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

XIII i XIV niedziela w ciągu roku
Sundays in Ordinary Time
2 lipca/July 3, 2017 i 9 lipca/July 9, 2017
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

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

Half an hour before
the Mass

Pół godziny przed każdą
Mszą św.

Od 18 czerwca do 17 września nie będzie mszy
św. niedzielnej o godz. 12.45 (letnia przerwa).

SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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

Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii

MODLITWA WAKACYJNA

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.

Naucz mnie Panie dobrze
wypoczywać i spędzać wolny
czas. Proszę Cię, abym umiał
dostrzegać piękno przyrody,
wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się
zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak
kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie,
błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na
wakacje, aby dobrze spędzili ten czas. Dziękuję,
że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie
mogą wyjechać z braku środków lub z powodu
choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby
ludzie byli dla siebie dobrzy.
Dzięki Ci, Panie. Amen.

Na wieki będę sławił łaski Pana.
For ever I will sing the goodness of the Lord.

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 lipcu modlimy się o opiekę
Bożą
dla
wszystkich
podróżujących
i
wypoczywających w czasie
wakacji.
ROSARY GROUP
In July we pray for God’s
blessing for all traveling and
away on vacation.

Psalm 89

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
NIEDZIELA/SUNDAY - 16 LIPCA/JULY
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco
Fagundes
10:30 AM O Boże błog. dla Zuzanny i Jerzego Prokop
z okazji 45. rocznicy ślubu
PIĄTEK/FRIDAY– 21 LIPCA/JULY
7:30 PM + Stanisław Stec - żona
SOBOTA/SATURDAY - 22 LIPCA/JULY
5:30 PM + Ryszard Kopij - żona z dziećmi

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
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
Sobota, 8 lipca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 9 lipca
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10:30 AM Rafał Szarecki, Wanda Górecka
Sobota, 15 lipca
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 16 lipca
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowski

SKŁADKA/COLLECTION:
06/25 I składka - $ 1,663 II składka - $ 325
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinie Mrozowskich za przygotowanie i
przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę . Dochód
wyniósł $ 519.
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.

ŻYĆ DLA BOGA

2 lipca
Liturgia słowa podaje dzisiaj do rozważania cechy
prawdziwego ucznia Jezusowego. Sam Pan kreślił je
w słowach, których nie można pominąć: „Kto miłuje
ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien”. Naśladowanie Chrystusa
wymaga bezwzględnego przylgnięcia, którego wyrazem
jest całkowita miłość, przewyższająca wszelką inną
miłość; rodzice powinni kochać Jezusa więcej niż swoje
własne dzieci, więcej niż siebie samych, więcej niż
życie. To nie jest zaprzeczeniem miłości rodzinnej ani
miłości bliźniego — lecz nigdy nie należy przenosić
miłości do stworzeń nad miłość do Chrystusa. Kiedy
okoliczności życia stawiają wobec alternatywy: albo
stworzenie, albo Bóg, chrześcijanin powinien być
stanowczy w wyborze, nawet gdyby musiał zażądać od
własnego serca najcięższej ofiary.
UCZCIE SIĘ ODE MNIE
9 lipca
Nie ma lepszej drogi i lepszego Mistrza w drodze
do Boga niż Jezus. Jezus zaprasza wszystkich
utrudzonych i obciążonych, by przyjęli Jego jarzmo,
czyli powierzyli się Jego osobie. To wezwanie objawia
serce Jezusa, które jest łagodne, delikatne, pokorne,
ciche, dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i
przelewające miłość na tych, którzy chcą przebywać w
Jego bliskości. Cichy i pokorny wskazują postawę
Jezusa wobec Boga i wobec ludzi: wobec Boga –
postawa ufności, posłuszeństwa i uległości. Wobec ludzi
– postawa przyjmowania, cierpliwości, dyskrecji,
gotowości do przebaczenia i służenia.

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.
WITAMY SERDECZNIE...
w naszej wspólnocie ks. dr Tomasza Dumę,
wykładowce na Wydziale Filozoficznym KUL-u
Cieszymy się, że ponownie pełni u nas posługę
duszpasterską podczas wakacji ks. Jana.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA...
przypada w tym tygodniu. Plan: 7:00pm - spowiedź,
7:30 - Msza św., a po niej wystawienie Najśw.
Sakramentu, adoracja i nabożeństwo ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do obchodzenia 9
pierwszych piątków miesiąca.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI USA
4. lipca obchodzony jest w USA jako Dzień Niepodległości najważniejsze święto państwowe upamiętniające rocznicę
ogłoszenia Deklaracji Niepodległości w 1776 r. Święto
nieoficjalnie obchodzono już od 1777 r., jednakże dopiero w
1870 r., amerykański Kongres Stanów oficjalnie ustanowił
dzień 4. lipca dniem wolnym od pracy.

Happy 4th of July!

LOVING GOD

July 2

When God calls us to speak for him, we may depend on him to teach us what to say. A believing prospect of the end of our troubles will be of great use to
support us under them. They may be borne to the end,
because the sufferers shall be borne up under them. The
strength shall be according to the day. And it is great encouragement to those who are doing Christ's work, that it
is a work which shall certainly be done. See how the care
of Providence extends to all creatures, even to the sparrows. And the very hairs of your head are all numbered.
This denotes the account God takes and keeps of his people. It is our duty, not only to believe in Christ, but to
profess that faith, in suffering for him, when we are
called to it, as well as in serving him. That denial of
Christ only is here meant which is persisted in, and that
confession only can have the blessed recompense here
promised, which is the real and constant language of
faith and love.

REST FOR THE WEARY

July 9

What is the yoke Jesus offers? We might infer
that it is his teaching, his way of discipleship, which is
not burdensome but life-giving. He invites the weary to
learn from him, for he is not a tyrant who lords it over
his disciples, but is "gentle and humble in heart." His
yoke is easy and his burden is light. To take his yoke upon oneself is to be yoked to the one in whom God's kingdom of justice, mercy, and compassion is breaking into
this world, and to find the rest for which the soul longs.
It is not that Jesus invites us to a life of ease. Following
him will be full of risks and challenges, as he has made
abundantly clear. He calls us to a life of humble service,
but it is a life of freedom and joy instead of slavery. It is
life yoked to Jesus under God's gracious and merciful
reign, free from the burden of sin and the need to prove
oneself, free to rest deeply and securely in God's grace.

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.
Registering is easy!
Visit the Parish Office or fill out a registration form.

Happy 4th of July!

XXI POLSKI FESTIWAL

ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ

17 WRZEŚNIA, 2017

OD 10AM DO 5PM
ZAPRAS ZAMY!
XX POLISH FESTIVAL
WILL TAKE PLACE ON SUNDAY

SEPTEMBER 17, 2017

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.

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

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!
OBOWIĄZKI OBYWATELI WOBEC OJCZYZNY

Przy okazji Święta Niepodległości USA warto uświadomić sobie, że
jako obywatele mamy obowiązki wobec swojej ojczyzny
(niezależnie czy jest nią Polska czy USA). Wynikają one z 4.
przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matke swoją”. Są to m.in:
Obowiązek wierności - znaczy to, że żaden obywatel nie

tylko nie może działać na szkodę państwa, ale ma
obowiązek działać dla jego dobra.
Obowiązek obrony - oznacza, że w przypadku agresji
ze strony innego państwa każdy obywatel ma obowiązek
bronić kraju.
Obowiązek przestrzegania prawa - obywatele są
obowiązani przestrzegać przepisów zawartych w
konstytucji, ustawach i innych aktach prawnych.
Obowiązek płacenia podatków i opłat publicznych.
W Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
(1776 r.) zapisany jest także obowiązek obywateli
występowania przeciw władzy, która narusza ich prawa:
„...jeżeli jednak długie pasmo nadużyć i uzurpacji zmierzających

niezmiennie do jednego celu, ujawnia zamiar ujarzmienia ludzi pod
absolutnym despotyzmem, wtedy jest ich prawem, jest ich
obowiązkiem zrzucenie takiego rządu i ustanowienie nowych
strażników ich przyszłego bezpieczeństwa...”.





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

