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

V Niedziela Wielkanocna/Easter Sunday

29 kwietnia/April 29, 2018
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

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.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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

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

SAKRAMENT CHORYCH

First Fridays and on call

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.

Half an hour before
the Mass

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W kwietniu modlimy się w
obronie
życia
poczętego.
ROSARY GROUP
In April
we pray for the
protection of human life from
the very beginning.

Polsko, Ojczyzno moja”
- św. Jan Paweł II

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.
I will praise you, Lord, in the assembly of your people.

Psalm 22

PIĄTEK/FRIDAY - 27 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 28 KWIETNIA/APRIL
5:30pm O Boże błog. dla Johna i Veroniki - M. Rios
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 KWIETNIA/APRIL
9:00am For God’s blessings for Claudia - mother
10:30am + Zygmunt Porowski
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 2 MAJA/MAY
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 4 MAJA/MAY
7:30pm + Mini Pendari
SOBOTA/SATURDAY – 5 MAJA/MAY
5:30 pm + Agnes Mary Kopania - rodzice
NIEDZIELA/SUNDAY - 6 MAJA/MAY
9:00am + Christopher Kwas - family
10:30am O Boże błog. dla Anny Porowskiej z okazji urodzin
12:45pm O Boże błog. dla rodziny Matysiak
ŚRODA/WEDNESDAY - 9 MAJA/MAY
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 11 MAJA/MAY
7:30pm ++ Henryk i Stanisława Słowikowscy
SOBOTA/SATURDAY – 12 MAJA/MAY
5:30pm w intencji Matek
NIEDZIELA/SUNDAY - 13 MAJA/MAY
9:00am For the intention of Mothers
10:30am W intencji Matek
12:45pm W intencji Matek

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 28 kwietnia
5:30 PM Piotr Szarecki
Niedziela, 29 kwietnia
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Beata Kempanowska, Ewa Lesiak
12:45 PM Krzysztof Kozak
Sobota, 5 maja
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 6 maja
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10:30 AM Dominika i Karolina Swedek
12:45 PM Grzegorz Wnorowski
Dzisiaj zostanie zebrana II kolekta przeznaczona na Misje w
USA. W przyszłą niedzielę II kolekta będzie zebrana na
Fundusz Remontowo-Budowlany.
Today, the second collection will be taken for Home
Misisons. Next Sunday (May 6), the second collection will be
taken for Improvment and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
04/22 I składka - $1,757
II składka - $ 559
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom M.Skowrońskiej, A. Kempanowskiej i
K. Mrozowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę oraz Paniom C.Groba,
U.Jeznach, M. Kadłuczka, M. Machlowskiej, M. Niechwiej
i J. Klinert za ciasto. Dochód wyniósł $ 850.
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.

DAR BOJAŹNI BOŻEJ

Każdy chrześcijanin jest apostołem Jezusa
Chrystusa w swoim środowisku. Od jego świadectwa
zależy skuteczność odkrywania wartości Ewangelii we
współczesnym świecie. To apostolstwo musi więc być
oparte w wielkiej mierze na darze bojaźni Bożej.
Doskonale można obserwować dary Ducha Świętego
w życiu i działalności św. Pawła. On, gorliwy
prześladowca chrześcijan, obalony łaską Boga na ziemię
w drodze do Damaszku, bardzo szybko odkrył gest
zaufania, jakim go obdarzył zmartwychwstały Chrystus.
Odtąd tylko jednego się obawiał, by nie zawieść
Zmartwychwstałego. Nie bał się ludzi. Wzmocniony
darem
odwagi
potrafił
pokonywać wszystkie
przeciwności, zwycięsko wyjść z najtrudniejszych
sytuacji, bał się jedynie, by nie zawieść Chrystusa,
w którym dostrzegał Mesjasza. Bojaźń Boga wzywała go
do ustawicznego podejmowania trudnych misji, dotarł na
Areopag
w Atenach,
by
dyskutować
o zmartwychwstaniu z ówczesną inteligencją Grecji;
stanął
przed namiestnikiem w Cezarei,
przed
Sanhedrynem w Jerozolimie i przed samym cesarzem
w Rzymie. Bojaźń Boża była motorem jego
apostolskiego działania.
Każde sumienie dobrze ustawione lęka się, by
Boga nie obrazić, by Go nie zranić grzechem. Dar
bojaźni Bożej jest częścią apostolskiego wyposażenia
dojrzałego chrześcijanina. To szczególna więź z Bogiem,
oparta na odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Módlmy się za Alfiego Evansa!
NABOŻEŃSTWA MAJOWE

W tym tygodniu rozpocznie się miesiąc maj poświęcony czci Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy na
Nabożeństwa Majowe, ze śpiewem Litanii Loretańskiej w każdy piątek maja po wieczornej Mszy św.
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

UROCZ. NMP KRÓLOWEJ POLSKI...

przypada w czwartek 3 maja. My uczcimy Maryję, naszą
Królową za tydzień, 6 maja.

KWIARENKA - DYŻURY

Uprzejmie prosimy chętne osoby do przyjęcia dyżurów
w naszej Kawiarence. Chociaż raz w roku każda rodzina
powinna przyjąć taki dyżur (przygotowanie ciasta i
posiłku). Można to zrobić razem z inną rodziną lub z
dwiema. Oprócz dochodu, który zasili konto parafialne,
tworzy się okazję do towarzyskiego spotkania przy stole,
co w naszej emigracyjnej rzeczywistości ma ogromną
wartość. Zachęcamy bardzo serdecznie do wpisywania
się na tablicy w przedsionku kościoła.

LIST POLSKICH BISKUPÓW DO POLONII

Zachęcamy do lektury Listu pasterskiego Polskich
Biskupów do Polonii z okazji 100. lecia Niepodległości
naszej Ojczyzny. Tekst listu jest już na naszej stronie
internetowej.

CHRIST THE VINE

Jesus says: "If you abide in me, and my words
abide in you, ask whatever you will, and it shall be done
for you” It reiterates the importance of "abiding" in the
Savior. This "abiding in Christ" is directly linked to the
main teaching of the words of Jesus Christ: efficacy of
personal prayer. Prayer to God is absolutely crucial for a
person who desires to have a close union with Jesus
Christ. Just as one communicates daily with his family
and friends in order to strengthen these relationships,
likewise; one must communicate daily with the Thrice
Holy Godhead in order to strengthen this relationship.
Our Lord is revealing to us the importance of the "prayer
of petition”; the act of prayer whereby we make known
our inner most requests to the Heavenly Father. Prayer
of petition is a common aspect of prayer found in God’s
written word. Indeed, the "Our Father" prayer, given by
the Second Person of the Blessed Trinity Himself, says
we should request from God our necessities in life. Some
of the best advice on prayer of petition comes from St.
Peter: "Cast all your anxieties on Him, for He cares about
you". Continuing this theme St. Paul states: "Have no
anxiety about anything, but in everything by prayer and
supplication with thanksgiving let your request be made
known to God".
Our prayers should also include praise offered to
God the Father Almighty, whereby we thank Him for all
He has done for us. Our prayers should be persevering
and made in the name of the Lord Jesus Christ.

Let us pray for Alfie Evans!
WE PRAY TO THE LORD:

That the life of every human person,
from conception to natural death,
might be enshrined and protected in our laws.
For a growing love of God's little ones,
in the womb, in the nursing home or at death's door:
That we might love with the love of Jesus.

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 13, 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
13. PLEASE IT PRINT CLEARLY.
RENOVATION OF THE CHURCH
In the lobby you may see the project of the renovation of
our church. We will have three new paintings (Divine
Mercy, St. John Paul II and St. Brother Albert), all beautifully framed and illuminated. Above the sanctuary we
will install the statue of St. Michael Archangel and two
angels on the sides. The donors are very welcomed.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
04/28
- Jubileusz 30-lecia Polskiej Szkoły
05/06
- Królowej Polski
- rocznica Konsytucji 3-go maja
05/13
- Dzień Matki
05/20
- Pierwsza Komunia św.
05/27
- Msza św. na zakończenie roku szkolnego
i katechetycznego
06/3
- Boże Ciało
06/17
- Odpust ku czci św. Brata Alberta
- poświęcenia nowego obrazu św. Alberta

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA...

na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
zostanie odprawiona 27 maja o godz.12:45.
Będzie to też Msza św. rocznicowa dla dzieci, które
przyjęły 1. Komunię św. w ubiegłym roku. Zapraszamy!

MODLITWA ZA NASZE MAMY

13 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.

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.

MSZE ŚWIĘTE PRYMICYJNE

22 maja b.r. pięciu diakonów z Towarzystwa
Chrystusowego zostanie wyświęconych na kapłanów.
Każdy z neoprezbiterów odprawi w czerwcu 15 Mszy św.
w podanych przez was intencjach. Słusznie uważa się, że
pierwsze Msze św. odprawiane przez kapłanów mają
szczególną moc wstawienniczą, dlatego można wyprosić
sobie wiele łask u Boga. Specjalne broszury są obok
biuletynów.

ODNOWA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Przygotowujemy odnowienie wnętrza naszego kościoła,
aby nadać mu jeszcze bardziej sakralny wygląd i
charakter. Dojdą nowo-namalowane obrazy Jezusa
Miłosiernego, św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II. Będą
w większym rozmiarze, obudowane specjalną, efektowną
ramą, podświetloną od tyłu tworzyć będą coś, na wzór
bocznych ołtarzy. Podobnie jak obrazy św. Alberta i
kard. Hlonda. Na poprzecznej belce będzie rzeźba św.
Michała Arch. oraz dwa anioły po jego obu stronach.
Projekt mamy nadzieję zrealizować na 100. lecie
niepodległości naszej Ojczyzny, czyli na listopad b.r.

‘MIŁUJCIE SIĘ’ ... Zachęcamy do nabywania i

lektury kolejnego numeru. To wielka pomoc w
pogłębianiu wiary i wiedzy religijnej.




Oferuję catering na imprezy okolicznościowe: komunie, chrzciny, urodziny, itp.
Halina (650) 773-4516.
Organy w niskiej cenie sprzedam. Zenon - tel. 925 978 2114.

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

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!

TRANSPORT - SHIPPING

Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

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

“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

SLAVIC SHOP

Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

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

408-841-2525

European Food and Wine Market

Konkurencyjne ceny!

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

ROM SKIERski
Relator

Please call (408) 505-7300
or email: rskierski@verizon.net

www.RomsHomes.com
„ALL ROADS LEAD TO ROM”
CalBRE# 01238638

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

