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

II niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

20 stycznia\January 20, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor

Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

Monday, Friday
from 10:00am - 3:00pm
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45pm po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
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

7:30pm
7:30pm

SAKRAMENT POKUTY

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.

Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Saturday
5:30pm Polish
Sunday
9:00am English
10:30am Polish
12:45pm Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30pm
Friday
7:30pm
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

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 styczniu modlimy się o
pokój na świecie.
ROSARY GROUP
In January we pray for peace
in the world.

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

Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Proclaim his marvelous deeds to all the nations.

Psalm 96

PIĄTEK/FRIDAY - 18 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm + ks. Wojciech Baryski
SOBOTA/SATURDAY - 19 STYCZNIA/JANUARY
5:30pm + Juliusz M. Godlewski - żona
NIEDZIELA/SUNDAY - 20 STYCZNIA/JANUARY
9:00 ++ Maria Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
10:30am + Henryk Bruski (8. rocznica śm.) - rodzice i siostra
12:45pm O Boże błog. dla Doroty i Szczepana
i o dary Ducha Świętego dla dzieci
ŚRODA/WEDNESDAY - 23 STYCZNIA/JANUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 25 STYCZNIA/JANUARY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 26 STYCZNIA/JANUARY
5:30pm +Paweł Adamowicz -mieszkańcy Gdańska i przyjaciele
NIEDZIELA/SUNDAY - 27 STYCZNIA/JANUARY
9:00am Open intention
10:30am O Boże błog. dla Teresy i Wojciecha Stanisławskich
(36. rocz. ślubu)
12:45 pm O Boże błog. dla Amelii Gorgolewskiej z okazji 16.
urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 30 STYCZNIA/JANUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 1 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Józef Snopek
SOBOTA/SATURDAY - 2 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am ++ Ruperto nad Julietta Go - Jo Ambrosio
10:30am Dziękczynna i o Boże błog. dla Grety - mama
12:45 pm ++ Maria i Wojciech Guzik
ŚRODA/WEDNESDAY - 6 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 19 stycznia
5:30 PM Elżbieta Agredano
Niedziela, 20 stycznia
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Beata Kempanowska
12:45 PM Dzieci
Sobota, 26 stycznia
5:30 PM Dominika Swedek
Niedziela, 27 stycznia
9:00 AM Chau Nguyen, Larry Vollman
10.30 AM Wanda Górecka, Elżbieta Agredano
12:45 PM Karolina Gorgolewska
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana druga składka na
Mniejszości Etniczne i Kościół w Ameryce Łacińskiej.
Next Sunday (January 27), the second collection will be taken
for Ethnic Minorities and Church in Latin America.

SKŁADKA/COLLECTION:
01/13 I składka - 1, 559
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy pani Marii Skowrońskiej
za
przygotowanie kawiarenki w uniegłą niedzielę. Dochód
wyniośł $ 622.
Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz
kawiarenek. Bardzo prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą można
zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej,
odpowiedzialnego za dany miesiąc.

„ ŚPIEWAJCIE DLA PANA PIEŚŃ NOWĄ!”

Prorocy, chcąc wyrazić miłość mocną i czułą,
zazdrosną i miłosierną, Boga ku swojemu ludowi, nie
znajdowali bardziej odpowiedniego obrazu nad miłość
oblubieńców. W takim aspekcie przedstawiają oni
przymierze i przyjaźń, jaką Bóg pragnie nawiązać
z Izraelem, oraz dzieło zbawienia, którego chce dokonać
na korzyść Jerozolimy. „Jak młodzieniec poślubia
dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak
oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą
się rozraduje”.
Nowy Testament podejmuje tę
przenośnię w głębszym i konkretnym znaczeniu. Syn
Boży, stając się człowiekiem, poślubia naturę ludzką
jednocząc się z nią w sposób osobowy i nierozerwalny.
Oto dlaczego Jezus, mówiąc często o królestwie
niebieskim, przyrównuje je do uczty weselnej,
a wezwanie do przyjścia — do zaproszenia na gody. To
są Jego gody weselne z naturą ludzką obchodzone
w chwili wcielenia, a dopełnione następnie na krzyżu.
W tym kontekście, pierwszy cud Jezusa
dokonany podczas godów weselnych przypomina
niewysłowioną rzeczywistość obcowania w miłości,
zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży, stawszy się
człowiekiem, przyszedł nawiązać z ludźmi. Nie tylko
Izrael czy Jerozolima, lecz cała ludzkość została
wezwana do zjednoczenia, do zaślubin ze swoim
Bogiem. Cenę tego wezwania Jezus zapłaci na krzyżu,
w godzinie naznaczonej przez Ojca. Obecność
i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych w Kanie
są wielką podnietą do ufności. Człowiek czuje się
niegodnym zjednoczenia z Chrystusem, lecz jeśli
powierza się Matce, Ona sama przygotuje go i prowadzi
do Niego, przyspieszając godzinę.

MARSZ ZA ŻYCIEM - Walk for Life

Zachęcamy do udziału w Marszu za życiem, w sobotę 26
stycznia w San Francisco:
12:30 – Civic Center Plaza, San Francisco
Marsz to przede wszystkim modlitwa o ochronę życia
poczętych, a nienarodzonych dzieci. Wiemy, że różne
rzeczy mają wpływ na losy świata, ale tylko modlitwa
ma wpływ wyłącznie dobry. Pan Bóg „wysłuchuje
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą” (1 J
5,14b). Powstrzymanie zbrodni jest na pewno zgodne z
Jego wolą. Ważne, żeby w tej modlitwie nie ustawać.
Za udział w Marszu można uzyskać odpust zupełny.
Więcej info na stronie: www.walkforlifewc.com

POSŁUGA LEKTORA

Z wdzięcznością przyjmiemy nowe osoby do posługi
lektora w naszym kościele. To zaszczytna funkcja
czytania Pisma Świętego i Modlitwy Powszechnej
podczas sprawowanej liturgii. Chętnych prosimy o
zgłaszanie się do biura parfialnego telefonicznie lub @.

POSŁUGA MINISTRANTA

Również chłopców zachęcamy do posługi ministranta.
Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego
"ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant
służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy
samemu Bogu. Zgłoszenia do biura parafialnego.

„DO

WHATEVER JESUS TELLS YOU”

The image of a wedding is frequently used
throughout the Old Testament to describe God’s
relationship with his chosen – Israel. Though often
unfaithful, God always took her back, forgave her and
turned her sadness into joy. As she awaited the coming
of the Messiah, Israel’s hopes were expressed in terms of
a wedding – a time of great rejoicing and celebration.
Like abundant wine, God’s blessings would be poured
out on his people in full measure. As we hear the account
of the miracle at Cana, it is hard not to notice the shadow
of the cross. Like all of Jesus’ signs and miracles, this
points to the greatest of all his signs: when he will be
lifted up in obedience to the Father, for the salvation of
humanity. This will be how the new covenant- marriage
between God and his people will be brought about.
Significantly also, Jesus’ mother is present at the
wedding. In addressing her as woman, a title he will also
use from the cross, Jesus is referring back to another
woman, through whom sin first entered the world. Here
now, through this woman – Mary, his mother – the
healing of that sin will begin in her Son. For Christians,
the cross is the ultimate blessing, as it is the source of
eternal life. So the 120-180 gallons of wine is indicative
of the inexhaustible riches of God poured out on the
faithful believer. Just as a wedding is a sign of who we
are and what we hope for, so the miracle of Cana is a
sign of what God offers us if we put our faith and trust in
him.

WALK FOR LIFE

Walk for Life West Coast Great News! This year’s
Walk for Life West Coast will be in San Francisco’s
Civic Center Plaza on Saturday, January 26, beginning at
12:30 PM. AND, at the request of Archbishop
Cordileone and his brother bishops the Vatican has
declared an opportunity to obtain a plenary
indulgence for those participating in the sacred celebrations related to the Walk for Life West Coast! Pope
Francis has also given a Papal Blessing, which will be
imparted by Archbishop Cordileone at the Mass in St.
Mary's Cathedral before the Rally and Walk. For full
information and the Vatican letter about the indulgence,
go to www.walkforlifewc.com

MARRIED COUPLES

How would you like to spend a weekend away with your
spouse – just the two of you? Away from everything: the
kids, job, phone, bills and house? Plan to get away to a
Worldwide Marriage Encounter Weekend. The next
Marriage Encounter Weekends include: Feb 15-17, 2019
in San Jose, CA and May 17-19, 2019 in San Jose,
CA. For more information and/or to register for a
Weekend, visit our website at: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne at
applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

Please, respect this House of God and
stay quiet in the church always.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

01/20
02/01
02/23

- Msza św. z udziałem dzieci
- Pierwszy piątek miesiąca
- Zabawa karnawałowa

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE

Planujemy
pielrzymkę
do
sanktuarium
maryjnego w Guadelupe (Mexico City) od 22 –
27 kwietnia b.r. W programie: nawiedzenie
sanktuarium, zwiedzanie miasta, piramidy
Teotihuacan, Taxco (kopalnia srebra), być może
Acapulco. Orientacyjny koszt to około. $1600
(za pokój 2.osobowy). Zgłoszenia (do 3 lutego) i
informacje - u ks. Jana.
ZACHOWANIE W KOŚCIELE
To ważne, aby umieć właściwie zachować się w
kościele, Domu Bożym. To wyraz wiary i miłości do
Pana Boga oraz świadectwo osobistej kultury.
* Załóż godne, odpowiednie ubranie.
* Przyjedź odpowiednio wcześniej, aby się skupić i
przygotować do świadomego spotkania z Panem Bogiem
* Nigdy się nie spóźniaj! Przeszkadzasz przez to innym
i lekceważysz Gospodarza - Pana Boga.
* Zachowaj milczenie przed i po Mszy św. Również w
przedsionku kościoła, który jest częścią Domu Bożego.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Jest wiele wolnych intencji na Msze św. w tygodniu.
Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, i często jedyny, jaki możemy
ofiarować swoim bliskim.

REFLEKSJA PO ŚMIERCI P. ADAMOWICZA

(...) „Stała się rzecz straszna. Wszystkie jej okoliczności
powinna zbadać policja. Winny zaś otrzymać
usankcjonowaną prawem karę. Politycy? Powinni
milczeć, a ci, którzy uważają się za katolików, tylko
modlić. Także o to, by przejrzeli na oczy.
A jeśli chodzi o mord polityczny, to tak naprawdę jest
nim zabijanie nienarodzonych dzieci. Aż 42 miliony tak
zginęło w ubiegłym roku. Nie tylko z woli rodziców, ale
także z woli polityków, którzy ustanawiają prawa dające
możliwość „dokonania wyboru”. Św. Matka Teresa z
Kalkuty pytała kiedyś retorycznie: „Jeśli matka może
zabić bezbronne dziecko w swoim łonie, cóż stoi na
przeszkodzie, żebyśmy się wzajemnie nie pozabijali”.
(ks. Zbigniew Wielgosz, Gość Niedzielny)

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...




Pokój do wynajęcia. Room for rent in Santa Clara. (408) 480-0118.
Pokój z łazienką do wynajęcia. Jacek (408) 428-2686

Wielkanocne Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 26 stycznia w godz. 1:30 - 3:00 pm

Walnut Creek: 26 stycznia (sobota) 9.30 – 10.30 am
Redwood City: 27 stycznia (niedziela) 12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod nr tel.
650 - 967– 5510

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”

