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Zesłanie Ducha Świętego
Pentecost Sunday
9 czerwca/June 9, 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.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.

Psalm 104

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

Nie ma Mszy św. w środę, 12 czerwca

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
1:00 pm W intencji Ojców
ŚRODA/WEDNESDAY - 19 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY – 21 CZERWCA/JUNE
7:30pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 31 MAJA/MAY
7:30pm + Mariusz Gładysz
SOBOTA/SATURDAY - 22 CZERWCA/JUNE
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 23 CZERWCA/JUNE
9:00am ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30am + Bronisław Stanisławski - syn z rodziną
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, 9 czerwca
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Grzegorz Wnorowski, Dominika
Swedek
12:45 PM Maya Dziarmaga
Niedziela, 16 czerwca
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen

Dzisiaj zostanie zebrana II składka na Katolickie Środki
Masowego Przekazu.
Today the second collection will be taken for Catholic
Communications.
SKŁADKA/COLLECTION:
06/02 I składka – 1, 784
II składka - $ 1,373.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy rodzinie
Michalskich-Poławskich
za
przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę i Paniom za
ciasto. Dochód wyniósł $ 559.
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.

DUCH PRAWDY

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi
i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch
Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między
świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą,
kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus
wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości
człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa
dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem.
Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar
— Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu
o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo
swojej wiary. Wspominamy historyczne wydarzenie,
jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po
zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie
wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem
Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na
ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię
i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa
w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności
Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować
prawdę.
Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem,
lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu
prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej
przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda
jednoczy i staje się mocą wspólnoty.

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ

Z radością informujemy, że za tydzień, 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.
Kazanie wygłosi ks. prof. Paweł Bortkiewicz,
chrystusowiec z Poznania.
Oprawa muzyczna liturgii - zespół Adoramus z
Detroit, MI, pod opieką ks. Mirosława
Frankowskiego.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że Duch
Święty jest współistotny Ojcu i Synowi. Wspiera nas
swoimi darami: mądrości, rozumu, umiejętności, rady,
męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Do symboli Ducha
Świętego należą m.in.: woda, namaszczenie, pieczęć i
gołębica, ogień, obłok i światło.
Za pobożne i publiczne odmówienie lub odśpiewanie
hymnu do Ducha Świętego w uroczystość Zesłania
można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Kończy się też okres wielkanocny i rozpoczyna tzw.
okres zwykły w ciągu roku.

THE HOLY SPIRIT IS HERE

This Spirit had been promised by Jesus. He had
said that he would not leave them orphaned: The
Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in
my name, will teach you everything and remind you of all
that I told you. And in today’s Gospel, he had breathed
this Spirit of grace upon his Apostles and given them
power to forgive sins. Two thousand years later, we
gather in this house of God. Like those early followers of
Christ, we find solace in communal prayer. Like them, we
crave the words of Jesus and we feast at his table. Like
them, we exist in a world of uncertainty and opposing
rhetoric. Like them, we find strength in a Christian
community. Most important, like them, we have been
redeemed by Christ’s sacrifice and have been baptized
and sealed in his Spirit.
We may not feel the strong driving wind nor see
the tongues of fire, but the Spirit is here and dwelling
among us. He has given us varied gifts in order to build
up God’s kingdom. That same Spirit of Jesus is
empowering each of us to go out and boldly proclaim the
Good News – that Jesus Christ has died for all, that he has
forgiven our sins, that he has destroyed death’s power
over us, and that in all things, Jesus loves us. Now that is
something to shout about in any language.

PENTECOST

Pentecost, with Christmas and Easter, ranks among the
great feasts of Christianity. It commemorates not only the
descent of the Holy Spirit upon the Apostles and
Disciples, but also the fruits and effects of that event: the
completion of the work of redemption, the fullness of
grace for the Church and its children, and the gift of faith
for all nations.
Pentecost ends Easter time and beginns Ordinary time.
SACRED HEART OF JESUS DEVOTION
The month of June is dedicated to the Sacred Heart of
Jesus. This devotion is one of the most widely practiced
and well-known Roman Catholic devotions, taking the
heart of the resurrected Body as the representation of the
love by Jesus Christ God, which is "his heart, pierced on
the Cross", and "in the texts of the New Testament is
revealed to us as God's boundless and passionate love for
mankind".
We encourage everybody to pray every day the Litany to
the Sacred Heart of Jesus, especially during this month.

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.

PRESIDENT’S VISIT OF OUR CHURCH

Next Sunday, 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

6/16
06/23
09/15

- Odwiedziny Pary Prezydenckiej
Odpust ku czci św. Brata Alberta
Dzień Ojca
- Boże Ciało
- Polski Festiwal

KULT NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym 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.
ZA DWA TYGODNIE...

obchodzić będziemy uroczystość Najśw. Ciała i Krwi
Pańskiej (Boże Ciało). Po Mszy św. o 10:30 - wyruszy
procesja do czterech ołarzy na zewnątrz kościoła.
Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału w tym
publicznym wyznaniu wiary w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Najśw. Sakramencie.

LETNI PORZĄDEK MSZY ŚW.

Od Bożego Ciała do 15 września (Polski Festiwal) nie
będzie w naszym kościele Mszy św. o 12:45pm oraz w
środy o 7:30pm.
Zachęcamy do udziału we Mszy św. po pol. o 10:30 rano
lub o 5:30pm w sobotę.

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

Jedno z przykazań kościelnych mówi: Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty, a wczasie
wielkanocnym przyjąć Komunię św..
Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy
się okres wielk. Zachęcamy więc do spełnienia tego
przykazania. Jest to tylko minimum. Dla zachowania w
sercu żywej wiary praktykujmy regularną spowiedź.

Czy wiesz, że: Firma Netflix podjęła walkę o prawo do

zabijania nienarodzonych dzieci w stanie Georgia! To
jeden z gigantów światowego show-biznesu i pierwsza amer.
wytwórnia filmowa, która zagroziła władzom stanu, że
zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje, jeśli
wejdzie w życie nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono
aborcję do momentu, w którym wykrywalne jest bicie serca
dziecka, czyli do około szóstego tygodnia ciąży.

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”

