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; Fax. (408) 251-8960

http://www.saintalbert.us

saint.albert.office@gmail.com

jfiedurek@dsj.org

VI niedziela Wielkanocna/Sunday of Easter
1 maja/May 1, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST

BIURO PARAFIALNE
Poniedziałek, Piątek
Godz: 10:00 AM - 4:00 PM

Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM Polish
12:45 PM Polish

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
12:45 PM po pol.
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.

PARISH OFFICE
Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdy 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.

3 MAJA - NMP Królowej Polski

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w
Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc
i obronę, spraw łaskawie, aby dzięki
wstawiennictwu naszej Matki i Królowej
religia nieustannie cieszyła się wolnością, a
ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
O God, let all the nations praise you!

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 maju modlimy się w intencji dzieci
pierwszokomunijnych.
ROSARY GROUP In May we pray
for children receiving their First Holy
Communion.

Psalm 67

PIĄTEK/FRIDAY - 29 KWIETNIA/APRIL
7:30 PM O Boże błog. dla Agnieszki i Oscara Szareckich z okazji
urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 30 KWIETNIA/APRIL
5:30 PM W intencji bierzmowanych
+ Julian Groba (17. rocznica śmierci)
NIEDZIELA/SUNDAY - 1 MAJA/MAY
9:00 AM + sister Elizabeth - 9 AM community
O Boże błog. dla Tymoteusza Drobota
10:30 AM + Jadwiga Dolata - wnuczka z rodziną
+ Jadwiga Olejnik - córka
12:45 PM Wolna intencja
ŚRODA/ WEDNESDAY - 4 MAJA/MAY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 6 MAJA/MAY
7:30 PM O Boże błog. dla Mateusza Skowrońskiego z okazji
16.urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 7 MAJA/MAY
5:30 PM + Leszek Janus
NIEDZIELA/SUNDAY - 8 MAJA/MAY
9:00 AM For the intention of Mothers
10:30 AM W intencji Matek
12:45 PM W intencji Matek
ŚRODA/WEDNESDAY - 11 MAJA/MAY
7:30 PM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 13 MAJA/MAY
7:30 PM O Boże błog. dla Anny Porowskiej z okazji urodzin
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 30 kwietnia
5:30 PM Bierzmowani
Niedziela, 1 maja
9:00 AM SheryWalters, Larry Vollman,
10.30 AM Anna Maj, Wanda Górecka
12:45 PM Ludwika Sławska
Sobota, 7 maja
5:30 PM Ludwika Sławska
Niedziela, 8 maja
9:00 AM Eva Kempanowska, Melinda Alivio
10:30 AM Aleksandra Kozak, Krzysztof Kozak
12:45 PM Jolanta Jusińska

KOLEKTA/COLLECTION:
04/24 I kolekta - $ 1,632
II kolekta—$ 380
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
Dzisiaj zostanie zebrana druga kolekta na Fundusz RemontowoBudowlany.
Today, the second collection will be taken for the Improvement
and Renovation Fund.
W przyszłą niedzielę (8. maja) będzie zebrana druga kolekta na
Katolickie Środki Masowego Przekazu.
Next Sunday (May 8) the second collection will be taken for
Catholic Communications.

KAWIARENKA:
Dziękujemy Paniom M. Grzegorzek, I. Weselski, M.
Modica i K. Jastrzębskiej za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód wyniósł $ 846.
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 można zwrócić się
do członka Rady Duszpasterskiej, odpowiedzialnego za dany

„Jeśli Mnie kto miłuje...”

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam pełny sens
moralności chrześcijańskiej, a w zasadzie pełny sens
chrześcijaństwa, które często skłonni jesteśmy
redukować jedynie do moralności, czy nawet wręcz
samych zakazów i nakazów. To nie prawo moralne leży
w centrum nauku Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz
miłość. Najpierw miłość Boga do człowieka, a zaraz
potem miłość człowieka do Boga, do Chrystusa, który
objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyjścia dla życia
chrześcijańskiego musi być miłość. My natomist
kładziemy główny nacisk na moralność, na
„niełamanie” przykazań, na „bycie porządnym”, a
tymczasem Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Najpierw
trzeba więc pokochać Boga, a dopiero potem można
liczyć na zrozumienie i sprostanie Jego nauce,
przykazaniom, wskazaniom.
To napełnienie Bogiem i Jego mocą jest dziełem Ducha
Świętego. To On dyktuje nam , co powinniśmy robić.
Duch Święty jest dla chrześcijanina przewodnikiem
i normą życia. Na poziomie naturalnym rolę tę odgrywa
sumienie. W przypadku człowieka wierzącego, funkcje
te przejmuje Duch Święty. To On podpowiada nam, co
powinniśmy czynić, pozwala odróżniać rzeczy dobre,
lepsze i doskonałe, to On wskazuje najlepsze sposoby
wypełniania woli Bożej, pozwala nam nie tylko odkryć
prawdę, ale także prawdę tę wcielić w swoje życie.
SERDECZNIE WITAMY...
w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję ks. bpa Witolda
Mroziewskiego z Brooklynu, NY.

Bp Mroziewski urodził się w r. 1966 w Augustowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku w katedrze
łomżyńskiej. Jest doktorem prawa kanonicznego.
Po roku pracy w Polsce, w 1992 r. został skierowany do
pracy duszpasterskiej w diecezji brooklyńskiej. W latach
1993-2000 był wikariuszem w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, a następnie
przez kolejnych 13 lat sprawował tam funkcję proboszcza.
Natomiast od 2013 roku posługuje jako proboszcz parafii św.
Krzyża na Maspeth, NY. Jest także zastępcą promotora
sprawiedliwości do spraw karnych i obrońcą węzła
małżeńskiego w diecezjalnym trybunale na Brooklynie.
W maju ubiegłego roku otrzymał nominację, a sakrę biskupią
przyjął 22 lipca 2015 r.
Bp Mroziewski jest pierwszym polskim biskupem w diecezji
brooklińskiej obejmującej parafie z Brooklynu i Queensu.
Jego
motto biskupie: "Parare vias domimi", czyli
"Przygotujcie drogi Panu".

Ks. Bp Mroziewski gości w naszej wspólnocie w
związku z sakramentem bierzmowania, którego udzielił
naszej młodzieży .
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

We never walk alone.

It has been six weeks since we celebrated our
Lord’s resurrection, but the story did not end there. For
the past six weeks, we have walked with the risen Lord,
and next week we will celebrate his Ascension into
heaven. Jesus’ Ascension obviously marked the end of
his earthly life. However, we never walk alone. Jesus
continues to be present to us in all times and all places by
the power of the Holy Spirit. Jesus also is present to us
through the sacraments, especially the Eucharist. Jesus
gives us the gift of himself – body, blood, soul and
divinity – that we might grow in faith and holiness of
life. With this as our backdrop, it is easy to understand
why the disciples didn’t want Jesus to leave them. They
were afraid, and they had had no idea what they would
do next. But Jesus told them, Do not let your hearts be
troubled or afraid. It was time for him to return to the
Father. He assured them, The Holy Spirit, whom the
Father will send in my name, will teach you everything.
They would never walk alone. A few days later, he ascended in their sight. For the next nine days they prayed,
and on the feast of Pentecost, their prayers were
answered. The Holy Spirit descended upon them with
tongues of fire. Filled with the same Spirit, they went out
and preached the good news of Christ’s resurrection. In
that moment, a confused gathering of ordinary, faithful
Jews – who had little if any formal education – became
the Church. And the world was never the same.
WE WARMLY WECOME...
H.E. the Most Reverend Witold Mroziewski,
auxiliary bishop of Brooklyn, NY. Yesterday bp
Mroziewski confirm 14 our youth on 5:30pm Mass.
Congratulations to the confirmants and many thanks to
Bishop Witold Mroziewski for his vistit.
HOLY DOORS in the Diocese of San Jose are at:
Cathedral Basilica of Saint Joseph 80 South Market St., San
Jose, CA 95113
Our Lady of Guadalupe 2020 East San Antonio St., San Jose,
CA 95116
Our Lady of Peace 2800 Mission College Blvd., Santa Clara,
CA 95054
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.
MASSES FOR THE INTENTIONS OF MOTHERS
On Sunday May 8, we will celebrate Mother’s Day. On this
day we will pray for our mothers during each Mass. In our
church lobby, you will find envelopes with note cards where
you can list the names of your mothers (living or deceased).
Please return the envelopes by May 8. PLEASE PRINT
CLEARLY.
POLAND’S MAY 3rd CONSTITUSION DAY
The holiday celebrates the declaration of the Constitution of
May 3, 1791. It is Poland's most important civil holiday since
Poland regained independence in 1918. Its importance for
Poles has been compared to that of July 4 to the Americans.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

05/01
05/08
05/15
05/22
05/29
06/04
06/11
06/19

- Program artystyczny w rocznicę
Konstytucji 3-ego Maja
- Dzień Matki
- Pierwsza Komunia Św.
- Msza św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego
- Boże Ciało
- Ostatnie zajęcia Polskiej Szkoły
Sobotniej i harcerstwa.
- Piknik na zakończenie roku
szkolnego Polskiej Szkoły Sobotniej
- Dzień Ojca

PROGRAM Z OKAZJI ROCZNICY...

Konstytucji 3 Maja, w wyk. dzieci z Polskiej Szkoły dzisiaj w kościele, po Mszy św. o 10:30.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia!
MSZE ŚWIĘTE PRYMICYJNE
17
maja
trzech
diakonów
z
Towarzystwa
Chrystusowego otrzyma w archikatedrze poznańskiej
święcenia prezbiteratu (kapłańskie). Każdy z nich
odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych
intencjach. Słusznie uważa się, że pierwsze Msze święte
odprawiane przez nowo wyświęconych kapłanów mają
szczególną moc wstawienniczą, dlatego można wyprosić
sobie wiele łask u Boga. Składane ofiary zostaną
przeznaczone na kształcenie misjonarzy emigrantów.
Aby wysłać swoje intencje, prosimy zabrać specjalną
ulotkę wyłożoną obok biuletynów.
„Eucharystia jest źródłem
chrześcijańskiego”.

i

szczytem całego życia
Św. Jan Paweł II

MODLITWA ZA NASZE MAMY

W niedzielę, 8 maja obchodzić będziemy w tym kraju
Dzień Matki. W intencji naszych Mam; żywych i tych,
które odeszły już z tego świata, modlić się będziemy na
wszystkich Mszach św. i za nich ofiarujemy duchowe
owoce Najświętszej Ofiary.
Imiona Waszych Mam prosimy wpisać (najlepiej
drukowanymi literami) na specjalnych kartkach
wyłożonych w przedsionku kościoła i zwrócić do
zakrystii lub odesłać pocztą przed 8. maja.
SAKRAMNET BIERZMOWANIA
Przez modlitwę i posługę ks. biskupa Mroziewskiego
grupa młodzieży otrzymała sacrament dojrzałości
chrześcijańskiej. Są to:
Isabelle M. Alexander
Clarise Groba
Jacqueline A. Krowicki
Michael D. Krowicki
Natalia Leonczuk
Szymon Obara
Katherine Skowronski
Christopher Stasiowski
Piotr Szarecki
Olivia Szatkowski
Julia Szymańska
Natalie Wieczorek
Mateusz Wnorowski
Magdalena Zielińska
Serdecznie gratulujemy bierzmowanym i życzymy, aby
oświeceni darami Ducha Świętego, budowali swoje
życie na mocnym fundamencie wiary chrześcijańskiej.







Wynajmę dom, okolice Branham/Almaden Expressway. Tel (408) 499-8295.
Pokój do wynajęcia w ładnej części San Jose. Room for rent in the nice part of San Jose . (408) 655-2959.
Wykonam naprawy w domu i wokół domu. Repairs and remodeling (electrical, plumbing, carpentry).
Handyman. (408) 480-0018.
Zatrudnię osobę do prac domowych. (650) 690-0500.
Potrzebna Pani do prowadzenia domu w Berkeley. Proszę dzwonić w godzinach 5 -10 pm. Rozalia: (510)
540-7049.

Moje
30-letnie
doświadczenie
gwarantuje
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,
 BONUS $500 po zamknięciu transakcji.

ZONN AGENCY
Paczki do Polski

Misja św. Brata Alberta
w San Jose
SOBOTA, 7 maja 2016
w godz. 2.30 - 4 pm

Walnut Creek: 7 maja (sobota)
10.30 – 12.00pm
Redwood City: 8 maja (niedziela)
12.00 - 1.30pm

Po dalsze informacje proszę
dzwonić pod nr tel.

650-967-5510

Grace Rudawski

Real Estate Broker
Certified Senior Advisor
Cal BRE# 01233596

call/text 408.832.2294

www.YouAskGrace.com
Klucz do Twojego DOMU!

Oferuję rozwiązania zamiast obietnic.
Kupno i sprzedaż domów,
Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
Zarządzanie inwestycyjnymi nieruchomościami
Pomoc w przefinansowaniu… i dużo wiecej…

Nie zwlekaj, Zadzwoń i Dzisiaj - Twój
sukces jest moim sukcesem!

Call/text: 408.832.2294
Email:grarud@gmail.com

ROM SKIERski

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

Zadzwoń:

(408) 505 - 7300
BRE# 0123863
Keller - Williams in Los Gatos
E-mail: rskierski@verizon.net

KALINKA

5025 Almaden Expwy.
San Jose, (Near Hwy 85)

European Food and Wine Market

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...

„Tylko Rom pomoże Ci
dobrze kupić i dobrze
sprzedać twój dom ’’

Fine Polish Food

SLAVIC SHOP
1080 Saratoga Ave, Ste#1
San Jose, CA 95129

SPRZEDAŻ I KUPNO DOMÓW

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

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.

KALENDARZ WYDARZEŃ POLONIJNYCH www.poloniasf.org dostępny bezpłatnie przez e-mail: poloniasfo@yahoo.com

