Ewie Kempanowskim
za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę (państwu Gribaldo za pomoc, paniom W.
Góreckiej, M.Rios i A. Monroy za ciasto). Dochód wyniósł
$548.
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.

GDZIE JEST DZIEWIĘCIU?

Poczucie wdzięczności jest wyrazem nie tylko
dobrych manier, ale i wielkości człowieka, jego
bezinteresowności i szlachetności. Wdzięczność jest
niezbędna – bez niej grozi nam kompletne zdziczenie
i skomercjalizowanie wszystkich dziedzin życia. Bez
wdzięczności nie ma bowiem miłości, poświęcenia,
bezinteresowności. Albowiem wszystko to opiera się na
darze, a dar jest tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku,
zapłaty. Biedny jest człowiek, który uważa, że wszystko
jest handlem, że za wszystko trzeba płacić. To samo
dotyczy także Boga i naszych relacji z Bogiem. Biada
człowiekowi, który chciałby tu wprowadzić zasady
kupna-sprzedaży, który chciałby z Bogiem handlować,
zamiast zdać się na Jego łaskę, hojność i dar. Wbrew
pozorom, taka kupiecka postawa względem Boga jest
bardzo częsta. Wynika ona z pychy, która domaga się,
aby Bogu niczego nie zawdzięczać, aby nie być od
Niego zależnym i za wszystko Mu zapłacić.
Co zaważyło w przypadku tych dziewięciu
uzdrowionych. Może tak byli zaślepieni cierpieniem
i pragnieniem zdrowia, że poza nim niczego więcej nie
widzieli ani nie chcieli? Tylko ostatni trędowaty zrozumiał, co się tak naprawdę stało. Tylko on potrafił zobaczyć nie tylko to, co dostał, ale także i to, co naprawdę
zostało dane – miłość! Pozostali skupili się na prezencie
– jak dziecko, które dostało czekoladę od kochającej
mamy i szybko ucieka do kąta, aby ją samemu zjeść.
Miłości matczynej nie zauważyło, a więc i nie potrafiło
przyjąć. Czy nie tak bywa i z nami? Czy nie jesteśmy
skupieni tylko na swoich pragnieniach albo na sukcesach
– które chociaż wypływają z łaski, to przypisujemy je
sobie? Czy zaślepieni nie zapominamy o najważniejszym
– o miłości Boga, który nam to wszystko daje? A ta
miłość znaczy więcej niż wszystkie bogactwa świata.

DIAMENTOWY JUBILEUSZ

Państwo Wiktoria i Jan Phillips obchodzą w
tych dniach 60.lecie małżeństwa. Serdecznie im
gratulujemy i modlimy się o dobre zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla Jubilatów.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu
Phillips za niezwykłe oddanie dla naszej parafii.
„Bóg zapłać”!
CREDO czyli Apostolskie wyznanie wiary
Czy wiesz, co znaczy to, co wyznajesz w każdą
niedzielę w kościele?
W piątki października będziemy poznawać
znaczenie kolejnych artykułów naszego Credo.
Zachęcamy do udziału w wieczornej modlitwie!

RÓŻANIEC DLA DZIECI
Dzieci
z rodzicami zapraszamy na każde
nabożeństwo różańcowe, ale szczególnie 14
października, kiedy dzieci poprowadzą tę
modlitwę.

The word of God cannot be chained.

The word of God cannot be chained. These are
powerful words of St. Paul written from prison. His
preaching of the Gospel of Jesus Christ landed him in jail
and also in chains. As we know St. Paul, after his conversion, harnessed his religious zeal to further the message
of the Prince of Peace. There was no price Paul was not
willing to pay to bring the message of redemption to the
ends of the earth. The most prolific writer of the New
Testament and the most traveled of any Apostle, St. Paul
literally went to the four corners of the known world of
his day, to preach that there was a new and most powerful way in which people were being called to live out
their lives. We, like the generations of faithful servants
of Jesus who have come before us, must be willing to
pay the price for our strong conviction that the way to
wholeness of life, free from the leprosy of our sins, is to
follow the ways of our savior, Jesus Christ. St. Paul goes
on to tell us that even if we are unfaithful to the Lord,
Jesus will not deny us and will remain faithful to us, for
to do otherwise, would be to deny that he is the Savior of
the world. This he will never do!
Let us, therefore, strengthen our resolve to never
imprison the word of the Lord because we are embarrassed by it or it is too hard for us to carry out its message. Let us shed the leprosy of our sins and the chains
brought on by our doubts, and rededicate ourselves to
being missionaries of God’s mercy and love to a world in
crisis. Strengthened by God’s abiding and unending love,
let us be about our Father’s business, and bring others to
know his son and our brother, Jesus Christ.

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
Retreat Title- Stages of Spiritual Growth
Date: Satursday, Oct 29 from 9:30 to 3:00
Villa Maria Del Mar, 21918 East Cliff Dr. Santa Cruz
Contact: villamaria@snjmuson.org
Presenter: Fr. Kevin Joyce, priest of the Diocese of San
Jose currently serving as chaplain at Presentation Retreat
Center in Los Gatos.
Married Couples: Fall is a beautiful season full of
color and crisp fresh air. A Worldwide Marriage Encounter Weekend is like autumn because it’s a weekend
full of fresh air, new beginnings and a time to rejoice in
the beauty of your marriage and family. It’s a great time
to rekindle communication and enjoy a weekend away.
The next Marriage Encounter Weekend is November 1113, 2016 at Vallambrosa Center, Menlo Park. For more
information visit our website at: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

10/21,23
10/22
10/30
11/06
11/13
11/20

- Spotkanie modlitewne z Witkiem
Wilkiem, charyzmatykiem z Polski
- Obiad dla wolontariuszy
pracujących podczas festiwalu
- Wizyta matki generalnej Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii
- Różaniec na cmentarzu Gate of
Heaven
- Msza za Ojczyznę /Akademia z
okazji Święta Niepodległości
- Różaniec na cmentarzu Santa Clara
- Uroczystość Chrystusa Króla

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY...

(szkolnej, studiującej i pracującej), zwykle w drugą
sobotę miesiąca: 5:30pm - Msza św., a po niej

spotkanie w salce nr 9.

Gdy Apostoł zapytał Pana Jezusa: - Gdzie mieszkasz?
On mu odpowiedziedział: - Chodź i zobacz!

Przyjdźcie! Zapraszamy!
KATECHEZA W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Katecheza służy pomocą rodzicom w wypenianiu ich
obowiązku wychowania religijnego swoich dzieci,
podjętego podczas ich chrztu św.
Obejmuje ona przygotowanie do 1. Komunii św. oraz
Bierzmowania (jedno i drugie trwa 2 lata).
Zapisy przyjmowane są w Sali Parafialnej po Mszy św.
o 10:30am.
Katecheza jest darmowa. Prosimy jednak rodziców, by
poprowadzili chociaż jeden dyżur w naszej kawiarence.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW -

katechizowanych dzieci - za tydzień, w
niedzielę 9 października o 11:30 w kościele.
WITEK WILK o sobie:

„Ewangelizacja to jest To,
czemu lubię poświęcać większość czasu, ponieważ w tym
widzę najgłębszy sens istnienia naszej rodziny. Pan Bóg
powołał mnie z Miłości do Miłości, ale żeby Ona mogła się
realizować w pełni muszę ją przekazywać dalej i to nadaje
sens naszemu istnieniu. Cieszę się gdy widzę ludzi
odradzających swoje życie i to właśnie w Chrystusie
Jezusie!!! On jest Panem całej ziemi i pragnę by wszyscy
mogli tego dowiadczać”!!!

Spotkanie modlitewne z Witkiem Wilkiem,
polskim muzykiem i charyzmatykiem
21 i 23 października.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA względem ciała:
- Głodnych nakarmić (Mt 25,35).
By zlikwidować głód na świecie potrzeba ludzi,
którzy będą budować solidarny świat. Możemy
dzielić się tym, co mamy, nie marnować
żywności, wspierać tych, którzy karmią
głodnych.







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 (510)
604-7039.
Poszukuję doświadczonej opiekunki do małego dziecka, 5 dni w tygodniu, od listopada; tel. 408 457 4760.
Młoda, pracująca dziewczyna poszukuje pokoju do wynajęcia (San Jose/Santa Clara/Sunnyvale/Mountain
View) . Proszę dzwonić (408) 444-3371.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman (408)480-0118

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
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

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

„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

