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

Wniebowstąpienie Pańskie/
The Ascension of the Lord
2 czerwca/June 2, 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
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

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

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.

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 czerwcu modlimy się za
rodziców,
żyjących
i
mzarłych.
ROSARY GROUP
In June we pray for our
parents, living and deseased.

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 wśród radości wstępuje do nieba.
God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Psalm 47

PIĄTEK/FRIDAY - 31 MAJA/MAY
7:30pm + Mariusz Gładysz
SOBOTA/SATURDAY - 1 CZERWCA/JUNE
5:30pm O Boże błog. dla Wiktora Sobczyk i Eugenii Kuryj
NIEDZIELA/SUNDAY - 2 CZERWCA/JUNE
9:00am + Janina Nowicki
10:30am O Boże błog. dla Ewy i jej rodziny z okazji urodzin–
rodzice
12:45pm O Boże błog. dla Katarzyny Rygiel z okazji urodzin Elżbieta Agredano
ŚRODA/WEDNESDAY - 5 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 7 CZERWCA/JUNE
7:30pm O Boże błog. dla Zofii i Bogusława Leksander z okazji
25. rocznicy ślubu
SOBOTA/SATURDAY - 8 CZERWCA/JUNE
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 9 CZERWCA/JUNE
9:00am + Aurora uMurillo - Jo Ambrosio
10:30am O Boże błog. dla Piotra, Pawła i wnuków- Z.J.Prokop
12:45pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 14 CZERWCA/JUNE
7:30pm ++ Stanisława i Henryk Słowikowscy
SOBOTA/SATURDAY - 15 CZERWCA/JUNE
5:30pm W intencji Ojców
NIEDZIELA/SUNDAY - 16 CZERWCA/JUNE
9:00am For the intention of Fathers
10:30am W intencji Ojców
12:45pm W intencji Ojców
ŚRODA/WEDNESDAY - 19 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY – 21 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Niedziela, 2 czerwca
9:00 AM Melinda Alivio, Sheryl Walters
10.30 AM Beata Kempanowski
12:45 PM Dzieci
Niedziela, 9 czerwca
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Dominika Swedek
12:45 PM Maya Dziarmaga

Dzisiaj zostanie zebrana
II składka
na Fundusz
Remontowo-Budowlany. W przyszłą niedzielę zostanie
zebrana II składka na Katolickie Środki Masowego
Przekazu.
Today, the second collection will be taken for Improvment
and Renovation Fund. Next Sunday (June 9th), the
second collection will be taken for Catholic
Communications.

NIEBO W SERCU

Wspominamy moment z życia Chrystusa,
w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny
z Apostołami i uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do
nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś
spotkać? Od tego zależy szczęście chrześcijanina. Jedni
uważają, że niebo, jest bardzo daleko. Między ziemią, na
której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje, jest
wielka przepaść. W takiej sytuacji chcąc się
z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości:
albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi
przyjdzie na ziemię. Ludzie ci przeżywają bolesne
rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem
kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za
rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, a z drugiej
strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym
wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują
pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście.
Jest to jednak poważny błąd, bo Chrystus
odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na
ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego
palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz.
Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał
być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była
zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać
w formie widzialnej, ale pozostał z nami.

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ

Z radością informujemy, że 16 czerwca gościć będziemy
w naszej wspólnocie Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz
jego małżonkę. Para Prezydencka weźmie udział we
Mszy św. o godz. 1:00pm, a następnie spotka się z
Polonią w sali parafialnej.
Będzie to też uroczystość odpustowa ku czci św. Brata
Alberta, Patrona naszej parafii.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół świętuje
Wniebowstąpie Pańskie. Jest to pamiątka triumfalnego
powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię
dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Św.
Łukasz tak pisze w Dziejach Apostolskich: "Po tych

SKŁADKA/COLLECTION:
05/26 I składka – 1, 831
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

słowach uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I
rzekli: ´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w
niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo,
jak widzieliście Go wstępującego do nieba´.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinom Matuszewskich, Palomino i
Monroy za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę.
Dochód wyniósł $ 375.
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.

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

Jedno z przykazań kościelnych mówi: Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty, a wczasie
wielkanocnym przyjąć Komunię św..
Za tydzień przypada Zesłanie Ducha Świętego i koniec
okresu wielk.. Zachęcamy więc do spełnienia tego
przykazania. Jest to tylko minimum. Dla zachowania w
sercu żywej wiary praktykujmy regularną spowiedź.

JESUS HAS PREPARED A WAY FOR US

The celebration of the Ascension of the Lord
comes between two significant moments: the Resurrection
of the Lord and the Descent of the Holy Spirit. Today, the
Apostles are less afraid than they were when Jesus came
to them on that first Easter, but losing him today for a
second time could not have been easy. In our first reading,
they are left staring up at heaven. In the Gospel, they
leave rejoicing filled with great joy. Are they bewildered
or joy-filled? Actually they are both. The Apostles have
journeyed with Jesus for three years. They have witnessed
the miracles and the parables. They have also witnessed
the resentments and the ridicule. They have just witnessed
his torturous death and his glorious Resurrection. It has
truly been a rollercoaster ride of giant proportions.
Such is the life of discipleship we live even today as we
gather to celebrate the moment between Easter and
Pentecost. We are a people living in a kingdom
established here on earth, but not yet part of its fullness
found in the next life. It is an in-between moment for the
Church, and in our own lives. How we choose to face
such moments tells us how resilient our faith is, or
whether there is work to be done to strengthen our
reliance on Jesus and on his promises. It is always going
to be easier to have faith when things are going well. It is
in those in-between moments that we learn a great deal
about ourselves.

THE ASCENSION OF THE LORD

The Ascension of Lord is described in the Acts of the
Apostles and is also in the Gospels of Mark and Luke.
Before his Ascension, Christ spent forty days teaching
about the Kingdom of God. The Lord
informed them
that they would receive power from the Holy Spirit to be
his witnesses to the ends of the earth. The Ascension
occurred at Bethany. Christ's work of redemption has
become known as the Paschal Mystery of Christ and was
accomplished by his Passion, death, Resurrection, and
Glorious Ascension into Heaven. The Paschal Mystery
of Christ constitutes one action for the salvation of
mankind, for Jesus “was handed over to death for our
trespasses and was raised for our justification”.

EASTER CONFESSION

We remind you the one of the Church’s commandment:
To confess sins at least once a year and encourage you to
fulfill this obligation. It is the minimum, but the best option is the regular confession every few weeks.

Married Couples:

The next Marriage Encounter Weekends: Aug 9-11 in
San Francisco and Nov 8-10 in Menlo Park. For more
information and/or to register visit our website at:
sanjosewwme.org or contact Ken & Claranne at
applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

PRESIDENT’S VISIT OF OUR CHURCH

June 16, the President of the Republic of Poland Andrzej
Duda and his wife Agata will join us for holly Mass at
1:00pm. After Mass the President will meet Poles in our
Parish Hall. The meeting will be in Polish.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

06/2
6/16
06/23

- Rocznica I Komunii św.
- Msza św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego
- Odwiedziny Pary Prezydenckiej
Odpust ku czci św. Brata Alberta
Dzień Ojca
- Boże Ciało

KONIEC ROKU KATECHETYCZNEGO

Mszą św. kończymy kolejny rok szkolny i
katechetyczny. Dziękujemy rodzicom za odpowiedzialną
miłość swoich dzieci i troskę o ich integralny rozwój,
również w wymiarze religijnym. Serdecznie dziękujemy
naszym katechetkm za ich gorliwą, nieodpłatną służę w
każdą niemal niedzielę dla duchowego dobra naszych
dzieci. Dzieciom i młodzieży dziękujemy za ich otwarte
serca i umysły na słowo Boże i naukę. Niech Duch
Święty urwala przyjętą wiedzę i umacnia ich wiarę.

ROCZNICA 1. KOMUNII ŚW.

Dzisiaj też dzieci, które przyjęły 1. Komunię św. w
ubiegłym roku - przeżywają swoją rocznicę. Niech Pan
Jezus dalej je prowadzi drogą świętości i mądrości.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA...

przypada w tym tygodniu: 7:00pm - spowiedź, 7:30 Msza św. a następnie wystawienie Najśw. Sakr.,
adoracja i naboż. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy
przystępować będą do Komunii św. przez 9 pierwszych
piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak
że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i
Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich
najpewniejszą ucieczką”. (Pan Jezus do św. Małgorzaty

KULT NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Czerwiec jest miesiącem czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
To nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny: uwrażliwia
na grzech, mobilizuje do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże
Serce. Wzywa też do zbiorowej odpowiedzialności za
losy Królestwa Bożego na ziemi i wyzwala
najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa.

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
- w każdy piątek po wieczornej Mszy św.
Czy wiesz, że: Kapitan piłkarskiej reprezentacji
Hiszpanii Sergio Ramos (Real Madryt) przyjął 13 maja
chrzest św. w madryckim kościele Matki Boskiej.
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...




Potrzebna kobieta do pomocy przy starszej pani z chorobą Alzhaimera. (408) 807-1666.
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”

