Saint Adalbert Church
Pastor:
Rev. Jan Palkowski

2645 East Allegheny Avenue • Philadelphia, PA 19134

Phones:
Rectory: (215) 739-3500
Fax: (215) 739-5706
Website:
www.stadalbert.org
MASSES:
Saturday/Sobota: Vigil:
Sunday/Niedziela: 		
		
		

Office Hours:
Monday & Friday:
12 Noon to 7:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday:
9:00 AM to 4:30 PM
No business hours on
Saturday and Sunday

5:00 PM English/Angielska
7:30 AM Polish/Polska
9:00 AM English/Angielska
10:30 AM Polish/Polska

Our Lady of Port Richmond
Regional School
Principal:
Sister Mary Ripp, S.C.C.
School Business Office:
School: (215) 739-1920
Fax: (215) 739-0519

BAPTISMS:
Baptisms will ordinarily take place every Sunday at 11:30 AM. Godparents
are to be Catholics in good standing. lf the Godparents are not registered
members of St. Adalbert Parish, they will need a sponsorship letter from the
parish where they are registered–(Letter of eligibility).

Holy Days/Uroczystosci, swieta i dni obowiazkowe:
Vigil: 7:00 PM English/Angielska
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
		
7:00 PM Polish/Polska

MARRIAGE:
Diocesan rules require that a couple make arrangements for their marriage
at least six (6) months before the date of the wedding.

Weekdays/Msze sw. w ciagu tygodnia:
		
7:30 AM Monday, Tuesday, 		
		Wednesday–
		English/Angielska
		
Thursday, Friday, Saturday–
		Polish/Polska

EUCHARISTIC ADORATION–HOLY HOUR:
Adoration of the Blessed Sacrament takes place every Thursday after
7:30 AM Mass to 9:00 AM. At this time we will have Benediction.

First Friday/Pierwszy piatek miesiaca:
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
(during school year only/tylko w ciagu roku szkolnego)
		
7:00 PM Polish/Polska
(during school year only/tylko w ciagu roku szkolnego)
CONFESSIONS/SPOWIEDZ:
7:10 AM
Weekdays/w tygodniu: 		
4:00 PM
Saturdays/w sobote: 		
First Friday/pierwszy piatek
		
6:30 PM
(except July and August/z wyjatkiem lipca i sierpnia)

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:
Every Saturday before 7:30 Mass

CHRZEST SW.:
Chrzest sw. w naszej parafii jest udzielany w kazda niedziele o godz.
11:30 AM. Chrzestnym/a moze byc praktykujacy katolik, ktory zyje zgodnie z
wiara i nauka Kosciola. Chrzestni winni miec ze swojej parafii zaswiadczenie,
ze moga nimi byc. Rodzice przedstawia to zaswiadczenie przy zglaszaniu
chrztu sw.
SLUBY:
Prawo kanoniczne i diecezjalne mowi, ze narzeczeni zamierzajacy zawrzec
zwiazek malzenski w kosciele katolickim, winni zglosic sie do biura
parafialnego, w parafii do ktorej naleza na 6 miesiecy przed slubem.
NOWENNA DO CUDOWNEGO MEDALIKA:
W kazda sobote przed Msza sw. o 7:30 AM.
ADORACJA NAJSWIETSZEGO SAKRAMENTU:
W kazdy czwartek adoracja Najswietszego Sakramentu (Godzina Swieta) po
Mszy sw. o godz 7:30 AM. do godz. 9:00 AM zakonczona Blogoslawienstwem.
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THIRTY - FIRST SUNDAY
IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 5, 2017

Sunday, October 29, - Attendance - 520 2016 - 519

1st Collection - 3,799.55
2nd Collection - 414.00

last year - 4,522.00
last year - 1,285.00

Thank you for your generosity!
Saturday, November 4
5:00 PM (Vigil) + All Souls Novena
Sunday, November 5 - National Vocation Awareness
Week
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM + Honorata Krysiuk of. Władysława
Kozłowska
10:30AM + All Souls Novena
Monday, November 6
7:30 AM + Eva i Józef Jorski of. Jorski family
Tuesday, November 7 - Election Day
7:30 AM + Ks. Władysław Rudnicki
Wednesday, November 8
7:30 AM + Józef Szymula of. rodzina Szymulów

TODAY
The second collection this week is for the
RELIEF FOR PUERTO RICO
THIS WEEK
November is an especially important month to pray
for deceased members from our familes and parish.
Please remember in your prayers also the souls in
Purgatory.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
MAINTENANCE FUND

Thursday, November 9 - The Dedication of the
Lateran Basilica
7:30 AM + Walentyna, Florcia i rodzina Czaplicki of.
Krystyna Banasiak
Friday, November 10 - St. Leo the Great
7:30 AM Living & deceased Veterans of. Barbara &
Marty Hurd
Saturday, November 11 - St. Martin of Tours;
Veteran's Day
7:30 AM + Elżbieta Pacuła of. rodzina
5:00 PM + Robert Gliwa of. sisters & brothers
Sunday, November 12
7:30 AM + Katarzyna Mardula of. Weronika Czapla
9:00 AM + Janina Hodio of. Anna Furtek
10:30AM + Jarosław i Katarina Duliba of. córka z

rodziną

Thank you to the faithful altar servers who participated
in the nightly Rosary Devotions during the month of
October.
New altar servers are always welcome. Just come to the
sacristy after Sunday Mass.
Dziękujemy wszystkim ministrantom, którzy
uczestniczyli w Nabożeństwie Różańcowym w miesiącu
październiku.
Ciągle potrzebujemy nowych ministrantów. Jeśli
chciałbyś/ chciałabyś służyć przy ołtarzu to prosimy o
zgłoszenie się do zakrystii po Mszy Św.
FYI - Our annual Block Collection letter will be
delivered to your homes. We ask that you please fill
out all the information requested in order that our
files may be updated. We thank you for your
cooperation. If you have not received your Block
Collection form, please call the Rectory
@ 215- 739-3500.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POMOC LUDZIOM W PUERTO RICO
W TYM TYGODNIU

BOARDS OF REMEMBRANCE
In the vestibule of the church we have two Boards of
Remembrance: " In Memory of " and the Board of Saint
John Paul II. A plaque with a name or names can be
purchased at the Rectory Office for a cost of $250. If
you are interested please contact the Rectory Office.

TABLICE PAMIĘCI
W przedsionku naszego kościoła znajdują się dwie
Tablice Pamięci - Jedna to Tablica Pamięci o naszych
drogich zmarłych a druga poświęcona Św. Janowi
Pawłowi II. Tabliczkę z imieniem czy imionami można
zakupić w Biurze Parafialnym. Koszt plakietki to $250.
Chętnych prosimy o kontakt z biurem parafii.

Miesiąc listopad w szczególny sposób poświęcony
jest zmarłym, dlatego też prosimy pamiętać w
swoich modlitwach o tych, którzy już odeszli od nas,
a może potrzebują naszej modlitewnej pomocy.

Please remember in your prayers,
+ Dorothy Hrynczyszyn
whose funeral was held this past week.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH
ZAPROSZENIE
OD BRACTWA RÓŻAŃCA ŚW.

W niedzielę, 3 grudnia 2017 r. podczas Mszy
Świętej o godzinie 7:30 rano odbędzie się uroczysta
instalacja nowych członków Bractwa Różańca
Świętego. Zapraszamy parafian do tej pięknej
wspólnej modlitwy różańcowej. Jest miejsce dla
każdego – kobiet, mężczyzn i małżeństw.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do
Pani Bożeny Walskiej (215-380-1406). Nowi
członkowie będą uroczyście przyjęci w nasze grono
i zaproszeni na śniadanie tuż po Mszy Świętej.
Członkinie i członków Bractwa Różańca Św. bardzo
prosimy o liczne uczestnictwo w naszej grudniowej
Mszy Świętej i na świątecznym śniadaniu. Koszt
poczęstunku to 10 dolarów. Prosimy o przyniesienie
ciasta na deser. Opłaty będą przyjmowały zelatorki i
pan Antoni Żak

Polski Chór rozpoczyna próby kolęd na Boże
Narodzenie w niedzielę 19 listopada po Mszy Św. o
godz. 10:30 w Sali Parafialnej na rogu Allegheny i
Edgemont. Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych
i nowych członków chóru.

COROCZNA SKŁADKA NA KOŚCIÓŁ
Wkrótce otrzymacie Państwo listy na naszą coroczną
Blokową Kolektę. Bardzo prosimy o wypełnienie
wszystkich wymaganych informacji, tak aby nasze
kartoteki parafialne były aktualne, szczególnie numery
telefonów i adresy. Jeśli ktoś nie dostał kopertki a
chciałby złożyć ofiarę to prosimy o kontakt z biurem
parafii. Z góry dziękujemy za każdą ofiarę.

Please Generously Support the
Annual Seminary Appeal!
The Saint Charles Borromeo Seminary Annual
Appeal has begun. Please consider supporting the
Seminary and if possible, increasing your gift from
last year.
The Seminary Community is grateful to you for your
faithful support. Your tax-deductible gift helps to
enhance the many resources needed for priestly
training and enables the Church to form holy,
educated and dedicated priests.
Please send you donation to:
Saint Charles Borromeo Seminary
CL #5315, P.O. Box 95000-5315
Philadelphia, PA 19195-5315
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REFLECTION

REFLEKSJA

Whenever Jesus says I am in the Gospels – and he does it
a number of times, especially in John – he is making a
clear reference to the First Commandment of the Ten,
and to his own divinity. Remember that First
Commandment? I am the Lord your God. You shall have
no strange gods before me. It's very easy to dismiss it as
hopelessly out of step with the modern world. We might
say there's not a lot of idol worship going on in our
culture, at least worship of carved images of strange
deities. But we do have our idols ─ power, wealth, fame,
pleasure, independence. The most insidious and widely
embraced idol, though, is the image we see when we look
in a mirror. There is something within us that in subtle
ways struggles mightily with the notion of allowing God
to be God: it’s that determined sense that "nobody is
going to tell me what to do." So how do we let God be
God; let God be the greatest? One way is through prayer,
when we pray the Lord's Prayer and say "thy will be
done." Repeatedly returning to a posture of humbly
seeking and following the will of God, no matter how
challenging, no matter how contrary to our own will, is
the heart and soul of humbling ourselves as Jesus calls us
to. It allows God to be God. And God is the greatest!

Do czego chce zachęcić nas dzisiejsza Ewangelia? Aby
zgłębić odpowiedź, trzeba cofnąć się do wydarzeń na
górze Synaj. Tam Mojżesz otrzymał Dziesięć Przykazań,
ale również doświadczył ogromnej bliskości Boga: z Nim
rozmawiał, przebywał w Jego obecności, Jego poznawał.
Potęga tego spotkania i jej zewnętrzne przejawy, kazały
ludowi prosić, aby Mojżesz był ich pośrednikiem, aby on
rozmawiał z Bogiem i przekazywał im to, co Bóg chce
im powiedzieć. Spotkanie z Bogiem zmieniało też
Mojżesza fizycznie, jego twarz jaśniała i dlatego musiał
ją zakrywać. Relacja bliskości, szacunku, która zrodziła
się między nimi, nakazała Mojżeszowi zniszczyć
kamienne tablice wobec grzechu bałwochwalstwa
narodu. Traktował to bowiem nie jako przekroczenie
prawa, ale jako odrzucenie, zniszczenie relacji i zranienie
przyjaciela.
W Jezusie lud dostrzegał moc, która wypływała z Jego
wnętrza. Była to inna nauka, płynąca z doświadczenia, a
nie ze „szkoły”. Cały Jego autorytet płynął nie z tego,
czego się nauczył i kogo reprezentuje, ale ze spotkania z
Ojcem. W postawie Jezusa lud odkrywał, że Bóg jest
bliski, że jest Ojcem.
Bóg w Jezusie spotyka człowieka prawego i
poszukującego woli Bożej, bardziej niż własnej wygody i
szczęścia. Jezus spotyka Boga twarzą w twarz, co w
przekonaniu Starego Testamentu wywoływało śmierć.
Jezus jednak nie umiera, bo w Nim nie było egoizmu,
myślenia o własnym szczęściu i zadowoleniu, ale było
zawsze myślenie o Bogu jako Ojcu i o Jego woli. W tym
upatrywał szczęście i spełnienie. Potwierdzeniem
słuszności tej drogi jest Jego zmartwychwstanie!

God of gracious love,
You gathered us first at the waters of baptism,
and you lead us through life with faithfulness.
Raise up from among our parish family, leaders to serve
your people as Priests.
To those whom You call, give grace and courage to
discern how they may best serve you.
To all of us, give us good hearts so we might encourage
them along the way.
We ask this through Jesus Christ, and with your Holy
Spirit, now and forever.

Roman Catholic High School
Annual Memorial Mass & Communion Breakfast
Sunday, November 26, 2017
St. John Cantius Church in Bridesburg will hold
its annual Christmas Bazaar on Friday, Novemebr 10th
6pm - 9pm and Saturday, November 11th 4pm - 9pm in
their parish auditorium located at 4435 Almond Street.
Friday, November 10, 2017, 7pm - 10pm
Event: Young Adult Movie Night at the Seminary
Join us for a viewing of "I Confess," an Alfred Hitchcock
thriller and a discussion to follow. It will be a fun way to
grow in our understanding of this great Sacrament as we
celebrate the fact that God still calls men to be the priests
who hear our confessions. Soft drinks and snacks will be
provided!
Location: St. Charles Borromeo Seminary, 100 E
Wynnewood Rd, Wynnewood, PA
More info: heedthecall.org/upcoming-events
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