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

VI niedziela w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

17 lutego \February 17, 2019
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00am - 3:00pm

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
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

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.

Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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

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 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.

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Blessed are they who hope in the Lord.

Psalm 1

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
ŚRODA/WEDNESDAY - 27 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 1 MARCA/MARCH
7:30pm ++ Ron, Christopher & Shila Collins
SOBOTA/SATURDAY - 2 MARCA/MARCH
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 MARCA/MARCH
9:00am + Kazimierz Nowicki
10:30am O Boże błog. dla Katarzyny Skowrońskiej z okazji
17.urodzin
12:45pm O Boże błog. dla Tomasza i Filipa Koperwas z okazji
urodzin
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, 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
Sobota, 23 lutego
5:30 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 24 lutego
9:00 AM Larry Vollman, Chau Nguyen
10.30 AM Wanda Górecka, Patryk Becla
12:45 PM Krzysztof Kozak

„ŻADEN, KTO WIERZY W CIEBIE, PANIE,
NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY”

Pojęcie wierności względem Boga rozwijają dwa
pierwsze czytania z dzisiejszego dnia. Pierwsze
przedstawia wyznanie wiary dawnego ludu Bożego,
drugie zaś - nowego ludu. Przyszedłszy do ziemi
obiecanej, każdy Żyd miał składać Bogu pierwociny
swoich zbiorów, odmawiając modlitwę, która streszczała
historie Izraela w trzech punktach: wyboru patriarchów
i przodków licznego narodu, wzrostu ludu w Egipcie
i wyjścia przez pustynie zakończonego darem ziemi
obiecanej. W ten sposób pobożny izraelita ożywiał swoją
wiarę w Boga ojców, okazywał Mu wdzięczność za
otrzymane dobrodziejstwa, a także przywiązanie i wolę
służenia Mu. Było to pewnego rodzaju „wierzę”
wyrażone słowem i życiem.
Podobnie, chociaż w innym kontekście, wzywa
chrześcijanina do wyznania swej wiary św. Paweł:
„Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i
w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych, osiągniesz zbawienie”. Apostoł zwraca
uwagę na dwie rzeczy: wierzyć, że Jezus jest Panem,
i wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Wiara wymaga
dwóch aktów: wewnętrznego — czyli przylgnięcia
umysłem i sercem do Chrystusa — który usprawiedliwia
człowieka; oraz zewnętrznego — to jest jawnego
wyznania wiary — bądź to przez modlitwę liturgiczną,
bądź to przed światem wyznając Chrystusa, jak to
uczynili męczennicy. Kto opiera się na Jezusie, nie
powinien się lękać, albowiem „żaden, kto wierzy
w Niego, nie będzie zawstydzony” i w Jego imię
zwycięży w każdej walce.

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II

SKŁADKA/COLLECTION:
02/10 I składka – $ 1, 682
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

Za trzy tygodnie abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa
wprowadzi do naszego kościoła relikwie św. Jana Pawła
II. Stanie się to podczas Mszy św. w poniedziałek, 11
marca o godz. 7:30pm.
Abp Mokrzycki jest biskupem metropolitą lwowskim i
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy.
Przez wiele lat był osobistym drugim sekretarzem Jana
Pawła II a następnie sekretarzem Benedykta XVI.
Relikwie (łac. reliquiae: pozostałości, resztki) – to
szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te
osoby miały związek w czasie życia, stanowiące
przedmioty czci w wielu religiach (np. drewno lub
drzazgi z krzyża, na którym umarł Jezus). Są one
szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i
prawosławiu, protestantyzm neguje kult relikwii.

KAWIARENKA:
Dziękujemy Państwu B.Drobot, S.Sobczyk i A. i
M.Szczepaniakom za przygotowanie kawiarenki w
uniegłą niedzielę. Dochód wyniośł $ 1, 034.
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.

Relikwie mogą być I, II lub III stopnia.
Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia. Są to części,
które pozostały z ciała świętego, na przykład krew, kości,
skóra, włosy, paznokcie. II stopień stanowią przedmioty
związane z osobą świętego (np. ubrania, rzeczy osobiste,
modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku.)
Relikwie III stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami
poprzez dotknięcie relikwii pierwszego lub drugiego stopnia.
Np. przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego
lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia.

“BLESSED IS THE ONE WHO TRUSTS IN
THE LORD, WHOSE HOPE IS IN THE LORD”

The beatitudes are the heart of Jesus’ preaching. They
tell us to love our enemies and love our neighbor. At the
core of the sermon is Jesus’ teaching on love. This love
is characterized by forgiveness and generosity. These are
characteristic of the Christian life. They offer us hope in
the midst of trials and tests. And they show us what is
already ours by virtue of our salvation through Christ.
They help us to see the fullness of our lives as God
designs it. According to the catechism, “The Beatitudes
respond to the natural desire for happiness. This desire is
of divine origin: God has placed it in the human heart in
order to draw man to the One who alone can fulfill it”
Just as there are consequences to disobeying rules and
laws in our society, so, too, there are negative
repercussions from straying from God’s vision of human
happiness. Unlike Matthew’s Gospel, Luke gives four
“woes” after his description of the beatitudes. These
woes are reminiscent of the cries of impending distress
used by the Old Testament prophets. Luke depicts Jesus
as fulfilling the same prophetic role to warn that disaster
comes upon those whose worldly comfort and prosperity
has turned them away from God and fidelity to the
demands of his covenant. The woes remind us that
satisfaction in worldly wealth and prestige can give us a
false sense of security and lead us to overlook our radical
dependence on God’s mercy.

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 ministries.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church. Thank you for your generosity!

RELICS OF ST. JOHN PAUL II

During the Mass, March 11 at 7:30pm HE M.
Mokrzycki, archbishop of Lviv, Ukraine will bring us the
relics of St. John Paul II. Abp Mokrzycki was the second
personal secretary of John Paul II and Benedict XVI.
From the earliest times, Christians have honored the relics –
the physical remains and personal effects – of early Christians
who were martyred or lived especially holy lives. In many
places their graves became sites of pilgrimage where the
faithful journeyed to be inspired by their example and to ask
for their help in the struggles of life and in leading holy lives
themselves. Over time, shrines were built to create a proper
place for pilgrims to honor or venerate these saints, to attend
Mass, and to receive the sacraments.
Traditionally, pilgrims venerate relics by touching or kissing
the reliquary in which the fragment of the holy person’s physical remains or personal item is kept. Veneration is an expression of reverence for the holiness of the saint, and asking for
the saint to intercede on their behalf before God.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

02/17
02/23
03/6
03/8
03/11

- Msza św. z udziałem dzieci
- Zabawa karnawałowa
- Środa Popielcowa
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyzowa
- Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

zbiórka funduszy na prowadzenie różnego rodzaju
posług i programów kościelnych w ramach 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” !

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Już w tę sobotę, 23 lutego harcerze zapraszają
na Zabawę Karnawałową w naszej sali. Bilety w
cenie $55 od osoby lub $100 od pary
rezerwować: kphsanjose@gmail.com Dochód
na potrzeby parafii oraz dofinansowanie
harcerskich obozów letnich. Zapraszamy!
PO KOLĘDZIE

Ks. Jan i ks. Sławek dziękują za zaproszenie na Kolędę;
życzliwe przyjęcie, rozmowę, często i poczęstunek.
„W skali diecezji odwiedzamy około 50 proc. rodzin.
Poznajemy wówczas ich sytuację egzystencjalną i
społeczną, co daje pełniejszy obraz społeczeństwa” –
powiedział abp katowicki. W większości innych diecezji
w Polsce procent przyjmowania księdza „po Kolędzie”
jest jeszcze wyższy. Szkoda, że w naszej wspólnocie
stosunkowo mało rodzin prosi kapłana o spotkanie i
błogosławieństwo. Wszak nie ma lepszej formy poznania
się niż bezpośredni z nimi kontakt.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, i często jedyny, jaki możemy
ofiarować swoim bliskim.
SŁOWA Ś.P. PREMIERA OLSZEWSKIEGO
„Chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I
jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę.
Chciałbym mianowicie, kiedy ten gmach opuszczę, to
będę mógł wyjść na ulicę, wyjść i popatrzeć ludziom w
oczy”.
4 czerwca 1992, Jan Olszewski w Sejmie
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...

Polska firma transportowa szuka młodych, chętnych do pracy kierowców ciężarówek CDL Klasa-A oraz
pracowników do magazynu. Po szczegóły proszę dzwonić pod numer 773-964-2348.
Pokój z łazienką do wynajęcia. Jacek (408) 428-2686
Pokój do wynajęcia. Room for rent in Santa Clara. (408) 480-0118.





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”

