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

jfiedurek@dsj.org

XXXII niedziela w ciągu roku/
Sunday in Ordinary Time
12 listopada/November 12, 2017
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

Monday, Friday
from 10:00 AM - 4:00 PM
SUNDAY MASSES

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELNE

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

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
Piątek

PARISH OFFICE

Wednesday 7:30 PM
Friday
7:30 PM
RECONCILIATION

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

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU

Modlitwa za Ojczyznę
ks. Piotra Skargi

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.

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by
Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi
Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie
naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
My soul is thirtsting for you, o Lord, my God.

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 listopadzie modlimy się w
intencji
naszych
drogich
zmarłych .
ROSARY GROUP
In November we pray for all
the faithful departed.

Psalm 131

PIĄTEK/FRIDAY - 10 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Michał i Eugenia Połchowscy - siostra z rodziną
SOBOTA/SATURDAY – 11 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM ++ Krystyna, Adolf i Robert Machnicki.
NIEDZIELA/SUNDAY - 12 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM ++ Maria Albertina, Humberto & Francisco Fagundes
10:30 AM O Boże błog. dla Bogdana Szuta - rodzice i dzieci
pierwszokomunijne
12:45 PM ++ Za zmarłych z rodziny Stolarskich
ŚRODA/WEDNESDAY - 15 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM ++ Za zmarłych księży
PIĄTEK/FRIDAY - 17 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM + Marek Daszyński - żona
SOBOTA/SATURDAY – 18 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM ++ Sheila, Ron i Christopher Collins
NIEDZIELA/SUNDAY - 19 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM ++ Gertruda and Wiktor Porwol
10:30 AM ++ Za zmarłych z rodzin Słowikowskich,
Bednarskich, Góreckich, Porowskich i Borkowskich
12:45 PM O Boże błog.dla uczniów i nauczyieli z okazji 30.
rocznicy powstania Polskiej Szkoły Sobotniej

Nie ma Mszy św. w środę 22 listopada

CZWARTEK/THURSDAY - 23 LISTOPADA/NOVEMBER
9:00 AM Wolna intencja
PIĄTEK/FRIDAY - 24 LISTOPADA/NOVEMBER
7:30 PM + Zygmunt Skarżyński - córka z rodziną
SOBOTA/SATURDAY – 25 LISTOPADA/NOVEMBER
5:30 PM ++ Agata i Józef Snopek

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW
Sobota, 11 listopada
5:30 PM Magdalena Crossley
Niedziela, 12 listopada
9:00 AM Melinda Alivio, Larry Vollman
10:30 AM Wanda Górecka, Karolina Gorgolewska
12:45 PM Dominika Swedek
Sobota, 18 listopada
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 19 listopada
9:00 AM Sheryl Walters, Roksana Gorgolewski
10:30 AM Ewa Lesiak, Beata Kempanowska
12:45 PM Dzieci
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka na kraje
rozwijające się.
Next Sunday (November 19), the second collection will be
taken for the Catholic Campaign for Human Development.

SKŁADKA/COLLECTION:
11/05 I składka - $ 1,922

II składka - $ 1,158

Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
Dziękujemy
Harcerzom
za
przygotowanie
i
przeprowadzenie kawiarenki w ubiegłą niedzielę. Dochód
wyniósł $ 941.
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.

BYĆ GOTOWY NA PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Centrum dzisiejszej liturgii stanowi okrzyk rozlegający
się w nocy: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie!”. Oblubieńcem jest Chrystus. On wzywa
niespodziewanie na wieczną ucztę wierzących, których
uosabia dziesięć panien oczekujących wprowadzenia na
gody. W tej przypowieści związek między Bogiem
a człowiekiem jest przedstawiony jako związek godowy.
Syn Boży przez wcielenie poślubił ludzkość
w nierozerwalnym zjednoczeniu, czyniącym Go
Człowiekiem-Bogiem; zaślubin tych następnie dokonał
na krzyżu, przez który odkupił ludzi i związał ich z sobą,
łącząc ich w Kościele, swojej mistycznej oblubienicy.
Lecz to nie wystarcza. Chrystus pragnie obchodzić swoje
gody w każdej duszy chrześcijańskiej poświęconej mu
przez chrzest. W tej perspektywie na życie
chrześcijanina można patrzeć jako na obowiązek
wierności godowej względem Chrystusa, wierności
delikatnej, troskliwej, żarliwej, natchnionej przez miłość,
nie dopuszczającej kompromisu. Życie spędzone w ten
sposób jest czujnym oczekiwaniem Oblubieńca,
poświęcone dobrym uczynkom, które według symbolu
przypowieści są olejem zasilającym lampę wiary.

MODLITWA NA CMENTARZU...

w Santa Clara, dzisiaj o 3:00. Zapraszamy!
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Dzisiaj na Mszy św. o 10:30 modlić się będziemy w
intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości. Po
Mszy św. - okolicznościowy program w wykonaniu
naszej młodzieży.
11 LISTOPADA - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Co tak naprawdę wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?
Tego dnia wcale nie proklamowano niepodległości
Polski. Tylko to, że Rada Regencyjna – tymczasowa
władza utworzona jeszcze przez okupantów niemieckich
– przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu.
Tylko tyle. I aż tyle. Dziś wydaje się to tylko
administracyjną decyzją. W rzeczywistości był to wielki
przełom, wręcz zasypanie przepaści. W Radzie
Regencyjnej zasiadali książę Lubomirski, arcybiskup
Kakowski i hrabia Ostrowski – ludzie związani ze
środowiskami ziemiańskimi i myślą konserwatywną.
Tymczasem Piłsudski był przez wiele lat działaczem
PPS. Sam o sobie mówił, że wysiadł z czerwonego
tramwaju na przystanku Niepodległość. Jego poglądy,
wizja Polski, były zupełnie inne niż poglądy polityków
prawicy. Prawicę i piłsudczyków we wszystkim dzieliła
przepaść. We wszystkim z wyjątkiem jednego –
patriotyzmu. Rada Regencyjna uznała, że tylko
charyzma, popularność oraz umiejętności wojskowe i
organizacyjne Piłsudskiego, a także jego wpływy, dają
nadzieję na wywalczenie pełnej niepodległości. Rada
oddała więc władzę Piłsudskiemu. A on starał się o
zasypanie podziałów między swym obozem i Narodową
Demokracją. Z polityków lewicowych i prawicowych
utworzył rząd jedności narodowej. Premierem został
Paderewski,
współpracownik
Dmowskiego
–
największego ideowego wroga Piłsudskiego.

THE WISE AND THE FOOLISH

The parable knows only one distinction between
the wise and the foolish virgins. It characterizes five as
wise because they bring extra oil, and it renders five as
foolish for failing to do so. Otherwise, all the virgins act
the same. They arrive on time. They wait. They tire and
fall asleep. Awakened, they all trim their lamps. But
when the bridegroom arrives, the foolish virgins find
their oil going out. The five wise virgins, claiming they
have only enough oil for themselves, will not share. So
the foolish five go out for more oil, finding the door shut
upon their return. They miss out. Preparation marks the
only distinction.
Our discomfort with the parable of the virgins
likely arises from self-awareness. Most of us know
ourselves as wise in some contexts and foolish in others.
The parable of the virgins isn’t necessarily arbitrary, but
it is challenging. It calls Jesus’ disciples to a state of
constant alertness, of perpetual openness to God’s
dramatic future. We’re talking about living with a keen
awareness of Jesus’ return, an alertness tempered by
preparation for a long haul.

PRAYER AT THE CEMENTARY...
today, at 3:00PM at Santa Clara Cementery.

POLISH INDEPENDENCE DAY
Yesterday, November 11 Poland celebrated National
Independence Day to commemorate the anniversary of
the restoration of Poland's sovereignty as the Second
Polish Republic in 1918, after 123 years of partition by
the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the
Habsburg Empire.

INSTRUCTION ON THE BURIAL

The Congregation for the Doctrine of the Faith’s
Instruction on the Burial of the Deceased, is a welcome
restatement of the Church’s preference for earth burial
over cremation. According to the Instruction, if
cremation is chosen, the ashes of the faithful must be laid
to rest in sacred place, like a cemetery. Ashes must not be
divided among family members, stored in pieces of
jewelry, or scattered on lend or at sea.
MARRIAGE ENCOUNTER
Why not celebrate your Marriage by attending a
Worldwide Marriage Encounter Weekend?
It’s a
positive, simple, common sense, private experience
between husband and wife that revitalizes your
marriage.
Make your reservation now! The next
Marriage Encounter Weekend is February 9-11, 2018 in
San Jose. For more information visit our website
at: sanjosewwme.org or contact Ken & Claranne
at applications@sanjosewwme.org or 408-782-1413.

IMPROVE YOUR 2017 INCOME TAX
POSITION… by considering a stock donation to St.
Brother Albert (though the Diocese of San Jose). Consult

your financial advisor to find out the benefits. The form for stock
transfer/donations can be found at: https://www.dsj.org/wp-

content/uploads/2013/05/Stock1.pdf

Transfers-to-RCBSJ-

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
- Msza za Ojczyznę /Akademia z
okazji Święta Niepodległości
- Modlitwa na cmentarzu Santa Clara
11/19
- Msza św. z udziałem dzieci
11/26
- Uroczystość Chrystusa Króla
12/01
- Pierwszy piątek miesiąca
12/03
- Mikołaj dla dzieci
12/17
- Wigilia Parafialna
12/21-24 - Rekolekcje adwentowe
12/24
- Wigilia Bożego Narodzenia

11/12

30 LAT POLSKIEJ SZKOŁY

W tym roku mija 30 lat od powstania Sobotniej Szkoły
Jezyka Polskiego działającej przy Polskiej Misji
Katolickiej św. Brata Alberta.
Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu na
Mszy św. dziękczynnej 19 listopada o godz. 12:45, a
następnie na w sali parafialnej.

KATOLICKI POGRZEB

Kościół preferuje pochówek ciała, chociaż nie zakazuje
kremacji. Domaga się przechowywania prochów w
miejscu świętym, zakazując ich rozrzucania, a także
przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty
– czytamy w opublikowanej przed rokiem instrukcji „Ad
resurgendum cum Christo”.

POZNAJMY nauczanie Kościoła Katol.

Czego dotyczy grzech przeciw Duchowi Świętemu i
dlaczego nie będzie przebaczony?
O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu czytamy w:
Mt 12,31, Mk 3,28, Łk 12,10. Kościół tłumaczy, iż nie
chodzi tutaj o ograniczenie zakresu przebaczenia.
Innymi słowy, to nie jest tak, że wobec pewnych
grzechów Bóg niejako się zacina na wieki i powiada:
Nigdy ci tego nie daruję! Problem polega na tym, że
grzech przeciwko Duchowi, to subiektywna dyspozycja,
która czyni przebaczenie niemożliwym. Inaczej,
człowiek z pełną świadomością i dobrowolnością
odrzuca Boże przebaczenie. Mówi: Nie chcę, Boże, być
z Tobą! Bóg wówczas jest jakby bezsilny wobec złej,
ludzkiej wolności. Kiedy taki grzech rzeczywiście ma
miejsce? Tego nie wiemy. Możemy mieć tylko nadzieję,
iż tak do końca w nikim się nie zrealizował. Grzech
przeciwko Synowi natomiast byłby w tej perspektywie
jakimś aktem odrzucenia Jezusa jako Zbawiciela, ale bez
tego fundamentalnego zamknięcia się na Boże
przebaczenie.

O POLONIJNYCH AGENTACH SB
Spotkanie z dr. Markiem Ciesielczykiem,
autorem książki „Polonijni Agenci Służby
Bezpieczeństwa” odbędzie się w naszej sali
parafialnej dzisiaj, 12 listopada o godz. 2:00.
„NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS
CHRYSTUS!” - to najpiękniejsze pozdrowienie
chrześcijańskie. Niefortunne i niewłaściwe jest jednak
skracanie: „Niech będzie pochwalony”... Odbiera się w
ten sposób całemu pozdrowieniu sens i wartość.





Poszukuję pracy jako opiekunka do starszej osoby, najchętniej z zamieszkaniem. Mówię po
angielsku i prowadzę samochód. Posiadam referencje. Krystyna (650) 436 - 2535
Mężczyzna z Polski poszukuje pokoju do wynajęcia. (408) 480-0118
Poszukuję nauczyciela gry na akordeonie dla mojego wnuka. Bill Razinski (408) 281 - 4518
SANATORIUM “SŁOWACKI”
HOTEL – MEDICAL SPA

Email: sanatorium@slowacki.busko.pl

www.slowacki.busko.pl
Serdecznie zapraszamy!

ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko-Zdrój
Tel: 48 41 378 7879, 48 604 901 126
Fax: 41 370 8087

Moje 30-letnie doświadczenie gwarantuje
profesjonalną i uczciwą poradę i obsługę przy
kupnie i sprzedaży nieruchomości w Bay Area.
Moim klientom oferuję:








Grace Rudawski
Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor

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

Cal BRE# 01233596

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!
Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

TRANSPORT - SHIPPING

· Kupno i sprzedaż domow
· Kupno inwestycyjnych nieruchomosci
· Zarządzanie
nieruchomościami
· Pomoc w przefinansowaniu i więcej…
Nie zwlekaj, Zadzwoń Dzisiaj!

“DOOR-TO-DOOR”: POLSKA i RESZTA SWIATA “WORLDWIDE”
Znakomity serwis, wprost od właściciela firmy, *całe domostwa-mienie
przesiedleńcze *samochody* *motocykle *łodzie* - juz od roku 1989-go

Grace@RealtorGrace.com

e-mail: info@americanserviceslax.com
WEB: www.americanserviceslax.com

Tel: 310-628-9990 & 310-382-0254

PACZKI DO POLSKI

SLAVIC SHOP

Autoryzowany Punkt
Wysyłkowy w San Jose
Odbiór paczek codziennie, od
poniedziałku do piątku

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

408-841-2525

European Food and Wine Market

Konkurencyjne ceny!

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...

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

ROM SKIERski
Relator

Please call (408) 505-7300
or email: rskierski@verizon.net

www.RomsHomes.com
„ALL ROADS LEAD TO ROM”
CalBRE# 01238638

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

