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

Niedziela Bożego Miłosierdzia
Sunday of Divine Mercy
8 kwietnia/April 8, 2018
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

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

SAKRAMENT POKUTY
Pół godziny przed każdą
Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU
Prosimy zgłaszać miesiąc
przed planowaną datą

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.

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.

Miłosierdzie Boże,
wytryskujące z łona Ojca
- ufamy Tobie
Miłosierdzie
Boże,
największy
przymiocie
Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie
Boże,
tajemnico niepojęta ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło
tryskające
z
Trójcy
Przenajświętszej - ufamy
Tobie

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 kwietniu modlimy się w
obronie
życia
poczętego.
ROSARY GROUP
In April
we pray for the
protection of human life from
the very beginning.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

Psalm 118

PIĄTEK/FRIDAY - 6 KWIETNIA/APRIL
7:30pm ++ Paweł i Alex Fedorowicz, Stasia Malinowicz Wiktoria z rodziną
SOBOTA/SATURDAY – 7 KWIETNIA/APRIL
5:30pm +Jadwiga Leśniak
NIEDZIELA/SUNDAY - 8 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Chris Kulpa — mother
10:30am ++ Aleksander i Jadwiga Sierocki (rocz. śm.)
12:45pm + Jarosław Triska
ŚRODA/WEDNESDAY - 11 KWIETNIA/APRIL
7:30pm + Paweł Słowik - siostra
PIĄTEK/FRIDAY - 13 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 14 KWIETNIA/APRIL
5:30 pm ++ Emil i Bogumiła Kuryj oraz zmarli z rodziny
NIEDZIELA/SUNDAY - 15 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Maria Albertina, Humberto and Francisco Fagundes
10:30am + Jan Szostek (4. rocz. śm.) - córka
12:45pm O Boże błog. dla Jana Gorgolewskiego z okazji ur.
ŚRODA/WEDNESDAY - 18 KWIETNIA/APRIL
7:30pm + Agnes Mary Kopania - rodzice
PIĄTEK/FRIDAY - 20 KWIETNIA/APRIL
7:30pm Wolna intencja
SOBOTA/SATURDAY – 21 KWIETNIA/APRIL
5:30pm Wolna intencja
NIEDZIELA/SUNDAY - 22 KWIETNIA/APRIL
9:00am + Janina Nowicki - family
10:30am O Boże błog. dla Krystyny Mrozowskiej - przyjaciele
12:45pm O zdrowie dla Marii Dębskiej

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, 7 kwietnia
5:30 PM Grzegorz Wnorowski
Niedziela, 8 kwietnia
9:00 AM Melinda Alivio, Chau Nguyen
10:30 AM Beata Kempanowska, Ewa Lesiak
12:45 PM Karolina Swedek
Sobota, 14 kwietnia
5:30 PM Młodzież bierzmowana
Niedziela, 15 kwietnia
9:00 AM Sheryl Walters, Melinda Alivio
10.30 AM Wanda Górecka, Krzysztof Kozak
12:45 PM Antoni Banach

SKŁADKA/COLLECTION:
04/01 I składka - 1, 841
II składka - 4,429
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.
KAWIARENKA:
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.

„OBYM NIE BYŁ NIEDOWIARKIEM”

W wieczór Zmartwychwstania Jezus daje swoim
uczniom Ducha Świętego: „Tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane». Duch Święty okazuje się tutaj
pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego dla
Kościoła w chwili, kiedy Pan go ustanawia i posyła, by
kontynuował Jego misję na świecie. Udzielając
Apostołom Ducha Świętego ustanawia pokutę, która
z chrztem i Eucharystią jest sakramentem wybitnie
wielkanocnym, skutecznym znakiem odpuszczenia
grzechów i pojednania ludzi z Bogiem, jako owoc ofiary
Chrystusa. Lecz Tomasz w ten wieczór był nieobecny,
a kiedy powrócił, nie chciał uwierzyć, że Jezus
zmartwychwstał: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. Nie tylko chciał zobaczyć, lecz nawet włożyć
rękę w miejsca ran. Jezus bierze go za słowo. „Po ośmiu
dniach” powraca i mówi do niego: „Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce; podnieś rękę i włóż ją do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Pan
lituje się nad zaciętym w nieufności Apostołem i
z niepojętą dobrocią daje mu dowody, jakich ów
zuchwale żądał. Tomasz został pokonany, a jego
niedowiarstwo zamienia się w gorący akt wiary: „Pan
mój i Bóg mój!” Bezcenna nauka jest upomnieniem dla
wierzących, aby się nie dziwili wątpliwościom
i trudnościom bliźnich w wierze.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W dniu kanonizacji S. Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież Jan Paweł II ogłosił 2 Niedzielę Wielkanocną
świętem Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła.
Inspiracją było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę,
aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech
się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby
grzechy jej były jak szkarłat”.

DZISIAJ W NASZYM KOŚCIELE...

15 minut przed każdą Mszą św.- Koronka do Bożego
Miłosierdzia
Po Mszy św. o 12:45 - wystawienie Najśw. Sakramentu,
adoracja (możliwość spowiedzi).
3:00 - Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
Przez cały dzień -można uczcić relikwie św. s. Faustyny.
Obraz Bożego Miłosierdzia: „Blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień
oznacza krew, która jest życiem dusz.”

RISEN CHRIST

Early that morning, Mary Magdalene had come,
distressed, to tell the disciples that Jesus’ body was
missing from the tomb. Peter and “the other disciple” had
run to the tomb and had seen for themselves that it was
true. We might expect that the disciples would be
celebrating by now. Instead, we find them huddled
behind locked doors. John says that the doors were
locked for fear of the Jews. Jesus, however, will not be
stopped by locked doors. He who is himself the “door”
of the sheep, comes right through those locked doors and
appears in the midst of his frightened sheep. He comes
not to confront his disciples with their failures, but to
grant them peace. Then Jesus shows his disciples his
hands and his side, so that they can see that it is he, the
real, flesh-and-blood, crucified Jesus. The disciples are
sent to continue Jesus’ mission of revealing God to the
world. Jesus tells his disciples, “If you forgive the sins of
any, they are forgiven them; if you retain the sins of any,
they are retained”
For some reason, Thomas was absent and missed out
encounter with the risen Jesus. Although he has gotten a
bad rap as “doubting Thomas,” he asks for nothing more
than the others have already received: to see Jesus,
wounds and all. The wonder of this story is that Jesus
shows up again one week later to provide exactly what
Thomas needs. And Thomas responds with the highest
Christological confession of anyone in the Gospel. His is
not simply a doctrinal confession, but a statement of trust
and relationship: “My Lord and my God!

DIVINE MERCY SUNDY

Among all of the elements of devotion to The Divine
Mercy requested by our Lord through St. Faustina
Kowalska, the Feast of Mercy holds first place. The
Lord's will with regard to its establishment was already
made known in His first revelation to the saint, as
recorded in her Diary. In all, there were 14 revelations
concerning the desired feast.
Our Lord's explicit desire is that this feast be celebrated
on the first Sunday after Easter. This Sunday is
designated in "The Liturgy of the Hours and the Celebration of the Eucharist" as the "Octave Day of Easter." It
was officially called the Second Sunday of Easter after
the liturgical reform of Vatican II. Now, the name of this
liturgical day has been changed to: "Second Sunday of
Easter, or Divine Mercy Sunday."

TODAY IN OUR CHURCH...

After 12:45 PM Mass – exposition of the Blessed
Sacrament, adoration (and confession)
3:00 – Divine Mercy Devotion and final blessing.
RENOVATION OF THE CHURCH
In the lobby you may see the project of the renovation of
our church. We will have three new paintings (Divine
Mercy, St. John Paul II and St. Brother Albert), all beautifully framed and illuminated. Above the sanctuary we
will install the statue of St. Michael Archangel and two
angels on the sides. The donors are very welcomed.

Program nadchodzących wydarzeń parafialnych
04/8
- Niedziela Bożego Miłosierdzia
04/14
- Bierzmowanie
04/22
- Konkurs Recytatorski Parada Talentów
04/28
- Zbiórka funduszy na Polską Szkołę
05/06
- Obchody Konsytucji 3-go maja
05/13
- Dzień Matki
05/20
- Pierwsza Komunia św.

BIERZMOWANIE... to jeden z sakramentów
inicjacji
chrześcijańskiej.
Nazywany
też
jest
sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
Już w najbliższą sobotę, na Mszy św. o godz. 5:30pm grupa naszej młodzieży otrzyma ten sakrament.
Szafarzem będzie JE bp Tadeusz Lityński, z diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.
W piątek, 13 maja młodzież przeżywać będzie swoją
spowiedź i bezpośrednie przygotowanie do sakramentu.
Módlmy się o głebokie przeżycie tego sakramentu dla
naszych córek i synów.

MSZE ŚWIĘTE PRYMICYJNE

22 maja b.r. w bazylice poznańskiej pięciu diakonów z
Towarzystwa Chrystusowego ma zostać wyświęconych
na kapłanów. Każdy z nowo wyświęconych kapłanów
odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych przez was
intencjach. Słusznie uważa się, że pierwsze Msze św.
odprawiane przez kapłanów mają szczególną moc
wstawienniczą, dlatego można wyprosić sobie wiele łask
u Boga. Specjalne broszury są obok biuletynów.

ODNOWA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Przygotowujemy odnowienie wnętrza naszego kościoła,
aby nadać mu jeszcze bardziej sakralny wygląd i
charakter. Dojdą nowo-namalowane obrazy Jezusa
Miłosiernego, św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II. Będą
w większym rozmiarze, obudowane specjalną, efektowną
ramą, podświetloną od tyłu tworzyć będą coś, na wzór
bocznych ołtarzy. Podobnie jak obrazy św. Alberta i
kard. Hlonda. Na poprzecznej belce będzie rzeźba św.
Michała Arch. oraz dwa anioły po jego obu stronach.
Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary na ten projekt, który
mamy nadzieję zrealizować na 100. lecie niepodległości
naszej umiłowanej Ojczyzny, czyli na listopad b.r.
Pozostały jeszcze do opłacenia: 2 figury aniołów - 15000
zł każda (ok. $4,3 tys.) i 4 ołtarze (M.B.Częstochowskiej,
Jezusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II i św. Brata
Alberta) - $7 tys. każdy.
‘MIŁUJCIE SIĘ’ ... jest czasopismem wydawanym
w ponad 20 wersjach językowych (m.in. po angielsku,
arabsku, fińsku, chińsku, litewsku, rosyjsku, ukraińsku,
rumuńsku, węgiersku). Zachęcamy do nabywania i
lektury kolejnego numeru. To wielka pomoc w
pogłębianiu wiary i wiedzy religijnej.

NA 100. LECIE NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY

"„Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do
Brukseli są identyczne. Znak mówi, że Polska nie jest ani na
wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji
europejskiej. Wniosła wiele w kształtowanie się tej cywilizacji.
Czyni to również dzisiaj w sposób znaczący, nie godząc się na
uciemiężenie."
Ronald Reagan

ZONN AGENCY Paczki do Polski
Misja św. Brata Alberta w San Jose
SOBOTA, 28 kwietnia 2018
w godz. 1.30 - 3.00 pm
Walnut Creek: 28 kwietnia (sobota) 9.30 – 10.30 am
Redwood City: 29 kwietnia (niedziela) 12.00 - 2 pm
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod nr tel.

650-967-5510

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








Grace Rudawski

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

Real Estate Broker
Certified Senior
Advisor
Cal BRE# 01233596

calltext408.832.2294

www.GraceRudawskiAuthor.com -FREE
Book

www.HowMuchYourHomeIsWorth.com

– FREE Home Evaluation!
Klucz do Twojego DOMU!

TRANSPORT - SHIPPING

Oferuję rozwiazania zamiast obietnic:

· 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

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

