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jfiedurek@dsj.org

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
The Most Holy Body and Blood of Christ
29 maja/May 29, 2016
Duszpasterstwo prowadzą KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

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

Pastoral care provided by THE PRIESTS FROM
THE SOCIETY OF CHRIST
Ks. Jan Fiedurek, SChr - Proboszcz/Pastor
Ks. Andrzej Sałapata, SChr - Rezydent

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE
Sobota
5:30 PM po pol.
Niedziela
9:00 AM po ang.
10:30 AM po pol.
MSZE ŚWIĘTE W DNI
POWSZEDNIE
Środa
7:30 PM
Piątek
7:30 PM
SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W każdą niedzielę od 8:30 do 9:00am oraz w piątek po
Mszy św. o godz. 7:30PM

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.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie
zostawieś nam pamiątkę swej męki, daj nam
taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i
Krwi Twojej, byśmy nieustannie doznawali
owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i
królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PARISH OFFICE
Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES
Saturday
5:30 PM Polish
Sunday
9:00 AM English
10:30 AM 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 maju modlimy się w intencji dzieci
pierwszokomunijnych.
ROSARY GROUP In May we pray
for children receiving their First Holy
Communion.

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.
You are the priest forever, in the line of Melchizedek.

Psalm 110

PIĄTEK/FRIDAY - 27 MAJA/MAY
7:30 PM ++ Sheila, Ron and Christopher Collins
SOBOTA/SATURDAY - 28 MAJA/MAY
5:30 PM ++ Stanisława i Apolinary Ślepowrońscy
NIEDZIELA/SUNDAY - 29 MAJA/MAY
9:00 AM + Christopher Kulpa –T. Silveira
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Roksany Gorgolewskiej z
okazji 15. urodzin

Nie ma Mszy św. o godz. 12.45

ŚRODA/ WEDNESDAY - 1 CZERWCA /JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Macieja
PIĄTEK/FRIDAY - 3 CZERWCA/JUNE
7:30 PM + Józef Ogrodowicz (rocz. śmierci)
O Boże błog. dla ks. Andrzeja Sałapaty z okazji urodzin
SOBOTA/SATURDAY - 4 CZERWCA/JUNE
5:30 PM + Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY –5 CZERWCA/JUNE
9:00 AM For God’s blessing for Rick on his Birthday
10:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Marioli i Jerzego
O Boże błogosławieństwo dla ks. Andrzeja Sałapaty
z okazji urodzin
ŚRODA/WEDNESDAY - 8 CZERWCA/JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Veness i Isabelle
PIĄTEK/FRIDAY - 10 CZERWCA/JUNE
7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla Dominica z okazji 12. urodzin
- rodzice
SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 28 maja
5:30 PM Krzysztof Kozak
Niedziela, 29 maja
9:00 AM Larry Vollman, Sheryl Walters
10.30 AM Wanda Górecka, Beata Kempanowska
Sobota, 4 czerwca
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 5 czerwca
9:00 AM
Melinda Alivio, Sheryl Walters
10:30 AM Jolanta Jusińska, Ludwika Sławska
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.

KOLEKTA/COLLECTION:
05/22 I kolekta - $ 1,879
II kolekta—$ 816
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
W przyszłą niedzielę (5. czerwca) zostanie zebrana druga składka
na Fundusz Remontowo-Budowlany.
Next Sunday (June 5) the second collection will be taken for
Improvement and Renovation Fund.

KAWIARENKA:
Dziękujemy
rodzinom
Szareckich,
Niemiec
i
Gorgolewskich za przygotowanie i prowadzenie kawiarenki
w ubiegłą niedzielę oraz paniom K. Leonczuk, J. Smoszna i
I. Guillon za ciasto. Dochód wyniósł $ 603.
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
miesiąc, ich numery telefonów wypisane są na tablicy.

BLISKA OBECNOŚĆ JEZUSA

Jesteśmy głodni, szukamy wtedy chleba, jest
źródłem naszej mocy. Gwarantuje nam życie. Tu na
ołtarzu czeka na nas chleb. Jesteśmy spragnieni. Napój
jest również potrzebny do życia. Potrzebujemy nie tylko
napoju dla ciała, ale również napoju, który ratuje ducha.
Tu na ołtarzu czeka na nas kielich wypełniony winem.
Jesteśmy chorzy i szukamy lekarza. Tak wiele jest
chorób ciała, że medycyna nie potrafi podać ich liczby.
Znamy bezradność medycyny wobec wielu chorób.
Szukamy lekarza. Tu jest lekarz ciała i duszy. Jesteśmy
samotni, szukamy przyjaciela. Chcielibyśmy, aby
przynajmniej jeden człowiek znał nasze wnętrze.
Szukamy przyjaciela, by mu zaufać, by on nas
zrozumiał lepiej, niż my sami siebie rozumiemy, by nas
wyprowadził z samotności. Tu jest przyjaciel.
Ten Chleb dający życie wieczne, Napój wypełniający
nas mocą, Przyjaciel, Lekarz, Sprawiedliwy Sędzia, Pan
życia i śmierci, prawdziwy i kochający Chrystus jest
ukryty pod postacią chleba i wina. Ukryty i tak bardzo
dostępny, że nie możemy Go rozpoznać. Gdyby odsłonił
swój majestat, upadlibyśmy przed Nim na kolana,
wyciągnęli ręce i prosili o to wszystko, co może dać. On
nieustannie zakrywa ten majestat, a odsłania tylko na
miarę naszej wiary. Im bardziej wierzymy, tym więcej
dostrzegamy Go pod postacią białego chleba.
Gromadzimy się na Eucharystii, aby podziękować
Chrystusowi za tę Jego cichą obecność i za to, że jest
tak łatwo dostępny dla nas. Błagajmy, aby wzbudził
w naszych sercach tyle wiary, byśmy podchodzili do
Niego jak głodni do chleba, spragnieni do dobrego
wina; jak chorzy do lekarza, który na pewno uleczy; jak
samotni do przyjaciela; jak ludzie czekający na śmierć
do przewodnika, który ma klucze od bramy śmierci.

Nie będzie Mszy św. o 12:45PM

Podobnie jak w ubiegłych latach - w okresie
letnim nie ma Mszy św. o 12:45pm.
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu
obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Wówczas
koncentruje się na Eucharystii jako na pamiątce śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz na
zapowiadanej przez Jezusa ofierze. Uroczystość Bożego
Ciała skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej
obecności w Najświętszym Sakramencie. Od XIII wieku
Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za
ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio
uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką święta była św. Julianna (1193-1258). W r.
1245 doznała objawień, w których Chrystus żądał
ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej
Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień
uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli
Świętej Trójcy. W 1246 roku odbyła się pierwsza
procesja eucharystyczna, a w 1264 roku uroczystość
Bożego Ciała wprowadził do Rzymu papież Urban IV.

Whom we receive in holy Communion

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych

The story of Abram and Melchizedek shows
bread being offered in thanks to God for a miracle. So
often in the Bible, the bread itself is the miracle, as when
the Israelites were fed with manna in the desert, or when
Elijah promised the widow and her son, both about to die
of starvation, that the jug of oil would not go dry, or the
flour jar go empty. No one could do greater things with
bread than Jesus himself. Recall that Jesus was born in a
feeding trough in Bethlehem, a Hebrew name that translates as house of bread. It is as if the very circumstances
of his birth intended to suggest that he was meant to
become food for us as we make our pilgrim journey toward his kingdom. The event recalled in today’s reading
from the Gospel of Luke matches closely the story of the
loaves and fishes from John. Jesus, after having fed thousands, announces himself as the true bread sent from
heaven. He promises that whoever eats his flesh and
drinks his blood will have eternal life, and be raised on
the last day.
Christ, in the Eucharist, continues to feed multitudes with
much more left over in abundance. The Eucharist has
been offered by the Church from its beginning, and will
be offered by her until the end of time because Jesus
said, Do this in remembrance of me. The Eucharist will
continue to feed us also because Jesus wishes to remain
with us and in us, helping us to seek him, see him and
serve him by how we love, honor, serve and forgive one
another. Paul, in today’s first reading refers to holy
Communion and Jesus being really and truly present in
the Eucharist as a fact of faith. Too many Catholics have
lost their way with regard to believing in the real presence of Christ in the Eucharist. In his 2003 encyclical
Ecclesia de Eucharistia, St. John Paul wrote: “The most
holy Eucharist contains the Church’s entire spiritual
wealth: Christ Himself." He encouraged every Catholic
to “rekindle this Eucharistic ‘amazement.’ On this feast
of Corpus Christi, we celebrate the miracle of the
Eucharist. When we share in the Eucharist, we share in
Jesus' miraculous love for us and for all sinners.
Inner

Dynamo

–

God’s

Plan

for

You!

Two local Catholic entrepreneurs share their choice to be
business owners. Hear an insider’s view of the pitfalls and
perks. Britto Vincent (Farmers Insurance Agent) and Joe
D’Aura (Clear Medicare Solutions founder) will share how
faith influences their profession and their choice to serve
others. Tuesday, May 31st, Sienna Room at Saint Dominic
Church (in SF at Bush and Steiner, Time: 7-9pm. Be
inspired and bring a friend! This event is FREE. A small
donation to cover snacks & prizes is customary.

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

05/29
06/04
06/11
06/19

- Boże Ciało
- Ostatnie zajęcia Polskiej Szkoły
Sobotniej i harcerstwa.
- Piknik na zakończenie roku
szkolnego Polskiej Szkoły Sobotniej
- Dzień Ojca oraz odpust parafialny

KONIEC ROKU KATECHETYCZNEGO

Mszą św. w ubiegłą niedzielę zakończyliśmy kolejny
Rok Katechetyczny. Dziękujęmy rodzicom za
odpowiedzialną miłość swoich dzieci i troskę o ich
integralny rozwój, również w wymiarze religijnym.
Serdecznie dziękujemy naszym katechetom 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.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Tak, jak maj jest ofiarowany Matce Bożej, tak czerwiec
- Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału w
nabożeństwach czerwcowych w każdy piątek po
wieczornej Mszy św.

NARODOWA MSZA Z PAPIEŻEM

28 lipca na Jasnej Górze papież Franciszek ma
celebrować Mszę św. w 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział, że
uroczystość dziękczynna pod przewodnictwem Ojca
Świętego
będzie
symbolicznym
zwieńczeniem
obchodów 1050-lecia Chrztu. Będzie również
nawiązaniem, swoistą klamrą, spinającą tegoroczne
obchody z uroczystościami milenijnymi sprzed
półwiecza, kiedy to władze PRL nie zezwoliły
papieżowi Pawłowi VI na przyjazd do Polski.
Tych, którzy będą w tym czasie w Polsce, zachęcamy
do udziału w tej uroczystości.

POMOC KS. ŻAKOWI W ODBUDOWIE

Ks. Stanisław Żak (przed laty duszpasterz miejscowej
Polonii) już od wielu lat zbiera fundusze na odbudowę
pięknego
historycznego
kościoła,
pierwszego
Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji lwowskiej,
zniszczonego przez komunistów i zamienionego z
czasem na magazyn nawozów. Obecny jego stan i
wszelkie informacje na temat wsparcia projektu są na:
http://www.projetbuszcze.org/ Zachęcamy do pomocy!
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o
to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i
inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Zachęcamy do częstego odmawiania tej pięknej modlitwy.






Zatrudnię osobę do prac domowych. (650) 690-0500.
Potrzebna Pani do prowadzenia domu i do opieki nad starszą panią w Berkeley. Proszę dzwonić w
godzinach 5pm -10 pm. Rozalia: (510) 540-7049.
Mężczyzna wykona prace domowe, gospodarcze, modernizacyjne—malowanie, inne; również opieka nad
starszymi. Posiadam referencje. Andrzej 669 233 1077, lub AndrewPereta@gmail.com
Pokój do wynajęcia w ładnej części San Jose. Room for rent in the nice part of San Jose . (408) 655-2959.

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.

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

