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Uroczystość Chrystusa Króla
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

25 listopada\November 25, 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
Ks. Sławomir Murawka - Rezydent

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
7:30 PM
7:30 PM

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU

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

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

Środa
Piątek

PARISH OFFICE

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.

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION
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

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

PASTORAL CARE OF THE
SICK

SAKRAMENT CHORYCH

First Fridays and on call

W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

GRUPA RÓŻAŃCOWA
W listopadzie modlimy się za
wszystkich naszych drogich
zmarłych.
ROSARY GROUP
In November we pray for all
the faithful departed.

Zaświadczenia o przynależności
do parafii, zgoda na
sprawowanie sakramentów
poza parafią, zaświadczenia dla
rodziców chrzestnych,
wydawane są tylko osobom
formalnie zarejestrowanym
w naszej Misji.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
The Lord is king; he is robed in majesty.

Psalm 93

PIĄTEK/FRIDAY - 23 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm ++ Za zmarłych z rodziny Żurek i Stec
SOBOTA/SATURDAY - 24 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30pm +Kazimiera Teodorczyk
O Boże błog. dla Krzysztofa Kozaka
NIEDZIELA/SUNDAY - 25 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00am For God’s blessing for Monroy Family
10:30am ++ Maria, Klemens i Tadeusz Krawczak - Małgorzata
12:45 pm + Władysław Puchalski (rocz. śm.) - Z.i J. Prokop
ŚRODA/WEDNESDAY - 28 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 30 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30pm + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY - 1 GRUDNIA/DECEMBER
5:30pm W intencji Lucynki - rodzice
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 GRUDNIA/DECEMBER
9:00am +Eduardo Silveira - wife and parents
10:30am + Jadwiga Sierocka
12:45 pm O Boże błog. dla Antosia Sowul z okazji 12. urodzin
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 3 GRUDNIA/DECEMBER
6:00AM O Boże błog. dla rodziny
WTOREK/THUESDAY - 4 GRUDNIA/DECEMBER
6:00am - Wolna intencja
CZWARTEK/THURSDAY - 5 GRUDNIA/DECEMBER
6:00am - Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 5 GRUDNIA/DECEMBER
6:00am O Boże Błog. dla Anny Kempanowskiej - W. Triska
PIĄTEK/FRIDAY - 7 GRUDNIA/DECEMBER
7:30pm + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY - 8 GRUDNIA/DECEMBER
5:30pm + Danuta Nowacka
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 GRUDNIA/DECEMBER
9:00am + Chris Kulpa (3rd. death anniv.) - mother
10:30am + Zbigniew Bryning - żona
12:45 pm O Boże błog. dla Wandy Triska - A. Kempanowska
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 10 GRUDNIA/DECEMBER
6:00am - Wolna intenca
WTOREK/TUESDAY - 11 GRUDNIA/DECEMBER
6:00am - Wolna intencja

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 24 listopada
5:30 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 25 listopada
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10.30 AM Wanda Górecka, Patryk Becla
12:45 PM Krzysztof Kozak
Sobota, 1 grudnia
5:30 PM Karolina Swedek
Niedziela, 2 grudnia
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Beata Kempanowska, Elżbieta Agredano
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka przeznaczona na
Seminarium Duchowne Księży Chrystusowców w
Poznaniu.
Today, the second colection will be taken for Society of
Christ Fathers’ Seminary in Poland.

SKŁADKA/COLLECTION:
11/18 I składka - $ 2,609
II składka 728
Bóg zapłać za każdą ofiarę.

KAWIARENKA:
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. Z każdą sprawą można zwrócić się do członka
Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za dany miesiąc.

POTĘGA PRAWDY

Chrześcijanin ma nad sobą dwie władze. Jako
obywatel podlega władzy państwowej, a jako
ochrzczony podlega władzy religijnej. Jest jednak i
trzecia. W rzeczywistości bowiem ponad władzą
państwową i religijną jest Bóg. Tylko Jego wymaganie
i prawo są słuszne. Bóg zaś sprawuje władzę w imię
prawdy. Chrystus też miał nad sobą trzy władze.
Państwową reprezentował w Galilei Herod, w Judei
Piłat, a w Rzymie Tyberiusz. Religijną reprezentował
w Jerozolimie Kajfasz i Sanhedryn. Popadł w konflikt
z jedną i drugą, i obie władze wydały na Niego wyrok
śmierci. Został jednak wierny Ojcu. Każda władza wie,
że o wartości jej podwładnych decyduje stopień
umiłowania przez nich prawdy. Chrystus nie wzywa ani
Piłata, ani Kajfasza do wierności prawdzie. Wyznaje
jedynie przed nimi z naciskiem, że On jest i pozostanie
wierny prawdzie, nawet za cenę życia. „Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu”. Chrystus postawą wierności prawdzie
wskazał drogę jedynego, skutecznego oddziaływania na
władzę i możliwość wewnętrznej przemiany człowieka
sprawującego władzę, przez wprowadzenie go na drogę
szacunku dla prawdy. Ostatnie słowo bowiem należy
zawsze nie do władzy, ale do prawdy. Chrystus Król —
rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię
prawdy. Dlatego On jest jedynym, sprawiedliwym
Władcą świata.

ŚWIĘTO CHRYSTUSOWCÓW

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla. To
patronalne święto Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii, zakonu, którego członkowie posługują w
naszym kościele. Z tej okazji zebrana zostanie II składka
na Seminarium Duchowne Chrystusowców. Również
dochód z Kawiarenki zostanie przeznaczony na
chrystusowców.

* Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii, założone
przez Sługę Bożego kard. A. Hlonda służy Polakom
na wszystkich kontynentach.
Dom Główny i seminarium znajdują się w Poznaniu.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypada w
ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem Adwentu i
kolejnego roku liturgicznego. Święto przypomina
wiernym, że Chrystus Król jako Pan historii, zamyka
ludzkie dzieje i do Niego należy ostatnie słowo w
sprawach świata. Chrystus jest władcą panującym w
Królestwie prawdy i miłości, jest Królem, który po
ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu panuje w sercach
wiernych, dzięki miłosierdziu i przebaczeniu.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił
dla całego Kościoła papież Pius XI encykliką "Quas
primas" w 1925 roku.

„Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili”.

WHO IS TRULY POWERFUL?

The charge of kingship is the central question of
Jesus’ trial before Pilate. Jesus never answers Pilate’s
question, “Are you the king of the Jews?” in a
straightforward way. Although Pilate declares to the
waiting Jews, “I find no case against him”, Pilate should
not be viewed as an innocent bystander. Part of the irony
of John’s presentation of the trial and crucifixion is that
Pilate uses his own authority to declare Jesus’ kingship.
Pilate places an inscription over the cross, “Jesus of
Nazareth, the king of the Jews”. In this way, John crafts
his narrative so that Jesus’ kingship becomes most
visible in his crucifixion. It is as if his crucifixion is his
enthronement as king, the moment at which the
declaration of his kingship is made public.
Instead, Jesus offers an alternative to earthly kingship. “I
have been born and come into the world for this: to
witness to the truth”. Those who can hear or see the
message of Jesus’ crucifixion see a true king. It is clear
that many do not understand Jesus’ kingship, and others
reject it outright.
It is a kingship that can be difficult to see, for it is
manifest in crucifixion rather than in political
dominance. Today, Jesus’ kingship can be difficult to see
for the same reasons. Nonetheless, Jesus is a King.

THE FEAST OF CHRIST THE KING

The Feast of Christ the King was established by Pope
Pius XI in 1925 as an antidote to secularism, a way of
life which leaves God out of man's thinking and living
and organizes his life as if God did not exist. The feast is
intended to proclaim in a striking and effective manner
Christ's royalty over individuals, families, society,
governments, and nations.
Christ is God, the Creator of the universe and hence
wields a supreme power over all things. Christ is our
Redeemer, He purchased us by His precious Blood, and
made us His property and possession. Christ is Head of
the Church, "holding in all things the primacy". God
bestowed upon Christ the nations of the world as His
special possession and dominion.
THE FEAST OF SOCIETY OF CHRIST FATHERS
Christ the King is the Patron of Society of Christ Fathers,
the religious order whose mission is caring for the souls
of Polish people who live outside the borders of Poland.
Spirituality of the Society of Christ Fathers, which
follows from monastic and priestly life, is based on the
charism of its founder - Servant of God Cardinal August
Hlond - as well as the Society"s mission.

PARISH„WIGILIA”

Everyone is invited to the traditional Parish
Christmas Dinner on Sunday, Dec. 16 at
2:00PM in the parish hall.
Program: Nativity Scene by children from Polish School,
traditional dishes, sharing opłatek and singing carols.
Reservation: Beata Koperwas; 408 250 8162 and Maria
Skowrońska; 650 384 5973.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

12/02

- Spotkanie dla dzieci ze św. Mikołajem
- Spotkanie dla młodzieży z ks. Sławkiem
12/07 - Pierwszy piątek miesiąca
12/07-8 - Dyżur konsularny
12/16
- Wigilia Parafialna
12/20-23 - Rekolekcje Adwentowe

DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
przygotować uroczystość 100.lecia niepodległości Polski
oraz wzięli w niej udział. „Bóg zapłać”!
Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na pokrycie kosztów
przylotu do nas biskupa oraz znakomitych śpiewaków i
pianisty. Można wypisać czek na parafię z dopiskiem
„święto niepodległości”. Serdecznie dziękujemy!

SPOTKANIE FORMACYJNE dla młodzieży
Zapraszamy młodzież po bierzmowaniu i starszą
na comiesięczne spotkania z ks. Sławkiem.
Pierwsze z nich - za tydzień, 2 grudnia po Mszy
św. o 10:30.
ADWENT - NOWY ROK KOŚCIELNY

Już za tydzień przypada I Niedziela Adwentu, którą
rozpoczynamy nowy rok kościelny (liturgiczny).
RORATY– to Msza św. odprawiana w Adwencie,
zwykle wcześnie rano, o zmroku. Symblizuje nasze
oczekiwanie na Zbawiciela, Światłość świata.
W tym roku zapraszamy na Roraty o godz. 6 rano od
poniedziałku do czwartku włącznie.
Natomiast w piątek - Roraty o 7:30PM. Szczególnie
dzieci i młodzież zapraszamy na to modlitewne
oczekiwanie i przygotowanie do świąt Bożego
Narodzenia.
W zakrystii są do odebrania dla dzieci piękne lampiony
do samodzielnego złożenia, używane na Roratach.
REKOLEKCJE ADWENTOWE... odbędą się w
ostatnim tygodniu Adwentu w dniach 20 –23 grudnia, a
poprowadzi je ks. dr Krzysztof Ora ze Świdnicy.

OPŁATEK PARAFIALNY

Zapraszamy wszystkich na Opłatek Parafialny w
niedzielę 16 grudnia o 2:00PM w sali parafialnej.
W programie; „Jasełka” w wyk. dzieci z Polskiej Szkoły,
łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i wigilijne potrawy.
Ceny biletów: dorośli $25; dzieci 5-12 lat $12.
Rezerwacje przyjmują: Beata Koperwas, tel. 408 250
8162 i Maria Skowrońska, tel. 650 384 5973.
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KARD. A. HLONDA
Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie
Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski,
wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki
Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w
moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku
Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego
Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała
Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...



Rodzina polsko-francuska w Sunnyvale poszukuje polskiej niani dla dwójki chłopców (8 i 3 lata), bez zamieszkania od
poniedziałku do piątku w godz. 3 -6.30 (możliwe dodatkowe godziny). Wymagane prawo jazdy i samochód. Kontakt:
Paulina 408 -821 -7774 (po 5:00pm), albo paulina.nervet@gmail.com

Poszukuję pracy jako opiekunka do dziecka lub starszej osoby. Ula (408) 509-0557.



LAW OFFICES OF AFFORDABLE LIVING TRUSTS
Jakościowe i sprawdzone zarządy powiernicze o przystępnych cenach!

Z sukcesem chronimy rodziny i zabezpieczyliśmy tysiące majątków przez
30+ lat! Pozwól nam pomóc chronić Twoich bliskich.
Protecting Families
for 30+ Years!

Mówimy po polsku! (408) 741-1627

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








Łukasz Pastuszka

www.AffordableLivingTrusts.com

Attorney at Law

TRANSPORT–
SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”:

POLSKA RESZTA
ŚWIATA/WORLWIDE
Znakomity serwis wprost od
właściciela firmy *całe domostwa
mienie przesiedleńcze
*samochody* *motocykle *łodzie*
e-mail:
info@americanserviceslax.com
WEB:
www.americanserviceslax.com

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

Estate Planning. Trust Administration. Probate
SPRAWY PRAWNE
*Testamenty, powiernictwo spadkowe, rozporządzenia
majątkowe, medyczne pełnomocnictwa (WILLS and TRUSTS)
*Zakladnie, utrzymywanie i rozwiazywanie korporacji, kompanii i
spolek (LLC, CORPORATION, LIMITED PARTNERSHIP)
MÓWIMY PO POLSKU

Jack Klosek - Attorney at Law

www.kloseklawoffices.com

(650) 906-0442

PACZKI DO POLSKI

SLAVIC SHOP
European Food and Wine Market

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

Autoryzowany Punkt Wysyłkowy
w San Jose

Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

408-841-2525

Cal BRE# 01233596

Call/text 408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com –

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

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i więcej…

ROM SKIERski
Relator

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

www.RomsHomes.com

„ALL ROADS LEAD TO ROM”

