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 Wielkanocna/Sunday of Easter
30 kwietnia/April 30, 2017
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

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

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

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.

Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY

PARISH OFFICE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION
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.

O mój Jezu,
przebacz nam nasze
grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego,
zaprowadź
wszystkie
dusze do nieba, a
zwłaszcza te, które
najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia.
Święty Boże, Święty
Mocny,
Święty
a
Nieśmiertelny, zmiłuj
się nad nami i nad
całym światem.

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Lord, you will show us the path of life.

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 maju modlimy się aby
wszyscy
ludzie
przyjęli
wezwanie
Matki
Bożej
Fatimskiej do modlitwy i
pokuty
ROSARY GROUP
In May
we pray that all
people accept the call of Our
Lady of Fatima to prayer and
penance

Psalm 16

PIĄTEK/FRIDAY - 28 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM W pewnej intencji
SOBOTA/SATURDAY - 29 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM + Barbara Argasińska Łozińska
NIEDZIELA/SUNDAY - 30 KWIETNIA/APRIL
9:00 AM For health and quick recovery for members of the
Rosary Group
10:30 AM + Zygmunt Porowski
+ Adam Wysok
++ Maria i Józef Rolińscy - córka z rodziną
12:45 PM O Boże błog. dla rodziny (40-lecie małżeństwa)
PIĄTEK/FRIDAY- 5 MAJA/MAY
7:30 PM ++Stanisława i Henryk Słowikowscy
SOBOTA/SATURDAY - 6 MAJA/MAY
9:00 AM O zdrowie dla Czesławy i Justyny
5:30 PM O Boże błog. dla Oscara Rios z okazji urodzin
NIEDZIELA/SUNDAY - 7 MAJA/MAY
9:00 AM + Janina Nowicki
10:30 AM O Boże błog. dla Anny porowskiej z okazji 93.urodz
12:45 PM Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY – 10 MAJA/MAY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 12 MAJA/MAY
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
SOBOTA/SATURDAY – 13 MAJA/MAY
9:00 AM O Boże błog. dla Mateusza Skowrońskiego z okazji
17.urodzin

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 29 kwietnia
5:30 PM Ludwika Sławska
Niedziela, 30 kwietnia
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Sobota, 6 maja
5:30 PM Ewa Lesiak
Niedziela, 7 maja
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10:30 AM Grzegorz Wnorowski, Wanda Górecka
12:45 PM Rafał Szarecki

SKŁADKA/COLLECTION:
04/23 I składka - $ 1,914
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
Dzisiaj zostanie zebrana II składka przeznaczona na misje w
Stanach Zjednoconych. W przyszłą niedzielę (7 maja)
zostanie zebrana II składka na Fundusz Remontowo –
Budowlany.
Today, the second collection will be taken for home missions.
Next Sunday (May 7), the second collection will be taken for
Improvment and Renovation Fund.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinie Patkowskich za przygotowanie i
przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód
wyniósł $ 728.
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.

W DRODZE DO EMAUS

Jezus ukazuje uczniom idącym do Emaus sens
zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej rozumieją, serca
ich pałają radością, ale jeszcze tak w pełni nie odkrywają
tej nowej wartości, która nie mieści się im w głowie.
Dopiero kiedy połamał chleb i rozdał im – poznali Go.
Pełni autentycznego szczęścia nie kończą nawet
wieczerzy, ale wracają do Jerozolimy, aby spotkać się
z tymi, którzy już w tym szczęściu uczestniczą.
Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze,
są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pragnie
nas uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dary
tysiące razy większe niż te, których pragniemy.
Uczniowie wracając z Emaus byli w pełni szczęśliwymi
ludźmi, lecz nie z powodu realizacji swych pragnień.
Droga do szczęścia nie polega na realizacji naszych
pragnień, lecz na realizacji pragnień Boga. To On potrafi
nam dać to, co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak
długo męczy się na ziemi, jak długo tego nie rozumie.
Chrystus wzywa nas do przeglądnięcia swego
życia. Jest to pasmo różnych rozczarowań. Bóg pragnie
przez te wszystkie klęski ukazać nam skarb, którego mól
nie zgryzie, złodziej nie ukradnie i rdza nie zniszczy.
Ten skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest
Zmartwychwstały Chrystus. Każde rozczarowanie,
każda zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens.
Bóg wie, dlaczego nie spełnił naszych pragnień. On chce
je spełnić w sposób tysiąc razy pełniejszy i doskonalszy.

SERDECZNIE WITAMY...

w naszej wspólnocie księży Damiana i Roberta z zakonu
Misjonarzy Świętej Rodziny pracujących obecnie w
Papui Nowej Gwinei. Dziękujemy za odwiedziny i
życzymy im dobrego pobytu w Kalifornii i Bożej opieki w
misyjnej posłudze wśród Papuasów.

NIE BĘDZIE WIECZORNEJ MSZY ŚW.
W ŚRODĘ 3 MAJA
NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Już w najbliższy piątek zapraszamy na Nabożeństwo
Majowe - odprawiane w każdy piątek maja po
wieczornej Mszy św.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA...

przypada w tym tygodniu; 7:00pm - spowiedź, 7:30 Msza św., wystaw. Najśw. Sakramentu oraz
Nabożeństwo Majowe.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA;
9:00am - Msza św., wystawienie Najśw. Sakramentu
oraz Nabożeństwo Fatimskie (różaniec i Akt Oddania).

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

Jedno z przykazań kościelnych mówi: Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
Zachęcamy do spełnienia tego zobowiązania. Jest to
jednak tylko minimum. Jeśli chcemy zachować w sercu
żywą wiarę i serdeczną więź z Bogiem praktykujmy
regularną spowiedź. Najlepiej co kilka tygodni.

ON THE ROAD TO EMAUS

We are all “on the road to Emmaus,” and all
similarly preoccupied with our own woes in this world to
see clearly to salvation at most times. Even when the
answer is directly in front of us, we have trouble seeing it
because we are looking for a different answer. This
passage tells us one way in which we can find the voice
of God. The two disciples on the road walk with the
stranger and spend the time telling him of their tragic
week in Jerusalem. They are trying to fill the empty
space with their own voices, and for very understandable
reasons — they are stricken with grief, loss, and
incomprehension. Jesus appears to the two disciples in
their grief to allow them to lean on him, but also to
explain salvation history in order to increase their
comprehension. In our Easter Vigil Mass, we also walk
through salvation history through the readings of
Scripture. This is the context which Jesus gives the two
disciples after they quiet themselves and open up to
hearing the Word of God — even though they are not
quite aware that this is what is happening until their eyes
are finally opened in the breaking of the bread .
We want the shortcuts to faith, and we want
shortcuts to certainty that fit within our own limited
human understanding of the world. All of that bluster
puts barriers between us and the Holy Spirit. If we want
to understand salvation and invite God to speak to us, we
need to stop talking and start listening.

100 YEARS OF FATIMA

In the year 1917, in Fatima (Portugal), the Mother of
God appeared six times to three young children; Lucia,
Francisco, and Jacinta.
In her massage Mary ask for the prayer (specially rosary)
and penance for the peace of the world.
To honor the 100th anniversary of Our Lady of Fatima
we will bless the grotto of Our Lady in our garden next
to the church on May 13, at 9:00am.

EASTER CONFESSION

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.
MASSES FOR THE INTENTIONS OF MOTHERS
On Sunday May 14, we will celebrate Mother’s Day. On
this day we will pray for our mothers during each Mass.
In our church lobby, you will find envelopes with note
cards where you can list the names of your mothers
(living or deceased). Please return the envelopes by May
14. PLEASE IT PRINT CLEARLY.

HOLY MASS OF OBLIGATION

It is both a precept of the Church and Church law that
Catholics must worship God on Sunday and Holy Days
of Obligation by participating in the Holy Mass. Since a
"grave cause" is needed to excuse one from this
obligation it would be a serious or mortal sin to willfully
skip Mass on Sunday or a Holy Day of Obligation.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

05/07
05/13
05/14
05/21
06/04
06/18

- Rocznica Kontytucji 3. Maja
- 100. rocznica objawień w Fatimie
Poświęcenie kapliczki MB Fatimskiej
- Dzień Matki
- Pierwsza Komunia Święta
- Msza św. dla dzieci
- Boże Ciało
- Dzień Ojca

ALLELUJA! CHWALCIE PANA!

Nie ma większej radości niż zapewnienie Chrystusa:
„Zmartwychwstałem”! Niech nasza radość wyraża się
też w pięknym i radosnym śpiewie wielkanocnych pieśni
podczas liturgii.

KAPLICZKA MB FATIMSKIEJ

Z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie
13 maja poświęcimy kapliczkę ku Jej czci w naszym
ogrodzie przy kościele.
Piękną kapliczkę, w której umieścimy figurę MB
Fatimskiej wykonali górale z Zakopanego.
Projekt nieodpłatnie wykonał Sebastian Karpiel Bułecka
(lider zespołu Zakopower, architekt).
Koszt kapliczki wynosi $3,200 ($1 tys. - materiał i
wykonanie oraz $2,200 - transport lotniczy).
Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na ten cel.
Ta kapliczka będzie wyrazem naszej miłości do Matki
Bożej i maryjnej pobożności naszego narodu.

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE

Do jubileuszu 100. lecia objawień fatimskich
przygotowujemy się przez obchodzenie 5 pierwszych
sobót miesiąca, osobistą modlitwę i lekturę poznawanie
bogatych treści objawień.

MODLITWA ZA NASZE MAMY

14 maja obchodzić będziemy w tym kraju Dzień Matki.
W intencji naszych Mam; żywych i tych, które odeszły
już z tego świata, modlić się będziemy na Mszach św. i
za nich ofiarujemy duchowe owoce Najświętszej Ofiary.
Imiona Waszych Mam prosimy wpisać (najlepiej
drukowanymi literami) na specjalnych kartkach
wyłożonych w przedsionku kościoła i zwrócić do
zakrystii lub odesłać pocztą przed 14. maja.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY - ADA

Kwota wyznaczona naszej misji to $6,000. Serdecznie
prosimy wszystkich parafian o wypełnienie deklaracji i
odesłanie ich do diecezji lub do parafii. „Bóg zapłać”!

ROK ALBERTYŃSKI

Z okazji setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta, w
Kościele w Polsce przeżywany jest rok jubileuszowy
poświęcony tej wyjątkowej postaci.
Św. Brat Albert, to opiekun nędzarzy i
wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie
określił go Karol Wojtyła.
Obrazki z podobizną św. Brata Alberta i modlitwą do
niego - są wyłożone obok biuletynów. Zachęcamy do
modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona.




Do wynajęcia pokój z łazienką w San Jose. (408) 428-2686
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:








Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

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

Cal BRE# 01233596

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i dużo
więcej…
Nie zwlekaj, Zadzwoń Dzisiaj!

SANATORIUM “SŁOWACKI”
HOTEL – MEDICAL SPA

Grace@RealtorGrace.com

ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
Tel: 48 41 378 7879,
48 604 901 126
Fax: 41 370 8087
Email: sanatorium@slowacki.busko.pl

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

www.slowacki.busko.pl

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom ’’
BRE# 0123863

Serdecznie zapraszamy!

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

KALINKA

SLAVIC SHOP

Fine Polish Food

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)

European Food and Wine Market

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

Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm

(408) 723-1861

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...

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

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

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

