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

III niedziela Wielkiego Postu\Sunday of Lent

24 marca\March 24, 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

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 marcu modlimy się o
ochronę życia od poczęcia do
naturalnej śmierci.
ROSARY GROUP
In March
we pray for
protection
of
life
from
coception to natural death.

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 jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
The Lord is kind and merciful.

Psalm 103

PIĄTEK/FRIDAY - 22 MARCA/MARCH
7:30pm + Jadwiga Marciniak - Halina Godlewska i Barbara
Sobosiek
SOBOTA/SATURDAY - 23 MARCA/MARCH
5:30pm + Czesław Bocheński
NIEDZIELA/SUNDAY - 24 MARCA/MARCH
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am ++ Zofia i Stanisław Sznidt - córka
12:45pm O Boże błog. dla rodziców chrzestnych Marty i
Mariana z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 25 MARCA/MARCH
7:30pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 26 MARCA/MARCH
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 29 MARCA/MARCH
7:30pm + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY - 30 MARCA/MARCH
5:30pm + Leon Mielczarek - córki
NIEDZIELA/SUNDAY - 31 MARCA/MARCH
9:00am ++ Arcadia & Blas Ambrosio - Jo Ambrosio
10:30am + Marianna Puchalska (rocz. Śmierci) - Z.J. Prokop
12:45pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 3 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 5 KWIETNIA/APRIL
7:30pm ++ Krystyna, Adolf i Robert Machniccy

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, 23 marca
5:30 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 10 marca
9:00 AM Sheryl Walters, Larry Vollman
10.30 AM Wanda Górecka, Beata Kempanowska
12:45 PM Elżbieta Agredano
Sobota, 30 marca
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 31 marca
9:00 AM Chau Nguyen, Melinda Alivio
10.30 AM Beata Kempanowska, Krzysztof Kozak
12:45 PM Grzegorz Wnorowski

SKŁADKA/COLLECTION:
03/17 I składka – 2,452
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
W niedzielę 17 marca kawiarenkę przygotowały rodziny
Wojtowicz i Urban. Dochód wyniośł $ 886. 24 marca
kawiarenkę przygotowały rodziny Grzegorzek, Plata i
pan Michał Kordy. Dochód wyniósł 1,023.
Dziękujemy!
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.

„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE”

Należeć do ludu Bożego, mieć żywą wodę łaski,
pokarm duchowy Eucharystii i inne sakramenty - to
jeszcze nie zapewnia zbawienia, jeżeli nie podejmujemy
głębokiego trudu nawrócenia i całkowitego przylgnięcia
do Boga. Taką naukę słyszymy dziś z ust Jezusa. Pan na
wieść o ucisku politycznym, który pochłonął wiele ofiar,
odpowiada: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Twarde słowa
pozwalające nam zrozumieć, że z Bogiem nie można
żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg stara się
na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj
Bóg nie mówi już przez Mojżesza, lecz przez swojego
Syna. Jezus dzięki swojemu miłosierdziu prosi Ojca, aby
przedłużył czas i poczekał jeszcze, by każdy mógł się
opamiętać. Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści,
kiedy na widok nieurodzajnego drzewa figowego mówi
do gospodarza: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja
okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli
nie, w przyszłości możesz je wyciąć”. Jezus ofiaruje
każdemu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez
zasługi swojej męki, karmi swoim Ciałem i Krwią,
wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej
mógłby uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie
nadużywać tak wielkich dobrodziejstw, lecz posługiwać
się nimi coraz lepiej.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa - w piątek o 7:30pm
Gorzkie Żale - w niedzielę o 10:00am
Rekolekcje „W mocy Ducha Świętego”
- 11-14 kwietnia
(prowadzi ks. dr Piotr Spyra z Zamościa)

Dodatkowa spowiedź w Wielkim Poście:
w każdy piątek od 6:30 do 7:30pm.

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

W najbliższy poniedziałek, 25 marca przypada
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy ją
dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to
Święto Wcielenia Bożego Słowa. Maryja przyjmując
Boże Słowo stała się pokorną. Służebnicą, Nową Ewą,
która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości.
Na Mszy św. podziękujemy Bogu za cały plan
zbawienia, który zaczął się wypełniać od momentu
Wcielenia, przez poniżenie Bożego Syna na krzyżu i
wywyższenie w zmartwychwstaniu, aby nas poniżonych
przez grzech doprowadzić do chwały zmartwychwstania.

Msza św. - o godz. 7:30pm
Podczas Mszy św. nastąpi obrzęd przyjęcia Duchowej
Adopcji. Chętnych prosimy o wypełnienie i zwrot
specjalnych kartek (leżą obok biuletynów).
Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy
(codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańcowej i
specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców).

BEAR THE FRUIT OF CHRISTIAN LIVING

In the Scriptures we hear today, there is the
burning bush and a fig tree. Metaphors about growth and
"plant" words are some of our favorite ways of
describing our lives. Our lives contain elements of the
burning bush, the holy ground and even the fig tree. Take
first the captivating image of the burning bush in the first
reading. Our lives should be like that burning bush – we
are called to be on fire with God's love. As we gather
here today, let us remember that we are standing on holy
ground. In fact, wherever we stand is holy ground,
because it is ground that has been created by God.
Finally, there is Jesus' parable about the fig tree. In the
end, it is not sufficient for the fig tree to simply be called
a fig tree. It must bear fruit. The same is true of our
identity as Christians. We, too, must bear fruit.. We must
allow God and others to care for us. We must also
exercise Christ-like care for ourselves and for those
around us. We, too, need nourishment – fertilizer – to
energize us, to help us to grow, to fill us with life. God
seeks to provide us with this nourishment as we gather
here at the table of the Eucharist.

ANNUNCIATION OF THE LORD

9 months before Christmas we celebrate Annunciation
(from Latin annuntiatio) of the Lord, (the announcement
by the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary that
she would conceive and become the mother of Jesus, the
Son of God. Mass (in Polish) – 7:30pm
REPENT AND BELIVE
Lent is a time of conversion and God wants nothing more
than to lead us there, but it will demand more than a good
intention or a nice resolution. It will demand a heart. It
will demand that you lay down your life for Him who
laid down His life for you. St. Alphonsus writes: “Our
time is no time for fear as we are witnesses of a God who
gave up His own life out of love for us. The Passion of
Jesus was an excess of the love of God, so anyone who
meditates on it, will follow Him.” St. John Paul II taught:
“Sin is an integral part of the truth about the human
person. To recognize oneself as a sinner is the first and
essential step in returning to the healing love of God.”
“Our time is no time for fear a in returning to the healing
love of God.”
Lenten Restrictions
Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of
fasting and abstinence for Catholics. In addition, Fridays
during Lent are obligatory days of abstinence.

2019 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

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!

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

03/22
04/07

- Droga Krzyżowa
- Spotkanie Biblijne
- Spotkanie formacyjne z ks. Sławkiem
04/11 - Rekolekcje Wielkopostne
4/18-20 - Triduum Paschalne

CZAS ŁASKI

W Wielkim Poście można uzyskać odpusty zupełne za
udział w nabożeństwach pasyjnych (Gorzkie Żale i
Droga Krzyżowa). Również w każdy piątek Wielkiego
Postu za odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i
najsłodszy Jezu” po Komunii św., przed wizerunkiem
Jezusa ukrzyżowanego.
Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego,
odpust to "darowanie przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępujemy go za
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców
odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i
świętych”. Należy spełnić następujące warunki: stan
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w
intencjach Ojca Świętego. Odpust można zyskać raz
dziennie dla siebie bądź dla jednej duszy czyśćcowej.

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana
przed obliczem Twoim i z największą żarliwością
ducha proszę Cię i błagam, abyś najwyższe uczucia
wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył
wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną
wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem
i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran
rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając
przed oczyma, co już mówił o Tobie, o dobry Jezu,
święty król Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje,
policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..

zbiórka funduszy na prowadzenie różnych posług i
programów kościelnych w diecezji.
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

Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować bliskim.
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.



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”

