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

IV Niedziela Wielkanocna\Sunday of Easter
12 maja\May 12, 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 maju modlimy się za
dzieci przystępujące do I
Komunii św.i ich rodziny.
ROSARY GROUP
In May we pray for children
receiving their First Holy
Comunnion and their families.

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

My ludem Pana i Jego owcami.
We are his people. The sheep of his flock.

Psalm 100

PIĄTEK/FRIDAY - 10 MAJA/MAY
7:30pm ++ Stanisława i Henryk Słowikowscy
SOBOTA/SATURDAY - 11 MAJA/MAY
5:30pm W intencji Matek
NIEDZIELA/SUNDAY - 12 MAJA/MAY
9:00am For the Intention of Mothers
10:30am W intencji Matek
12:45pm W intencji Matek
ŚRODA/WEDNESDAY - 15 MAJA/MAY
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 17 MAJA/MAY
7:30pm ++ Adolf, Krystyna i Robert Machniccy
SOBOTA/SATURDAY - 18 MAJA/MAY
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 MAJA/MAY
9:00am ++ Inacia and Manuel Fretas - daughter Theresa
10:30am W pewnej intencji
12:45pm O Boże błog. dla Roksany Gorgolewskiej z okazji 18.
urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 22 MAJA/MAY
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY – 24 MAJA/MAY
7:30pm + Elżbieta
SOBOTA/SATURDAY - 25 MAJA/MAY
5:30pm O Boże błog. dla dzieci i wnuków - A. Machnicka
NIEDZIELA/SUNDAY - 26 MAJA/MAY
9:00am Open intention
10:30am O Boże błog. dla Mateusza i Sophie Skowrońskich
z okazji urodzin
12:45pm + Wanda Świercz (4. rocz. Śmierci) - siostra
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

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 12 maja
9:00 AM Melinda Alivio, Larry Vollman
10.30 AM Beata Kempanowska, Dominika Swedek
12:45 PM Dzieci Pierwszo-komunijne
Niedziela, 19 maja
9:00 AM Sheryl Walters, Chau Nguyen
10.30 AM Piotr Wojciechowski, Patryk Becla
12:45 PM Elżbieta Agredano

W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka na
Kościelne Organizacje Pomocowe.
Next Sunday ( May 19th), the second collection will be
taken for Catholic Charities.
SKŁADKA/COLLECTION:
05/5 I składka – 1,913 II składka - 1, 313
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinie Monroy za przygotowanie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 1,184
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.

DOBRY PASTERZ

Postać Dobrego Pasterza to wyraz powszechnej
miłości Chrystusa ku ludziom. Oni należą do Niego jak
owce do pasterza. On zazdrośnie ich strzeże, jest dla
nich źródłem życia i zbawienia. Niezmierny przywilej,
ale wymaga on ze strony człowieka spełnienia pewnego
warunku: „Moje owce słuchają mego głosu... i idą za
Mną”. Poznaje głos Jezusa ten, kto przyjmuje Ewangelię
i rozumie jej prawdziwy sens; kto słucha głosu Kościoła,
kto zważa na głos sumienia, na głos natchnień
wewnętrznych. Człowiek słuchając tych wszystkich
głosów, wprowadzając je w życie, w czyn, idzie za
Panem z coraz większą wiernością i gorliwością.
Przynależność do owczarni Chrystusa nie jest
przywilejem zastrzeżonym tylko dla niewielu, ale darem
ofiarowanym wszystkim ludziom, którzy zechcą go
przyjąć. Dobry Pasterz, który oddał życie za wszystkich
ludzi, nie wyklucza nikogo ze swojej owczarni, ale
człowiek sam siebie z niej wyłącza, kiedy świadomie
odrzuca posłannictwo Chrystusa; sam wówczas osądza
siebie „niegodnym życia wiecznego”. Wierzący powinni
jednak nieustannie wyciągać rękę do braci
niewierzących, opornych, oddalających się, i ułatwiać im
na wszelki sposób wejście lub powrót do jedynej
owczarni. Owczarni zaś nie można pojmować jako
zamkniętego kręgu, przeznaczonego tylko na to, by
gromadzić i strzec wierzących, lecz jako przestrzeń
otwartą dla wszystkich, którzy tam chcą wejść. Brama
do niej jest szeroka, zapraszająca, podobna do Serca
Chrystusa, który raczył się nazwać „bramą owiec”. Kto
godzi się wejść przez tę bramę, zostanie dobrze przyjęty
i znajdzie zbawienie.

KOCHANE MAMY!

Matka to dar od Boga, który kocha i będzie nas
kochać. Matka to bezcenny skarb, który trzeba strzec
w nocy i w dzień. Matka to plaster na ranę, kiedy
jest nam smutno i źle. Matka to też ster, który
pilnuje byśmy się nie zatopili. Matka to wiara w nas,
kiedy mamy dni zwątpienia. Matka da nam nadzieję.
Masz tylko jedną Matkę, wiec jej broń i kochaj co
sił, bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona ci
naprawdę pomoże.
Kochane Mamy! Dziękujemy Wam za Waszą
ofiarną,
zawsze
bezgraniczną
i
zawsze
bezinteresowną miłość i przepraszamy za częsty brak
w jej odwzajemnianiu. Modlimy się, aby Boża łaska i
miłość były dla Was nagrodą.

SREBRNY JUBILEUSZA KS. SŁAWKA

Ks. Sławek Murawka 25 lata temu przyjął święcenia
kapłańskie (wraz z m.in. ks. Bandurskim, naszym
Prowincjałem).
Dziękujemy Panu Bogu za dar jego kapłaństwa i gorliwej
posługi, również w naszej wspólnocie przez kilka
ostatnich miesięcy.
Ks. Sławkowi życzymy dalszego entuzjazmu wiary i
radości w życiu kapłańskim. 100 lat!
Po Mszy św. o 10:30 - zapraszamy na jubileuszowy tort.

OUR GOOD SHEPHERD

The Fourth Sunday of Easter is often referred to as
Good Shepherd Sunday. So great is our Good Shepherd
that he knows each of us by name and gives us eternal
life. Jesus states that no one can take a sheep from his
hand or from the Father’s hand because he and the Father
are one. Some choose to interpret this as a “get out of jail
free” card. In other words, we can choose to do what we
want and it’s okay because we are, after all, in Jesus’
hand. The truth is that no external force, no other person
or entity, can take us out of Jesus’ hand or the Father’s
hand. But we are certainly capable of letting go of Jesus’
hand, the Father’s hand. As tightly as Jesus grasps our
hand out of love, we can break the grasp and choose to
run away – risking the very real chance that we can
become lost. By the grace of God, however, we have
Jesus the Good Shepherd grasping our hand, bringing us
back time and time again – forgiving us, making us new
and re-gifting us with salvation. Wander as we do, as lost
as we might become, Jesus has promised us he will leave
the ninety-nine and come and find us.
The reality of our faith and our free will is such
that we must allow ourselves to be found. God will never
force himself upon us any more than the evil one can
force himself upon us. It is always up to us to choose
good over evil, light over darkness, and life over death.

OUR BELOVED MOTHERS
Through the intercession of the Virgin Mother,
we pray that all of our Mothers experience Gods
blessings and thankful love of their children.
May you all have many joys and happy moments
to cherish and celebrate on this Mother's Day!
Beloved Mathers - we thank you and love you!
FIRST COMMUNION

Today, at 12:45 Mass group of 7 our children will
receive the First Communion.
The Holy Eucharist is the source and summit of our faith:
it is the Body, Blood, Soul, and Divinity of Our Lord.
Who Can Receive Communion?
To receive Communion worthily, you must be in a state
of grace, have made a good confession since your last
mortal sin, believe in transubstantiation and observe the
Eucharistic fast.
First, you must be in a state of grace. This is an absolute
requirement which can never be dispensed. To receive
the Eucharist without sanctifying grace in your soul
profanes the Eucharist in the most grievous manner.
A mortal sin is any sin whose matter is grave and which
has been committed willfully and with knowledge of its
seriousness. Grave matter includes, but is not limited to,
murder, receiving or participating in an abortion,
homosexual acts, having sexual intercourse outside of
marriage or in an invalid marriage (civil only), missing
Holy Mass (without serious reason), etc...
For further information on what constitutes a mortal sin,
see the Catechism of the Catholic Church.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

05/12
05/19
06/2

- Dzień Matki
- 25. lecie kapłańskwa ks. Sławka
- Pierwsza Komunia św.
- 30. lecie kapłaństwa ks. Jana
- Rocznica I Komunii św.
- Msza św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Dzisiaj, na Mszy św. o 12:45 grupa dzieci z naszej
wspólnoty po raz pierwszy w pełni uczestniczy w
Eucharystii. Są to:
Tomasz Czajkowski
Laura Faber
Ryszard Maj
Aron Matuszewski
Nicole Niechwiej
Jan Olędzki
Jędrzej Soboń
Życzymy dzieciom pięknej, głębokiej i szczęśliwej
przyjaźni z Panem Jezusem, którego mogą od dzisiaj
przyjmować w Najświętszym Sakramencie.
W nawiązaniu do tradycji tzw. Białego Tygodnia nasze dzieci wraz z rodzinami spotkają się na modlitwie
w środę i piątek o 7:30pm.
Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę!

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie
poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” –
nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach,
przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na
stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną
częścią jest Litania Loretańska.
Litania Loretańska powstała prawdopodobnie już w XII
w. we Francji. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej
miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna.

Nabożeństwa Majowe w naszym kościele
- w każdy piątek po wieczornej Mszy św.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

Jedno z przykazań kościelnych mówi: Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
Zachęcamy do spełnienia tego zobowiązania. Jest to
jednak tylko minimum. Jeśli chcemy zachować w sercu
żywą wiarę i serdeczną więź z Bogiem praktykujmy
regularną spowiedź. Najlepiej co kilka tygodni.

DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)

Otrzymane
formularze,
prosimy
wypełnić
i
zadeklarować ofiarę na ten cel. Kopertę prosimy odesłać
pocztą lub zostawić w zakrystii. “Bóg zapłać” !
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.

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








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

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”

