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Uroczystość Najświętszej Trójcy
The Most Holy Trinity
31 maja/May 31 2015
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Środa, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM
MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM j. polski
Niedziela
9:00 AM j. angielski
10:30 AM j. polski
12:45 PM j. polski
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Prosimy zgłaszać 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Wymagana jest przynajmniej
roczna, aktywna przynależność
do parafii
SAKRAMENT CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca
i na każde wezwanie

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

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Piotr Nowacki, SChr - Asystent/Assistant

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy piątek po Mszy św. o godz. 7:30PM

Wszystkim dzieciom w dniu ich święta
składamy najlepsze życzenia.
Przypominamy dzieciom i rodzicom, że zapisy na
katechezę w nowym roku katechetycznym bedą
przyjmowane we wrześniu.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Przed nami miesiąc czerwiec, szczególny czas
w ciągu roku poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na tradycyjne
Nabożeństwa Czerwcowe,
które będą odbywały się:
w niedzielę: 20 minut przed Mszą św.
o godz. 10:30 AM
w środy: o godz. 7:30 PM, przed Mszą św.
w piątki: po Mszy św. o godz. 7:30 PM.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
obchodzimy w niedzielę 7 czerwca, procesja do czterech ołtarzy
odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10:30 AM.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o 12:45PM

PARISH OFFICE
Monday, Wednesday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish
WEEKDAY MASSES
Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
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
PASTORAL CARE OF THE
SICK
First Fridays and on call
GRUPA RÓŻAŃCOWA

W czerwcu modlimy się za
rodziców żyjących i zmarłych
ROSARY GROUP

In June we pray for parents, living
and deceased

The feast of Body and Blood of the Lord

we will be celebrating on Sunday, June 7, a solemn procession to
four altars will take place following the 10:30AM Mass in Polish.
The 12:45PM Mass is canceled that day.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Blessed the people the Lord has chosen.

Ps. 33

SOBOTA/SATURDAY - 30 MAJA/MAY

5:30 PM + Filip Kozieł - M. Smith

NIEDZIELA/SUNDAY - 31 MAJA/MAY

9:00 AM ++ John The Baptist Quang Nguyen and
Francis Thuan Nguyen - family
10:30 AM O dar uzdrowienia i wszelkie potrzebne łaski dla
Ks. Andrzeja z ok. urodzin - przyjaciele
12:45 PM Dziękczynna na zakończenie roku katechetycznego
i szkolnego
ŚRODA/WEDNESDAY - 3 CZERWCA/JUNE

7:30 PM O zdrowie dla Ks. Andrzeja z ok. ur. - A. Kempanowska
PIĄTEK/FRIDAY - 5 CZERWCA/JUNE
PIERWSZY PIĄTEK/FIRST FRIDAY

7:30 PM W intencji uzdrowienia
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dominika Groba
z ok. 11 ur. - rodzina
SOBOTA/SATURDAY - 6 CZERWCA/JUNE

5:30 PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Jan Kempanowskiego
- B. Kempanowska
NIEDZIELA/SUNDAY - 7 CZERWCA/JUNE
Boże Ciało/Corpus Cristi

9:00 AM + Tadeusz Pajkusz - Porwol Family
10:30 AM + Stanisława i Henryk Słowikowsccy - Góreccy
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Nicole Wilczyński
z ok. 20 ur.
ŚRODA/WEDNESDAY - 10 CZERWCA/JUNE

7:30 PM
W intencji Rady Duszpasterskiej
O dar uzdrowienia i wszelkie potrzebne łaski dla
Ks. Proboszcza - Rada Duszpasterska
PIĄTEK/FRIDAY - 5 CZERWCA/JUNE

7:30 PM Wolna intencja
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 30 maja
5:30 PM Alina Radwańska
Niedziela, 31 maja
10:30 AM Alicja Sulczyńska, Ewa Lesiak
12:45 PM Dzieci
Sobota, 6 czerwca
5:30 PM Maria Teodorczyk
Niedziela, 7 czerwca
10:30 AM Krzysztof Kozak, Wanda Górecka
12:45 PM Rafał Szarecki
LECTORS 9:00 AM Mass
Sunday, May 31
9:00 AM Larry Vollman, Melinda Alivio
Sunday, June 7
9:00 AM Sheryl Walters, Eva Kempanowski
KOLEKTA/COLLECTION:

05/24 I kol./coll. - $ 1,234

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generocity.

KAWIARENKA: Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki 05/24 rodzinie Kempanowskich, Groba, Gribaldo, Rios.
Dochód $ 641

Przy wejściu do kościoła wystawiony jest kalendarz kawiarenek. Bardzo
prosimy o wpisywanie tam swojego zgłoszenia. Najważniejsza jest chęć i
pozytywne nastawienie. Nie bójmy się trudności. Z każdą sprawą, pytaniem
można zwrócić się do członka Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za
dany miesiąc, ich numery telefonów wypisane są na tablicy.

Wspólnota z Bogiem
Niepojęta dla ludzkiego rozumu prawda, że Bóg objawił
się w Trzech Osobach, stanowi centralną tajemnicę naszej wiary
i skupia w sobie również wszystkie inne jej tajemnice. Jest
związana z centralnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w
naszym życiu, czyli z przyjęciem chrztu św., który został nam
udzielony „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Ojciec Przedwieczny posyła swego Syna Jednorodzonego na świat, aby dał ludziom zbawienie, a Duch Święty ma
obudzić w sercach wiarę, dzięki której otwierają się z zaufaniem
przed Bogiem, by przyjąć dar życia wiecznego. Koniecznym
warunkiem wspólnoty z Bogiem jest zatem wiara, bez której
„nie można podobać się Bogu”. A „kto nie uwierzył, już został
potępiony”. Potępienie stanowi zatem wybór kierunku przeciw
Bogu, a zbawienie jest wejściem na drogę ku Niemu. Człowiek,
póki żyje, może ten kierunek zmieniać, może w wolności
decydować o sobie i swoim losie. Pójście drogą Bożą zakłada
budowanie wspólnoty z Bogiem, a koniecznym warunkiem jest
tu posłuszeństwo woli Bożej, objawionej przez Chrystusa w
czasie Jego ziemskiej misji.
Źródłem wiary jest Duch Święty, dzięki Niemu możemy
wołać: „Abba, Ojcze!”. To Ducha Pański oznajmia nam wolę
Bożą, przekonuje nas o prawdzie Ewangelii oraz napełnia mocą,
byśmy odważnie świadczyli o Jezusie. I dlatego, jeśli zamykamy
się na działanie Ducha, jesteśmy bezsilni w rozwoju naszego
życia wiarą, którą otrzymaliśmy jako dynamizm chrzcielny.
Znane jest porównanie Trójcy do trzech świec, których
płomienie łączą się, stanowiąc jeden płomień. Porównywano
także Trójcę do koniczyny, która choć posiada trzy liście, jest
przecież jedna. Z kolei A. Pronzato zauważa, iż człowiek żyje na
trzech płaszczyznach: pionowej, poziomej i wewnętrznej. Stąd
również Boga postrzega wielowymiarowo: jest dla niego Ojcem
miłosiernym, szanującym wolność swoich dzieci; jest także
bratem w osobie Jezusa Chrystusa; mieszka również w naszym
wnętrzu jako Duch.
W jaki sposób możemy zbliżyć się do prawdy o Bogu
Trójjedynej miłości? Jest On obecny wszędzie tam, gdzie
człowiek Go zaprosi, gdzie pozwoli Mu wejść. Tylko ilu
wierzących przed podjęciem swoich decyzji, także tych
decydujących o życiu, nadających mu konkretny kształt, pyta
Boga o zdanie? Ilu próbuje poszukiwać odpowiedzi na swoje
pytania, biorąc do ręki słowo Boże? I tu pewnie leży ów „sekret”
trudności: Bóg – kochający Ojciec, czekający na nas przez całą
dobę we wszystkie dni roku nie zawsze znajduje w nas pilnych i
posłusznych synów. Często ta gromadka rozbieganych i
rozkrzyczanych dzieci Bożych woli zrobić coś „po swojemu”,
wziąć coś „bez łaski”. A dopiero w przypadku trudności wręcz
rozpaczliwie szuka Boga.
Niech modlitwa, którą św. Augustyn zakończył dzieło
„De Trinitate” [„O Trójcy”], stanie się również drogowskazem
dla nas:Skoro przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielość słów,
które wypowiadamy nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz
wszystko we wszystkim i bez końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością.

We are called to live, united in love,
with God and one another.

Program nadchodzących wydarzeń
parafialnych

Whenever we purchase something like a television
or computer, we usually receive an instruction manual that
explains how to use it. However, when we are born, we
come with no such manual. Rather, we are left with the
responsibility of making sense of the world and trying to
discern the meaning of life. Though it may seem next to
impossible to find our way without a detailed instruction
manual, we are not left to rely solely on our own devices.
This is because God, in his goodness and love,
reveals himself to us in numerous ways, such as through
the beauty of creation, and in the hunger and yearning of
our hearts for fulfillment. Beyond these means, God has
acted throughout human history to reveal himself more
directly and fully to humankind. A turning point occurred
when God revealed himself to Israel as the one true God,
setting them apart to be his Chosen People. Israel was to be
a light to the nations, revealing that there was only one true
God and showing the world how to walk in his ways.
God’s work of revealing himself still was not done.
There was yet another step to be taken for God to reveal
more fully the depths of his nature to us. This is one of the
main reasons that God sent his Son Jesus to become one of
us. Jesus made it very clear, through his life and teachings,
that there was one God, consisting of a Trinity of persons:
Father, Son and Holy Spirit. From this revelation we can
understand more fully the nature of our loving God. We
can open our hearts more fully to him, love him more
completely, live in greater unity with him, understand
ourselves more fully and live in greater love and unity with
others.
We can see these things played out in today’s
readings. The second reading, from Romans, tells us that
the Holy Spirit helps us to understand that we have been
claimed by God as his children, his dearly beloved sons and
daughters. Then, in today’s Gospel, Jesus teaches us that,
as his followers, we are to help carry on his saving mission
by going forward into the world, making disciples of all
people and nations. For this to happen, each of us is called
to give witness to our belief in the Most Holy Trinity
through the way we live. This involves being persons of
prayer and leading lives that are rooted in faith and love.
It also involves helping those who are in need, working for
justice and working for peace. Through our efforts and the
assistance of God’s grace, more and more of God’s
scattered children can be saved and come to live together in
peace and as one family in Christ.

05/31 - Msza św. z udziałem dzieci
Zakończenie roku katechet ycznego i szkolnego
Rozdanie świadect w w salkach katechet ycznych
Piknik dla ministrant ów i scholi

MASSES FOR THE INTENTIONS OF FATHERS
On June 21, we are celebrating Father’s Day.
That day we will pray for our fathers. In the church lobby,
you will find envelopes with note cards where you can list the
names of your fathers (living and deceased).
Please write clearly and return the envelopes by
Sunday, June 14

06/6 - Ubieranie ołt arzy na Boże Ciało po
Mszy św. o 5:30 PM
06/7 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana
Jezusa
06/14 - ODPUST PARAFI ALNY
06/21 - Dzień Ojca

Ur ocz ys to ść Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
obchodzimy w niedzielę 7 czerwca. Procesja do czterech
ołtarzy odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. o godz.
10:30AM. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym
szczególnym uwielbieniu i wyznaniu wiary w prawdziwą
obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o 12:45PM
Tak jak w poprzednich latach przypominamy i prosimy o
przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała następujące
grupy:
I. Polska Szkoła Sobotnia
II. Harcerstwo
III. Rodziny dzieci pierwszokomunijnych
IV. Koło Żywego Różańca
Wszystkie ołtarze muszą być przygotowane w sobotę po Mszy
św. o 5:30 PM, ponieważ w niedzielę nie będzie na to czasu.
Jeżeli potrzebne są jakieś rzeczy to będzie je można odebrać w
sobotę podczas dekorowania.
MSZE ŚW. W INTENCJI OJCÓW
W niedzielę 21 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.
W tym dniu, będziemy się modlić za naszych ojców. Przy
wejściu do kościoła wyłożone są koperty z kartkami, na których
można wpisać imiona i nazwiska Ojców, żyjących oraz tych,
którzy odeszli do wieczności.
Prosimy zwrócić czytelnie wypełnione kartki do niedzieli
14 czerwca.
PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Od kilku lat trwa w naszej Misji nawiedzenie Obrazu
Bożego Miłosierdzia. Obraz jest przekazywany
poszczególnym rodzinom w czasie niedzielnych Mszy
świętych. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do
włączenia się w tę wielką modlitwę zawierzenia Bogu
naszej wspólnoty i każdej parafialnej rodziny. Rodziny
lub indywidualne osoby, które chciałyby przyjąć go do
swojego domu, prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub
biurze parafialnym.
PEREGRINATION OF DIVINE MERCY PICTURE
We are continuing peregrination of the Divine Mercy
picture in our Mission. The purpose of this pilgrimage is to visit our
homes and families and an occasion for a family prayer and especially
to entrust ourselves to merciful God. Please register at the parish
office when you would like to take home the picture.

Seeking a Polish speaking live-in caregiver and housekeeper for my Mother in Marin County. Duties include meal
preparation. I am looking for a caring and compassionate companion. Please contact me at email:
cordoba74@gmail.com or phone nr 415-454-9535
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ROM SKIERski
SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić lub
sprzedać twój dom „
Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje

tobie profesjonalną i uczciwą poradę
i obsługę przy kupnie i sprzedaży
nieruchomości w Bay Area.
Moim klientom oferuję:
- 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,

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

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, słodycze...

Zadowolenie klienta
jest moim priorytetem.

Profesjonalana, kompleksowa usługa
w zakresie kupna i sprzedaży domu:
wyszukanie nieruchomości,
ustalenie rynkowej ceny domu,
negocjowanie warunków umowy,
przygotowanie dokumentów,
finalizacja transakcji
Gwarantuję konkurencyjne stawki.

Zadzwoń po darmową konsultację już dziś!

Beata Kuligowska-Agent #01932458
408-409-0983
beata@advcmail.com

BRE# 0123863
Keller Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

Fine Polish Food

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)
Mon-Sat 9am-9pm Sun 10am-7pm
(408) 723-1861

Sucha Kiełbasa, Biała Kiełbasa,
Kasia's Pierogi,
Śledzie w sosie śmietankowym
firmy Crakowia, dżemy, buraki,
syropy, powidła, miód, polski
majonez kielecki, sosy Winiary w
torebkach, cebulka marynowana,
wyroby firmy „Solidarność”, lizaki,
baryłki, chrupki kukurydziane,
kisiel, budyń, 6 typów suszonych
grzybów z Polski, kremy do twarzy
i rąk, karty urodzinowe
po polsku.

