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

V niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

10 lutego \February 10, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

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

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Sławomir Murawka - Rezydent

Sobota
5:30pm po pol.
Niedziela
9:00am po ang.
10:30am po pol.
12:45pm po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
7:30pm
7:30pm

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

Monday, Friday
from 10:00am - 3:00pm
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.

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 lutym modlimy się w
intencji osób konsekrowanych
i o powołania zakonne.
ROSARY GROUP
In February
we pray for
pray for consecrated people
and vocations to religious life.

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

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
In the sight of the angels I will sing your praises, Lord! .

Psalm 138

PIĄTEK/FRIDAY - 8 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm O Boże błog. dla Marii Leksander z okazji urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 9 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Agata Snopek - wnuczka
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am + Emma Pierce Reyes - family
10:30am ++ Maria i Felks Łukaszczyk - syn z rodziną
12:45pm + Jan Stanisłąw Wesołowski - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 13 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 15 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 16 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm O Boże błog. dla Szymona - mama
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am + Maria Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
10:30am + Eugeniusz Dziarmaga - przyjaciele
12:45pm O Boże błog. dla Sary Bednarek z okazji 13.urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 20 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 22 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Eugenia Krawiec
SOBOTA/SATURDAY - 23 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am +Judeanne Susa - T. Silveira
10:30am + Marian Leończuk - syn z rodziną
12:45 pm O zdrowie i Bożą opiekę dla Adriana Sowula
z okazji 18. urodzin – rodzina

INTENCJE MSZALNE
Ofiarowanie duchowych owoców Eucharystii jest bezcennym
darem dla naszych bliskich; żyjących czy zmarłych. Urodziny,
imieniny, rocznica ślubu czy śmierci to szczególne okazje, aby
pamiętać
o tych, których kochamy i dla których pragniemy
Bożych łask i błogosławieństwa. Zachęcamy do zamawiania
intencji mszalnych.

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 9 lutego
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 10 lutego
9:00 AM Melinda Alivio, Larry Vollman
10.30 AM Beata Kempanowska, Dominika Swedek
12:45 PM Krzysztof Kozak
Sobota, 16 lutego
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 17 lutego
9:00 AM Sheryl Walters, Chau Nguyen
10.30 AM Antoni Banach, Patryk Belca
12:45 PM Dzieci

SKŁADKA/COLLECTION:
02/3 I składka – $
II składka - $
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom Annie i Beacie Kempanowskim i
Anicie Gribaldo za przygotowanie kawiarenki w
uniegłą niedzielę. Dochód wyniośł $ 835.
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.

PAN JEZUS POWOŁUJE KAŻDEGO Z NAS

Liturgia słowa ukazuje dzisiaj powołanie trzech
ludzi: Izajasza, Piotra i Pawła. Powołanie Boże każdego
z nich poprzedziło jakieś objawienie: Bóg, zanim
powierzy człowiekowi szczególną misję, objawia się mu
i daje się poznać. Nikt nie może samowolnie podjąć się
misji współpracy z Bogiem; lecz jeśli Bóg go wzywa, to
niegodność człowieka nie może być powodem do
cofnięcia się.
Powołanie Piotra na „rybaka ludzi” nie zachodzi
w świątyni jak w wypadku Izajasza, lecz nad jeziorem,
w okolicznościach bardzo prostych i ludzkich, jak
przystoi Bogu, który stał się człowiekiem i przyszedł
dzielić życie z ludźmi. Kiedy Jezus wygłosił kazanie
z lodzi Piotra, nakazuje mu zapuścić sieci. „Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje
słowo zarzucę sieci”. Jego uległość i ufność zostały
nagrodzone. Zagarnęli takie mnóstwo ryb, że sieci się
rwały, i napełnili nimi dwie łodzie. Nieprzewidziany cud
ukazuje, kim jest Jezus, a Piotr, zmieszany jak Izajasz,
rzuca się na kolana wołając: „Odejdź ode mnie, Panie,
bo jestem człowiek grzeszny”. Wobec Boga, który się
objawia, człowiek ze swej strony stwierdza własną
nicość, nędzę, odczuwa głęboką potrzebę upokorzenia
się. Za aktem pokory idzie wielkie wezwanie: „Nie bój
się, odtąd ludzi będziesz łowił”. Również tutaj
odpowiedź jest natychmiastowa, i to nie tylko
odpowiedź Piotra, lecz także jego towarzyszy: „I
przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko
i poszli na Nim”.

ŚLUBUJĘ CI UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ

Słowa o uczciwości małżeńskiej są ważną częścią
składanej przysięgi. Uczciwość małżeńska polega na
wzajemnym zaufaniu, które jest podstawą wspólnoty
małżonków, podtrzymywaniu między sobą życzliwej i
szczerej rozmowy, staraniu się o zrozumienie
współmałżonka w każdej sprawie, wspieraniu w
pokonywaniu trudności i twórczym rozwiązywaniu
konfliktów.
Fundamentem i zasadą życia każdej wspólnoty jest
zaufanie. Kiedy zaufanie do siebie wygasa, obumiera
również wspólnota małżeńska i następuje jej rozpad.
Owocem pełnego zaufania małżonków do siebie jest
chociażby wspólnota majątkowa, powstająca w
momencie zawarcia małżeństwa.
W atmosferze nieufności trudno o gospodarowanie
pieniędzmi i posiadanymi dobrami, o podział
obowiązków czy w ogóle o jakiekolwiek decyzje. Będzie
to możliwe dopiero wtedy, gdy dobro wspólne stanie się
dla małżonków celem ich działań, a pojęcia „moje” i
„twoje” – poza odniesieniem do rzeczy osobistych –
zostaną na zawsze zastąpione słowem „nasze”.

Hanna i Xavier Bordasowie
Cały artykuł na stronie: Kaolik.pl

Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy religijnej, a
przez to i wiary. Również przez czytanie znakomitego
pisma Miłujcie się. Najnowszy numer jest do nabycia
w przedsionku kościoła.

JESUS INVITES US TO FOLLOW HIM,
LITTLE BY LITTLE

Isaiah is called by God to be his prophet. In the
beginning Isaiah does not feel worthy to be in God’s
presence. But by the end of the reading, Isaiah is ready. It
is a similar experience for Simon in today’s Gospel. In
the beginning, Simon and his companions are getting out
of their boats and washing their nets, finished for the
night. Yet by the end, everything has changed. The same
fishermen have abandoned their boats, left everything
and followed Jesus. What a turnaround! It is interesting
to note how this happened. It doesn’t start with Jesus
asking Simon to follow him. Rather, Jesus begins with
something basic, something that Peter can do with
relative ease: Put out a short distance. this may be
inconvenient but it is doable. Simon takes the first step –
he gets back in the boat, puts out a short distance, and in
the process is able to hear the Master of all masters speak
and teach. Jesus has a second step: Put out into deep
water and lower your nets for a catch. Now this is getting
much more inconvenient. Simon is astonished. By the
time they return to shore, the men who had been
finishing their work are now beginning new work. They
leave everything and follow Jesus.
This encounter applies to our lives as well. Jesus
doesn’t necessarily ask us to leave everything right away.
Sometimes he comes to us in ways that we can accept,
bit by bit. Go just a little further. OK, we do. Then, like
Simon on the boat, we hear something new, something
different. Go a little further. “I’m not so sure Lord; I’ve
tried that so many times. But at your command I will.”
And this time things are different, because the work is
not our own, but the Lord’s.

2019 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Hand In Hand In
Ministry, the diocesan goal is $9,486,000. The goal for
our community is $6,000.
When we come together - Hand In Hand In Ministry - we
realize that we have been blessed with many gifts, and
we find strength and beauty in our diversity. We
celebrate our faith joyfully and ask that you consider
making a gift that will help to continue these important
ministries.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church.
May God bless you for your generosity!

MARRIED COUPLES

Need the perfect gift for your spouse this Valentine's
Day? Give your beloved the gift of your time and love by
attending a Worldwide Marriage Encounter Weekend.
The next Marriage Encounter Weekends include: Feb 1517, 2019 in San Jose, CA and May 17-19, 2019 in San
Jose, CA. For more information and/or to register, visit
website: sanjosewwme.org or contact Ken &
Claranne a or 408-782-1413.

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

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

02/17
02/23
03/6
03/8
03/15

- Msza św. z udziałem dzieci
- Zabawa karnawałowa
- Środa Popielcowa
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyzowa
- Droga Krzyżowa

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE

Dzisiaj zamykamy listę uczestników pielrzymki
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
2.osobowy). Zgłoszenia i informacje - u ks. Jana.

pokój

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

to doroczna zbiórka funduszy na prowadzenie różnego
rodzaju posług i programów kościelnych w ramach
naszej diecezji. Jego tegoroczne hasło to: Hand In Hand
In Ministry.
Kwota wyznaczona dla naszej wspólnoty wynosi
$6000. Otrzymane z diecezji formularze, prosimy
wypełnić i zadeklarować ofiarę, jaką chcecie złożyć na
ten cel. Kopertę prosimy odesłać pocztą lub zostawić w
zakrystii. “Bóg zapłać” !

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.
Czy wiesz, że: Około 135 tys. osób zgromadziło się w w
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, na
mszy odprawionej na stadionie przez papieża Franciszka.
Była to największa w historii msza na Półwyspie Arabskim.
Na mszę przybyli pracujący w Emiratach imigranci ze 100
krajów, przede wszystkim z Indii i Filipin. Byli też wierni z
sąsiednich państw Półwyspu Arabskiego.
Na mszę rozdano 135 tys. kart wstępu. Na stadion weszło
około 45 tys. osób, pozostałe były przed obiektem. Na mszę
zaproszono też 4 tys. muzułmanów.
Chrześcijan w ZEA jest prawie milion osób, czyli około 10
proc. ludności, i są to wyłącznie pracujący tam imigranci.
Papież odwiedził m.in. katedrę św. Józefa, jeden z dwóch
kościołów w Abu Zabi. Katedra jest parafią dla 100 tys.
wiernych.

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




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”

