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

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

jfiedurek@dsj.org

XXVIII niedziela w ciągu roku/
Sunday in Ordinary Time
15 października/October 15, 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

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
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
Środa
Piątek

PARISH OFFICE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

7:30 PM
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

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 po Mszy
św., oraz w niedzielę
przed Mszą świętą,
o godz. 10.10 am.

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
za ojczyznę.
ROSARY GROUP
In October we pray for our
homeland.

Królowo Różańca
świętego, módl się za
nami!

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
I shall live in the house of the Lord all the days if my life.

Psalm 80

PIĄTEK/FRIDAY - 13 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Jarosław Triska i Anna Lexa - W. Triska
SOBOTA/SATURDAY – 14 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Za zmarłych z rodziny Wiśniewskich i Miętkiewicz
- B. Wiśniewska
NIEDZIELA/SUNDAY - 15 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM ++ Sabina & Andre Reis - son
10:30 AM + Robert Drobot - żona
12:45 PM ++ Bronisława i Bronisław Antas - córki W. Triska i
M. Piecuch
ŚRODA/WEDNESDAY - 18 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM + Marian Głowala (5. rocznica śmierci) - córka z
rodziną
PIĄTEK/FRIDAY - 20 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM ++ Marek, Wiesław, Helena i Bronisław
SOBOTA/SATURDAY – 21 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM ++ Tekla i Jan Zięba - B.Drobot
NIEDZIELA/SUNDAY - 22 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
9:00 AM + sister Elizabeth Lepiarczyk (2nd. death
aniniversary) - R. Kulpa
10:30 AM ++ Teresa i Stanisław Szczepański - siostra
Małgorzata z rodziną
12:45 PM + Bronisław Skórka
ŚRODA/WEDNESDAY - 25 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 27 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
7:30 PM Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 28 PAŹDZIERNIKA/OCTOBER
5:30 PM O Boże błog. dla Haliny i Edwarda Nowaków z
okazji 40. rocznicy ślubu

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 14 października
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 15 października
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10:30 AM Ewa Lesiak, Krzysztof Kozak
12:45 PM Karolina Swedek
Sobota, 21 października
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 22 października
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10:30 AM Beata Kempanowska, Piotr Szarecki
12:45 PM Dominika Swedek
Dzisiaj zostanie zebrana II składka na misje.
Today, the second collection will be taken for World
Missions.

SKŁADKA/COLLECTION:
10/08 I składka - $ 3,026

II składka - 893

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Monroy i Matuszewskich za
przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 726.
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.

PRZYJDŹCIE NA UCZTĘ!

Przypowieść Jezusa jest alegorią. Wielka uczta
królewska symbolizuje "ucztę Królestwa Niebieskiego",
na którą zostają zaproszeni wybrani. Do udziału w
uczcie niebieskiej szczególne prawo posiadał Naród
Wybrany. Jednak świadomie odrzucił, a nawet znieważał
wysłańców Boga (proroków) łącznie z Największym z
nich - Synem Bożym.
Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności
i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic
nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na
ucztę, pozostając w "starym stroju", czyli nie zmieniając
dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na
tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga
jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości.
Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są
zobowiązani do "zmiany szaty", czyli do zmiany życia,
stawania się nowymi ludźmi, "przyobleczenia się w
Jezusa
Chrystusa”.
W
przeciwnym
wypadku
pozostaniemy "powołani", ale nie "wybrani".
Co
czynię, aby ludzie stojący daleko od Boga (zwłaszcza
moi bliscy) znaleźli do niego dostęp? Czy cieszę się z
nawrócenia grzeszników? Czy jest we mnie duch
tolerancji i szacunku wobec inaczej myślących,
zwłaszcza wobec wyznawców innych religii? Co jest
moim "starym strojem", który wymaga zmiany? Jak
wyobrażam sobie "Wielką Ucztę" w życiu przyszłym?

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Brat, siostra, przyjaciel rodziny, oddany kumpel,
koleżanka od serca – kogo wybrać na rodzica
chrzestnego swojego dziecka? Warto zacząć od pytania:
„Kto spełnia odpowiednie warunki?”, bo, niestety, coraz
częściej okazuje się, że w najbliższym otoczeniu... nikt.
Wielu proboszczów mogłoby opisać niejedną
nieprzyjemną
kancelaryjną
scenkę
związaną
z załatwianiem chrztu – nieprzyjemną dla wszystkich.
Kandydat na chrzestnego jest przecież w sumie dobrym
człowiekiem. Fakt, nie chodzi do kościoła, żyje
w niesakramentalnym związku, ale jest świetnym
wujkiem,
wspaniałą
ciocią,
najwierniejszym
przyjacielem domu. Dlaczego więc ksiądz się czepia?
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział
IV: 872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego
musi spełniać m.in. następujące warunki:
* nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest
* mieć ukończone szesnaście lat
* być ochrzczonym, bierzmowanym i praktykującym
katolikiem, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz
prowadzi życie zgodne z wiarą
* jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego jest w związku
małżeńskim, wymaga się, aby był to związek
sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół
* jeśli rodzice chrzestni nie należą do miejscowej
wspólnoty, zobowiązani są przedstawić pisemne
zaświadczenie z parafii do której przynależą, iż są
wierzącymi i praktykującymi katolikami zdolnymi
pełnić zadania rodzica chrzestnego.

THE PAPABLE OF THE WEDDING
BANQUET

Jesus says the kingdom of heaven is compared to
a king who gives a wedding banquet for his son. When
those invited refuse and mistreat his servants, the king
invites all to fill the banquet hall. But when one guest is
discovered without the appropriate wedding garment, he
is expelled with the warning that "many are called, but
few are chosen." Parallel motifs are suggested in the
reference to the banquet being given for the "son," to the
repeated "sending" of the servants, and to their harsh
mistreatment by those invited and summoned. The theme
of the kingdom of God is again explicit, and further
suggested in the fourfold mention of the "king" who
gives the banquet and in the fourfold reference to those
who
have
been
"called"
or
"invited"
At the end of the parable we hear of one of these latecoming wedding guests who is expelled for want of the
proper wedding garment. This somewhat puzzling
ending, coming with no explanation, appends a familiar
Matthean theme. To enter without the wedding garment
provided by the host is to despise his generous
hospitality. Responsible and obedient discipleship is still
required of all who respond to the king's invitation, and
there will come a time of judgment for all who presume
on his generosity.
“Say the Rosary every day...
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners...
I'm Our Lady of the Rosary. Only I will be able to help
you. In the end My Immaculate Heart will triumph."

PRAY THE ROSARY

Our country is facing many problems (societal moral
decay, racial and political divisions, wars, public attacks
on God and our freedoms) that man alone and government cannot resolve. Offering a Rosary as an act of reparation to God, to ask for Our Blessed Mother’s intercession and help, and to invoke God’s mercy and blessings
is a perfect and simple solution!
October is the month of the rosary. Please, join us to
pray rosary - every Sunday at 8:40am.
WHO CAN BE THE GODPARENT?
To be a godparent, a person must be chosen by the person to be baptized, or by the parents or guardians of a
child. The godparent must not only have the intention of
being a sponsor but also meet proper qualifications. Must have completed his sixteenth year. He must
be a Catholic who has received the Sacraments of Holy
Eucharist and Confirmation, and “leads a life in harmony with the faith and the role to be undertaken.” Moreover, the godparent cannot be impeded by some canonical
penalty. Ideally, this godparent at Baptism should also
be the sponsor for Confirmation. Note that the mother
and father of the child cannot serve as godparents. Also
note that these are the same requirements for Confirmation sponsors. (Cf. Code of Canon Law, #874.1).

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
- Różaniec z udziałem dzieci
- Wszystkich Świętych, pierwszy
dzień nowweny za zmarłych
11/02
- Dzień Zaduszny
11/03
- Pierwszy piątek miesiąca
11/04
- Wieczór z Muzą
11/05
- Modlitwa na cmentarzu Gate of Heaven
11/12
- Modlitwa na cmentarzu Santa Clara

10/27
11/01

KATECHEZA I NAUKA JĘZ. POLSKIEGO

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i
katechetyczny. Niech Duch Święty oświeca serca i
umysły uczniów i nauczycieli, a rodziców umacnia w
trosce o religijne wychowanie swoich dzieci i nauce
ojczystego języka.
Zachowanie religijnej i narodowej tożsamości młodego
pokolenia jawi się jako nasza powinność. Zróbmy
wszystko co w naszej mocy, aby ją spełnić jak najlepiej.

STOP ZABIJANIU DZIECI W USA

W USA zakazana będzie aborcja po 20 tygodniu ciąży, o
ile decyzję Izby Reprezentantów zatwierdzi Senat. Jeśli
wejdzie ona w życie, to ocali rocznie od 11-18 tys.
ludzkich istnień. Pomoże też w uświadomieniu
społeczeństwa
o
człowieczeństwie
dzieci
nienarodzonych, oraz odczuwanym przez nie bólu uważa J. Mancini, przewodnicząca Marszu dla Życia.
O jej przyjęcie apelował przewodniczący Komisji ds.
Obrony Życia amer. episkopatu, kard. Timothy Dolan.
„Uważamy, że każde dziecko, od chwili poczęcia,
zasługuje na miłość i ochronę prawa. Jesteśmy
przekonani, że żadna osoba ani też rząd nie mają prawa,
by odebrać życie niewinnej istocie ludzkiej - i
twierdzimy, że prawdziwe problemy, które powodują, że
kobiety rozważają aborcję, powinny być rozwiązane za
pomocą rozwiązań wspierających matkę i dziecko”napisał kardynał Dolan.
Prezydent Donald Trump obiecuje podpisanie ustawy,
jeśli zostanie uchwalona przez obydwie izby.
Nie wiadomo jednak, jak postąpi Senat. Podobne ustawy
były uchwalane przez niższą izbę Kongresu w 2013 i
2015 r. Nie znalazły jednak poparcia w izbie wyższej.
Mimo to, zakaz aborcji po 20. tygodniu ciąży
obowiązuje w niektórych częściach USA na podstawie
prawa stanów.
Na mocy wyroku federalnego Sądu Najwyższego z 1973
r. aborcja jest w USA w pełni legalna. Doprowadziło to
do śmierci już blisko 60 milionów dzieci.

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.





Agencja sprzątająca domy poszukuje pań do pracy. Ewa (408) 891-0075
Poszukuję opiekuna lub opiekunki dla mojej mamy. Poważnych kandytatów proszę o kontakt pod
numerem komórkowym (831) 402-7127 lub emailem: iwonkatyksinska@sbcglobal.net
Poszukuję nauczyciela gry na akordeonie dla mojego wnuka. Bob Razinski (408) 281-4518

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:

TRANSPORT - SHIPPING

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

Grace@RealtorGrace.com

“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
PACZKI DO POLSKI
Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

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

408-841-2525

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...

Konkurencyjne ceny!

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

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

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

