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

25 czerwca/June, 2017
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

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

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

WEEKDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Piątek
7:30 PM

Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

SAKRAMENT POKUTY

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

Pół godziny przed każdą
Mszą św.

PARISH OFFICE

Half an hour before
the Mass
Od 18 czerwca do 17 września nie będzie Mszy
św. niedzielnej o godz. 12.45 (letnia przerwa).
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na
serce najmilszego Syna Swego i na chwałe i
zadośćuczynienie,
jakie
w
imieniu
grzeszników Ci składa, daj się przegłagać
tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i
racz udzielić pzebaczenia w imię tegoż Syna
Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków. Amen .

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.
Lord, in your great love, answer me.

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 czerwcu modlimy się w
intencji rodziców, żyjących i
zmarłych.
ROSARY GROUP
In June we pray for parents,
living and deceased.

Psalm 69

PIĄTEK/FRIDAY– 23 CZERWCA/JUNE
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
SOBOTA/SATURDAY - 24 CZERWCA/JUNE
5:30 PM Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 25 CZERWCA/JUNE
9:00 AM ++ Francis Thuan, Anna Vang, Joseph Duc and
Jean the Baptist Quang
10:30 AM O Boże błog. dla Krystyny i Krzysztofa Mrozowskich
z okazji rocznicy ślubu
PIĄTEK/FRIDAY - 30 CZERWCA/JUNE
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 1 LIPCA/JULY
5:30 PM O Boże błog. dla Alicji, Elizabeth i Christophera
Crowther—babcia
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 LIPCA/JULY
9:00 AM +Manuel Reis - wife T. Silveira
10:30 AM ++ Stefania i Stanisław Kustra - syn Ryszard z żoną
PIĄTEK/FRIDAY - 7 LIPCA/JULY
7:30 PM + siostra Elżbieta
SOBOTA/SATURDAY - 8 LIPCA/JULY
5:30 PM + Józef Stegliński
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 LIPCA/JULY
9:00 AM + sister Elizabeth Lepiarczyk - R. Kulpa
10:30 AM O Boże błog. dla Katarzyny i Pawła Rygiel w 1.
rocznicę ślubu
PIĄTEK/FRIDAY– 14 LIPCA/JULY
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 15 LIPCA/JULY
5:30 PM O Boże błog. dla Bartka Rios z okazji urodzin

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 24 czerwca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 25 czerwca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Wanda Górecka
Sobota, 1 lipca
5:30 PM Ludwika Sławska
Niedziela, 2 lipca
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
Dzisiaj zostanie zebrana II składka przeznaczona na potrzeby
Stolicy Apostolskiej (Świętopietrze). W przyszłą niedzielę (2
lipca) II składka przeznaczona jest na Fundusz Remontowo –
Budowlany.
Today, the second collection will be taken for Peter’s Pence
for the Holy Father. Next Sunday (July 2), the second
collection will be taken for Improvment and Renovation
Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
06/18 I składka - $ 1,682
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom Cz. Koperwas, V. Phillips, H. Głaz i
M. Skowrońskiej za przygotowanie i przeprowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę . Dochód wyniósł $ 874.
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.

ZNISZCZYĆ DOBREGO CZŁOWIEKA

Spotkanie z Jeremiaszem jest doskonałą okazją
do refleksji z jednej strony nad postawą człowieka
prawego, który musi zmagać się z otoczeniem
kroczącym drogą nieuczciwości. Człowiek, którego Bóg
wzywa
do
dawania
świadectwa
prawdzie,
sprawiedliwości, miłości, może swe trudne zadanie
wykonać jedynie wówczas, gdy potrafi za Jeremiaszem
powiedzieć: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz,
dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą”.
Prawość jest nie do pokonania jedynie wówczas, gdy
w jej obronie stoi „Pan, jako potężny mocarz”.
Dostrzeżenie tej prawdy jest ważne i z tej racji, że
niejednokrotnie trzeba spieszyć z pomocą człowiekowi
uczciwemu, który został osaczony przez nieżyczliwe
dlań środowisko. Ta pomoc polega na wezwaniu go do
umocnienia wiary lub na włączeniu się w walkę po jego
stronie. Wówczas trzeba sprawdzić, w jakiej mierze my
sami dostrzegamy Boga, stojącego przy nas, jako
potężnego mocarza. Bez Niego nie można się włączyć
nawet w ratowanie osaczonego.
Spotkanie
z Jeremiaszem
może
pomóc
w zrozumieniu trudnego losu każdego człowieka, który
decyduje się na wędrowanie przez życie drogą
ewangelicznych wymagań. Ono też pozwala odkryć
prawdę, iż ktokolwiek chce żyć zgodnie z prawem
Bożym, zawsze ma wrogów, musi się z nimi liczyć,
a Pan Jezus pragnie, by nadto umiał ich kochać.

Nie ma Mszy św. o 12:45PM

Podobnie jak w ubiegłych latach - w okresie
letnim nie ma Mszy św. o 12:45pm.
Również w środy nie ma wieczornej Mszy św.
ZASTĘPSTWO KS. JANA
Podczas wakacji ks. Jana posługę w naszej parafii będzie
pełnił ks. Dr Tomasz Ducha, wykładowca na KUL-u
(ten sam co w ubiegłym roku).
Zgłoszenia ślubu czy chrztu - prosimy przełożyć na czas
powrotu ks. Jana.
W razie nagłej potrzeby, prosimy o kontakt z ks.
Tomaszem.

BIULETYN W WAKACJE
Przez najbliższe dwa miesiące (lipiec i
sierpnień) nasz biuletyn parafialny wędzie
wydawany co dwa tygodnie.
CUDA EUCHARYSTYCZNE-WYSTAWA

Jeszcze tylko dzisiaj można obejrzeć wystawę
Cuda eucharystyczne na świecie (Eucharistic
Miracles of the World, The Vatican International
Exhibition); Our Lady of Peace, Santa Clara, CA.
POZNAWAJMY POLSKICH ŚWIĘTYCH
Odwiedzając Ojczyznę poznajmy naszych świętych i
błogosławionych. Oni dają przykład chrześcijańskiego
życia i wspierają nas w naszym dążeniu do świętości.
Kraków (tam jest ich najwięcej), Warszawa, Gniezno i
inne miasta - mają groby naszych świętych Rodaków.

“FEAR NO ONE…”
Today’s reading is part of the instructions Jesus
gives to his disciples after he has commissioned them to
proclaim the approaching Kingdom of heaven.
As we
already know, Matthew addressed a predominantly
Jewish-Christian community, for whom Jesus embodied
the fulfillment of the Old Testament. His Gospel is
divided into five long discourses that remind us of the
Pentateuch, the five books of Moses. In Matthew’s
Gospel, Jesus is the new Moses, the new Lawgiver, and
the new Teacher. At the time this Gospel was written
(c.85), the early Christian communities were suffering
persecution and some were losing their faith in the face
of opposition. In this brief text, the phrase, “Do not
fear,” appears three times. With these words, Jesus
encouraged the disciples and attacked the fears that
could make them abandon their mission. Jesus assured
them that their persecutors could destroy the body but
never the soul. The coming of the Reign of God was
inevitable and fear must not prevent the disciples from
proclaiming it.
Today’s reading offers three significant
messages: Fear cannot prevent us from proclaiming the
gospel and its demands. Jesus promises that we will
never be alone in our efforts to do what is right; and
lastly, the final judgment before God will be based on
the disciples’ faithfulness to Jesus during the
controversies that are part of their mission. Let’s ask
ourselves: what fears keep me from sharing my faith in
God?

Are You a Registered Parishioner?

If you attend Mass here regularly, we encourage you to
register as a member of Saint Brother Albert Church.
3 main reasons why registering is important:
1. If we as a parish do not know who is out there, how
can we serve the needs of all?
2. Registering in the parish makes Sacrament prep easier
when the time comes. Infant baptisms, being a godparent/sponsor for baptisms or confirmations, and especially getting married whether you are getting married at
this parish, another parish, or having an international
Catholic wedding. If you’re not a registered parishioner
this will greatly delay the process.
3. Letters of Recommendation; sometimes there are
occasions where letters of recommendations are needed
from your parish pastor (Catholic school enrollment,
scholarships, godparent eligibility, etc.). If you’re not
registered, we cannot provide this letter to you.
Please note: there is a three (3) month waiting period
from the date of registration before being considered a
full-fledged registered parishioner. Any requests for
pastor signatures on any forms, letters, or wedding preparation paperwork will not be processed within the 3
months.
Registering is easy!
Visit the Parish Office or fill out a registration form.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

06/23
07/07
09/17

- Najśw. Serca Pana Jezusa
- Pierwszy Piątek Miesiąca
- Festiwal Parafialny

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.
Postarajmy się jak najlepiej poznać historię życia i
posługi naszego świętego Patrona, a przede wszystkim
umocnić pragnienie naśladowania go w swoim życiu.
"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/

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.projektbuszcze.org Zachęcamy do pomocy!

„MIŁUJCIE SIĘ” - zachęcamy do nabywania i

lektury, a w nim m.in. piękne świadectwa nawrócenia.
POMÓŻMY! Nasz parafianin, Krzysztof Michalski,
doznał poważnego urazu kręgosłupa i przez wiele
miesięcy nie będzie w stanie pracować i łożyć na
utrzymanie swojej rodziny. Bardzo prosimy o wpłacanie
pieniędzy przez stronę gofundme stworzoną przez jego
przyjaciół na pokrycie kosztów leczenia i innych
wydatków. Każda kwota ma znaczenie!
https://www.gofundme.com/chris-and-his-family-needs-help

WPŁYW KUTURY NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA
„Człowiek żyje na pograniczu świata natury i kultury.
Poprzez swoje działania tworzy również duchowy klimat, co
stanowi szczególny wymiar kultury. Choć od natury zależy
bardzo wiele, to jednak decydujący wpływ na jakość życia ma
klimat kulturowy. W jaki sposób zatem należy go
kształtować, aby faktycznie sprzyjał osobowemu rozwojowi?”
Cały artykuł na stronie: katolik.pl
Czy wiesz, że: Barcelońską bazylikę Sagrada Familia
(Świętej Rodziny) odwiedza w ciągu roku około 4,5 mln
osób. Największą grupę (18%) stanowią Amerykanie.





Do wynajęcia (od czerwca) 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.
Wykształcony, 50-letni męźczyzna poszukuje pokoju (najlepiej z prywatną łazienką) w
bezpiecznym, dobrym miejscu. Tel. (669) 233 1077

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje
profesjonalną i uczciwą poradę i obsługę przy
kupnie i sprzedaży nieruchomości
w Bay Area.
Moim klientom oferuję:








Grace Rudawski

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

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!

TRANSPORT - SHIPPING
“DOOR-TO-DOOR”: POLSKA i RESZTA SWIATA “WORLDWIDE”
Znakomity serwis, wprost od właściciela firmy, *całe domostwa-mienie
przesiedleńcze *samochody* *motocykle *łodzie* - juz od roku 1989-go

e-mail: info@americanserviceslax.com
WEB: www.americanserviceslax.com

Tel: 310-628-9990 & 310-382-0254

SLAVIC SHOP

Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

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

Grace@RealtorGrace.com

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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

European Food and Wine Market

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

SANATORIUM “SŁOWACKI”
HOTEL – MEDICAL SPA

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

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

www.slowacki.busko.pl
Serdecznie zapraszamy!

650-941-9855

maria.smolenski@yahoo.com
www.altosdentist.com

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

