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 w ciągu roku/Sunday in Ordinary Time

3 lutego \February 3, 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
Ks. Sławomir Murawka - Rezydent

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 lutym modlimy się w
intencji osób konsekrowanych
i o powołania zakonne.
ROSARY GROUP
In February
we pray for
pray for consecrated people
and vocations to religious life.

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

Będę wsyławiał pomoc Twoją, Panie.
I will sing of your salvation.

Psalm 71

PIĄTEK/FRIDAY - 1 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm + Józef Snopek
SOBOTA/SATURDAY - 2 LUTEGO/FEBRUARY
10:30am Wolna intencja
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 3 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am ++ Ruperto nad Julietta Go - Jo Ambrosio
10:30am Dziękczynna i o Boże błog. dla Grety i rodziny-mama
12:45 pm ++ Maria i Wojciech Guzik—W. Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 6 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 8 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm O Boże błog. dla Marii Leksander z okazji urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 9 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm + Agata Snopek - wnuczka
NIEDZIELA/SUNDAY - 10 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am + Emma Pierce Reyes - family
10:30am ++ Maria i Felks Łukaszczyk - syn z rodziną
12:45pm + Jan Stanisłąw Wesołowski - rodzina
ŚRODA/WEDNESDAY - 13 LUTEGO/FEBRUARY
7:30 pm Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 15 LUTEGO/FEBRUARY
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY - 16 LUTEGO/FEBRUARY
5:30pm O Boże błog. dla Szymona - mama
NIEDZIELA/SUNDAY - 17 LUTEGO/FEBRUARY
9:00am + Maria Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
10:30am + Eugeniusz Dziarmaga - przyjaciele
12:45 pm O Boże błog. dla Sary Bednarek z okazji 13.urodzin
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, 2 lutego
5:30 PM Patryk Belca
Niedziela, 3 lutego
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Antoni Banach, Wanda Górecka
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Sobota, 9 lutego
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 10 lutego
9:00 AM Melinda Alivio, Larry Vollman
10.30 AM Beata Kempanowska, Dominika Swedek
12:45 PM Karolina Gorgolewska
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka
na Fundusz
Remontowo –Budowlany. Today, the second collection will
be taken for the Improvment and Renovation Fund.

SKŁADKA/COLLECTION:
01/27 I składka – $2,017
II składka - $ 458
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA:
Dziękujemy paniom W.Góreckiej, A. Machnickiej i
I.Wysok
za przygotowanie kawiarenki w uniegłą
niedzielę. Dochód wyniośł $ 967.
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.

„TY, MÓJ BOŻE, JESTEŚ MĄ NADZIEJĄ,
UFNOŚCI MOJA OD LAT MŁODYCH”

Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił
w synagodze w Nazarecie, miało podobny przebieg jak
to, które nastąpiło w synagodze w Kafarnaum:.
„Wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”. Lecz
Nazaretańczycy wkrótce poddali się myślom zbyt
ludzkim; czyż Chrystus nie był człowiekiem jak oni,
synem Józefa? A jeśli naprawdę by! Mesjaszem,
dlaczego nie czynił cudów w swojej ojczyźnie, tak jak
gdzie indziej? Czy nie mieli do tego szczególniejszego
prawa jako Jego współziomkowie?
Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada:
„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie”. I nie przerywając toku myśli, co więcej, by
wskazać, że nie można Bogu praw dyktować i że jest On
wolny w rozdzielaniu swoich darów, przypomina, co
wydarzyło się wybranej spośród wszystkich wdów
w Izraelu, wdowie z Sarepty, do której został posłany
prorok Eliasz, oraz obcokrajowcowi Naamanowi,
jedynemu trędowatemu, którego uzdrowił Elizeusz.
Jezus chce dać do zrozumienia swoim współczesnym, że
przyszedł, aby przynieść zbawienie nie tylko jednemu
miastu lub narodowi, lecz wszystkim ludziom.

KOCHANI WARIACI!

Nagłówek tego tekstu może niektórych nieco
szokować. ale trochę właśnie o to mi chodziło: o zwrócenie uwagi. Korzystam z okazji, że mogę się w biuletynie do Was odezwać, więc robię to tak, zeby nie
zostało to niezauważone.
Trochę o zauważenie zatem chodzi, ale trochę też
o to, że naprawdę trzeba być takim „Bożym wariatem”,
żeby robić, to co Wy potraficie robić dla tej wspólnoty,
dla parafii. Święty Paweł nazwał to „głupotą w oczach
świata”: dla Jezusa tyle poświęcić. Już znam spośród
Was takich, którzy ponad godzinę muszą jechać do
kościoła, choć bliżej domu mają nawet piękniejsze. Ale
jeżdżą tu właśnie. Znam takich, którzy mnóstwo czasu,
sił, nieraz już nadwątlonych wiekiem, czy innych
środków poświęcają, żeby to wszystko działało, żeby po
prostu służyć.
Kochani Wariaci! Młodzi i starsi! Godne podziwu jest to, że znajdujecie czas nie tylko na mszę, na to
służenie, ale także na nasze spotkania, których już kilka
za sobą mamy: „młodzieżowe” (starsi też przychodzą,
stąd cudzysłów), biblijne, czy harcerskie. Chcę gorąco
zaprosić na następne. Rozmawialiśmy już na tych
pierwszych to o seksie, to tatuażach, horoskopach czy
wróżkach, ale na 3. marca o 11:45 planujemy spotkanie
o cudach: o eucharystycznych szczególnie, ale też
o niezwykłym cudzie w Guadalupe, do którego się
z parafii niektórzy wybierają. Już teraz zapraszam!
Gorąco też zapraszam na kolejne spotkanie
biblijne również 3. marca, ale o 9:00 - początki trzech
najpodobniejszych Ewangelii weźmiemy pod lupę.
Zapewniam: warto!
ks. Sławek Murawka SChr

THE MOST EXCELLENT OF SPIRITUAL
GIFTS IS LOVE
Today, the first reading and the Gospel focus on
the gift of prophecy given to both Jeremiah and Jesus
to bring a particular message from God to the people.
Perhaps prophecy is one of the most difficult gifts to
receive from God, because, as we can see from the
readings, good prophets are not always welcome, either
in their native place, as Jesus discovered, or in places
that receive difficult or challenging messages from
God. But while prophets might not receive accolades
from the people to whom they are sent, they do receive
the assurance that God is with them to give them the
strength and courage they need in their mission.
This assurance is implicit in our Rite of
Baptism. By our baptism, we are anointed priest,
prophet and king. That is our mission; these are the
roles we have in evangelizing the world. Saint Paul
gives us some insight into this. No matter what other
gifts we might have, we are called to use them and the
opportunities God gives us in love – for God and good
of others, and for the salvation of the world. The kind
of love that Paul calls us to is challenging; it is not
meant simply to enrich us, make us feel good or inflate
our egos. It is meant to benefit the other, to focus on
what’s best for the other person.
This is our challenge as Christians: to couch
everything we do, all the spiritual gifts we bring to the
Church, to our families or to our workplaces, with the
gift of love, of practical concern for the benefit of
others. As we go about the rest of our week, let us ask
God for the special spiritual gift of love to accompany
everything we do.

2019 ANNUAL DIOCESAN APPEAL (ADA)

Looking toward our Annual Appeal, Hand In Hand In
Ministry, the diocesan goal is $9,486,000. 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 important
ministries.
Fill out the Pledge Form, please, and send it or bring it
back to our church.
May God bless you for your generosity!

MARRIED COUPLES

The next Marriage Encounter Weekends include: Feb 1517, 2019 in San Jose, CA and May 17-19, 2019 in San
Jose, CA. For more information and/or to register for a
Weekend, visit our website at: sanjosewwme.org or
contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413

Please, respect this House of God and
stay quiet in the church always.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

02/17
02/23
03/6
03/8
03/15

- Msza św. z udziałem dzieci
- Zabawa karnawałowa
- Środa Popielcowa
- Pierwszy piątek miesiąca
Droga Krzyzowa
- Droga Krzyżowa

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE

Planujemy
pielrzymkę
do
sanktuarium
maryjnego w Guadelupe (Mexico City) od 22 –
27 kwietnia b.r. W programie: nawiedzenie
sanktuarium, zwiedzanie miasta, piramidy
Teotihuacan, Taxco (kopalnia srebra), być może
Acapulco. Orientacyjny koszt to około. $1600
(za pokój 2.osobowy). Zgłoszenia (do 3 lutego) i
informacje - u ks. Jana.
DOROCZNY APEL DIECEZJALNY (ADA)..
to doroczna zbiórka funduszy na prowadzenie różnego
rodzaju posług i programów kościelnych w ramach
naszej diecezji. Jego tegoroczne hasło to: Hand In Hand
In Ministry.
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” !

ZACHOWANIE W KOŚCIELE

To ważne, aby umieć właściwie zachować się w
kościele, Domu Bożym. To wyraz wiary i miłości do
Pana Boga oraz świadectwo osobistej kultury.
* Załóż godne, odpowiednie ubranie.
* Przyjedź odpowiednio wcześniej, aby się skupić i
przygotować do świadomego spotkania z Panem Bogiem
* Nigdy się nie spóźniaj! Przeszkadzasz przez to innym
i lekceważysz Gospodarza - Pana Boga.
* Zachowaj milczenie przed i po Mszy św. Również w
przedsionku kościoła, który jest częścią Domu Bożego.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Jest wiele wolnych intencji na Msze św. w tygodniu.
Zachęcamy do ofiarowania duchowych owoców
Eucharystii w intencji żywych czy zmarłych. To
najlepszy prezent, i często jedyny, jaki możemy
ofiarować swoim bliskim.

Czy wiesz, że: W

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...

Pokój do wynajęcia. Room for rent in Santa Clara. (408) 480-0118.
Pokój z łazienką do wynajęcia. Jacek (408) 428-2686




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”

