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

Niedziela Palmowa\Palm Sunday
14 kwietnia\April 14, 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

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 kwietniu modlimy się o
dobre przyeżycie rekolekcji
wielkopstnych.
ROSARY GROUP
In April
we pray for good
spiritual
preparation
for
Easter during Lenten retreat.

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

Boże mój, Boże, czemuś mie opuścił?
My God, my God, why have you abandoned me?

Psalm 22

PIĄTEK/FRIDAY - 12 KWIETNIA/APRIL
7:30pm O Boże błog. dla Kamili i Damiana
SOBOTA/SATURDAY - 13 KWIETNIA/APRIL
5:30pm + Władysław Rygiel - córka
NIEDZIELA/SUNDAY - 14 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Chris Kulpa - mother
10:30am O Boże błog. dla Maximiliana (1.urodz.) - rodzina
12:45pm + Danuta Radzieta
ŚRODA/WEDNESDAY - 17 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja

TRIDUUM PASCHALNE

CZWARTEK/THURSDAY - 18 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Liturgia Wieczerzy Pańskiej
PIĄTEK/FRIDAY - 19 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Liturgia Męki Pańskiej
SOBOTA/SATURDAY - 20 KWIETNIA/APRIL
8:30pm Liturgia Wigilli Paschalnej
NIEDZIELA/SUNDAY - 21 KWIETNIA/APRIL
7:00am Wolna intencja
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Stanisław Olejnik - rodzina
Nie ma mszy św. o godz. 12.45pm
PONIEDZIAŁEK/MONDAY - 22 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
ŚRODA/WEDNESDAY - 24 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 26 KWIETNIA/APRIL
7:30pm + Beata Drążkiewicz - mama
SOBOTA/SATURDAY - 27 KWIETNIA/APRIL
5:30pm Wolna intencja
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
Niedziela, 14 kwietnia
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Beata Kempanowska, Karolina Swedek
12:45 PM Patryk Becla
Niedziela, 21 kwietnia
7:00 Lektorzy
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Antoni Banach, Wanda Górecka

W Wielki Piątek zostanie zebrana składka na Ziemię
Świętą.
On Good Friday the collection will be taken for Holy
Land.
SKŁADKA/COLLECTION:
04/7 I składka – 2,163
II składka - 1,299
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom; Szewczyk wraz z mamą Teresą i
Kowalski za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą
niedzielę. Dochód wyniósł $ 898.
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.

NIESKOŃCZONA MIŁOŚĆ

Tylko miłość nieskończona może wyjaśnić
zawrotne upokorzenia Syna Bożego. Podczas męki
Chrystus posuwa aż do ostatnich granic wyrzeczenie, nie
podkreślając praw swojej boskości. Nie tylko ukrywa je
pod postacią natury ludzkiej, lecz ogołaca się z nich
i poddaje się karze krzyża wystawiając się na najbardziej
gorzkie obelgi: „Innych wybawia, siebie nie może
wybawić! Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie
z krzyża, żebyśmy widzieli
i uwierzyli’’.
Jak
Ewangelista, tak i Kościół nie waha się poddać
wierzącym do rozważania męki Chrystusa w całej jej
twardej rzeczywistości, aby wszyscy zrozumieli, że On,
prawdziwy Bóg, jest także prawdziwym człowiekiem
i jako taki cierpiał; a wyniszczając w swojej umęczonej
naturze ludzkiej wszelki objaw swojej boskości, stał się
bratem ludzi i podzielił z nimi śmierć, by dopuścić ich
do uczestnictwa w swojej naturze boskiej. „Dla nas
Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to
śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu
Imię
ponad
wszelkie
Imię”.
Z najgłębszego
wyniszczenia pochodzi największe wywyższenie.
Chrystus, również jako człowiek, został ustanowiony
Panem wszystkich stworzeń i wykonuje swoją władze
jednając je z Bogiem, wybawiając ludzi z grzechu
i udzielając im życia Bożego.

TRIDUUM PASCHALNE I WIELKANOC
18 kwietnia – Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii
7:30 PM – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem
umywania nóg
Adoracja Pana Jezusa przy Ołtarzu Wystawienia do godz. 10:00
(w czasie adoracji okazja do spowiedzi św.)
19 kwietnia – Wielki Piątek
Dzień śmierci Pana Jezusa
3:00 PM – Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia
7:30 PM – Liturgia Męki Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakr. w Grobie Pańskim do godz. 10:00
(w czasie adoracji okazja do spowiedzi św.)
20 kwietnia – Wielka Sobota
11:00 PM – 2:30 PM – Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Grobie Pańskim
11:00 PM – 2:00 PM – Święcenie pokarmów w kościele
(co pół godziny)
8:30 PM – Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną
21 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7:00 AM – Msza św. Rezurekcyjna w jęz. polskim
9:00 AM – Msza św. w jęz. angielskim
10:30 AM – Msza św. w jęz. polskim
Uwaga: Tego dnia nie będzie Mszy św. o 12:45 PM
22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
7:30 PM – Msza św. w jęz. polskim

SERDECZNIE WITAMY...
w naszej wspólnocie ks. dra Piotra Spyrę z
Zamościa.
Dziękujemy za wygłoszone rekolekcje i życzymy
mu miłego pobytu pośród nas w czasie świąt.

HOLY SUFFERING

It is an unpleasant business, the suffering of Jesus
and of the world – for Jesus’ death and resurrection did
not remove suffering from our lives or the lives of those
we love. And it can be terrifying to experience suffering
ourselves or to walk with someone who is in distress.
And we have choices when we do. We can be like Peter
who denies, or the soldier who jeers; we can be an acquaintance who watches, or Pilate who washes his hands
of the matter. Or we can be like Joseph of Arimathea,
who refuses to participate in an unjust persecution, or
like the women who do not run from the agony of Jesus’
death, but tended to his broken, lifeless body. Perhaps we
will be like the centurion who praises God, even in the
midst of darkness. It is much easier, in the midst of affliction and suffering, to find a distraction: to turn on the
television, to shop for the newest gadgets, to escape. Yet
each year, Palm Sunday puts suffering squarely in our
midst. Why? Because our suffering, and the suffering of
the world, are bound to Christ’s. We are asked to enter
into our Lord’s passion – to walk with him, to accompany him as he faces utmost cruelty, injustice, pain, abandonment, so that we may walk with others who suffer.
We are asked to accompany them, to be for them what
some of the more admirable people were for Jesus in his
darkest hour.

HOLY TRIDUUM AND EASTER

The summit of the Liturgical Year is the Easter Triduum from the evening of Holy Thursday to the evening of Easter
Sunday. Though chronologically three days, they are liturgically one day unfolding for us the unity of Christ's Paschal
Mystery.
April 19 – Holy Thursday
Commemorating the Sacrament of Priesthood and Eucharist
7:30 PM – Lord’s Last Supper Liturgy (Mostly in Polish)
Adoration of the Blessed Sacrament till 10:00 PM
(during adoration, confession, as required)

April 20 – Good Friday

Commemorating the Passion and Death of Jesus Christ
3:00 PM – Stations of the Cross and Divine Mercy Chaplet
(Polish & English)
7:30 PM – Passion of the Lord Liturgy (Polish)
Adoration of the Blessed Sacrament at the Lord’s Tomb till 10:00

April 21 – Holy Saturday

11:00 PM – 2:30 PM – Adoration of the Blessed Sacrament
11:00 PM – 2:00 PM – Blessing of food (every half an hour)
8:30 PM – Paschal Vigil Liturgy (Polish) with the Procession

April 22 – Easter Sunday

Resurrection of the Lord
7:00 AM – Resurrection Mass (Polish)
9:00 AM – Holy Mass (English)
10:30 AM – Holy Mass (Polish)
On Easter Sunday there will be no Mass at 12:45 PM

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

04/14
04/18-20
04/21
04/28
05/5

- Niedziela Palmowa
- Triduum Paschalne
- Wielkanoc
- Niedziela Miłosierdzia Bożego
- Koncert rodziny Kaczmarek z Polski

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

rozpoczyna się w Wielki Piątek i potrwa do Niedzieli
Miłosierdzia. „Pragnę - powiedział Pan Jezus do św. s.
Faustyny - abyś przez 9 dni sprowadzała dusze do zdroju
Mojego miłosierdzia(...). A Ja te wszystkie dusze
wprowadzę w dom Ojca Mojego(...).
Zachęcamy do odmawiania tej nowenny i skorzystania z
wielu łask z nią związanych.

OFIARY NA KWIATY DO GROBU

Z wdzięcznością przyjmniemy ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego i świąteczną dekorację kościoła.
Prosimy użyć specjalne kopertki.

ŚPIEWAJĄCA RODZINA KACZMAREK

W niedzielę 5 maja gościć będziemy Śpiewającą
Rodzinę Kaczmarek z Polski. Swoim śpiewem uświetnią
naszą Mszę św. o godz. 10:30, a następnie wystapią z
koncertem w sali parafialnej.
Rodzina Kaczmarek odniosła ogromny sukces
sceniczny na koncertach dla Polonii w Chicago,
Budapeszcie, Wilnie i w Szwecji. Można ich posłuchać i
zobaczyć najczęściej w filharmoniach i domach kultury
na terenie całego Kraju. Już niedługo będziemy mieli
szczęście gościć ich i posłuchać w naszym kościele.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: http://braciakaczmarek.pl/

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)

Otrzymane
formularze,
prosimy
wypełnić
i
zadeklarować ofiarę na ten cel. Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii. “Bóg zapłać” !
Czy wiesz, że: W Stanach Zjednoczonych trwa walka
o większą ochronę życia. Episkopat wzywa do poparcia
legislacji, która zakaże późnych aborcji. Stany należą do
niechlubnego grona 7 krajów (obok m.in. Chin, czy
Korei Płn.), które pozwalają na późną aborcję, nawet
kiedy dziecko może już przetrwać poza łonem matki.
Ostatnie sondaże pokazują, że 66 proc. obywateli USA
sprzeciwia się poźnym aborcjom, a prawie 77 proc.
uważa, że dziecku narodzonemu pomimo zabiegów
usunięcia ciąży należy się opieka medyczna.
W lutym tego roku senat nie przegłosował jednak ustawy
zakazującej zabijania noworodków.
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.



ZONN AGENCY Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 4 maja 2019 w godz. 2.30 - 4.00 pm

Walnut Creek: 4 maja (sobota) 10.00 – 11.00 am
Redwood City: 5 maja (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

www.AffordableLivingTrusts.com

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








Łukasz Pastuszka
Attorney at Law

TRANSPORT–
SHIPPING
„DOOR –TO-DOOR”:

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

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

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

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,

Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

AWARD WINNING DENTIST
MARIA SMOLEŃSKI, DDS
Zaprasza do gabinetu przy
827 Altos Oaks Suite #2
LOS ALTOS, CA 94024
650-941-9855
maria.smolenski@yahoo.com
www.altosdentist.com

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”

