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 - SECOND SUNDAY
IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 12, 2017

Sunday, November 5, - Attendance - 568 2016 - 639

1st Collection - 4,407.00
2nd Collection - 1,280.00
Saturday, November 11
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, November 13 - St. Frances Xavier
Cabrini
7:30 AM + Cecilia Samsel of. sister Theresa
Tuesday, November 14
7:30 AM + Maciej Kaczmarek of. Hanna z rodziną
Wednesday, November 15 - St. Albert the Great
7:30 AM + Witold Suchoicki of. syn Marian z żoną
Thursday, November 16 - St. Margaret of
Scotland; St. Gertrude
7:30 AM + Za zmarłych z rodziny Książnickich of.
Jan i Halina Mazur
Friday, November 17 - St. Elizabeth of Hungary
7:30 AM + Michał Gumula of. rodzina

last year - 5,692.00
last year - 1,370.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is for the
MAINTENANCE FUND
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.
The Sodality of Our Lady of Fatima will hold its next
meeting on Monday, November 13, 2017 at 6:30 PM in
the Rectory.

Thursday - November 16th after 7:30 morning
Mass, we will have a short devotion to
St. John Paul II, with veneration of his relic.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
UTILITY FUND
We will welcome Mr. Anthony Olenski, a seminarian
from Saint Charles Borromeo Seminary, who will
speak to us about the Annual Seminary Appeal.

Saturday, November 18 - The Dedication of the
Basilicas of Ss. Peter and Paul
7:30 AM + Nadzieja Szajdecka of. dzieci
5:00 PM + Jim Dzikowski of. wife Linda & family
Sunday, November 19
7:30 AM + Jadwiga Citko of. mąż Tadeusz
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Józef Szymula of. Agnieszka i Darek

FYI - Our annual Block Collection letter was
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
KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH
W TYM TYGODNIU
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.
W czwartek - 16 listopada po Mszy Św. porannej
zapraszamy na krótkie nabożeństwo do Św. Jana
Pawła II i ucałowanie relikwi.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
Będziemy gościć w naszej parafii seminarzystę
Pana Anthony Olenski, w związku z Apelem
zbiórki pieniędzy na potrzeby seminarium.
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.

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.
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by daughter Patsy
In memory of Stella Tomaszewski

on her November 10th birthday.

COROCZNA SKŁADKA NA KOŚCIÓŁ
Otrzymaliście Państwo listy w związku z naszą
coroczną Blokową Kolektę. Bardzo prosimy o
wypełnienie wszystkich wymaganych informacji, tak aby
nasze kartoteki parafialne były aktualne. Szczególnie
ważne są 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 remember in your prayers,
+ Leonora Zagacki
whose funeral was held this past week.

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
We consider wisdom today. The first reading from the
book of Wisdom presents this precious gift as a feminine
spirit, a very desirable virtue sought by many and
graciously present to all who seek her. In today's Gospel,
Jesus tells a parable to illustrate wisdom in a practical,
measurable way. The wise will conserve their resources,
use them prudently, and mark the passing of time. The
foolish, on the other hand, not planning ahead, will be in
the dark. Both of these readings tell us how accessible
wisdom is to all who simply and honestly seek it.
Paul's words to the Thessalonians are not about
wisdom, but describe one result of true wisdom: To the
wise person of faith even death holds no terror. Our faith
in Jesus' resurrection tells us we will all one day rise to
new life in Christ.

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.

REFLEKSJA
Trochę dziwna wydaje się dzisiejsza Ewangelia i nie do
końca zrozumiała intencja Pana Jezusa. O co Mu chodzi
w tej przypowieści z rozsądnymi i nierozsądnymi
kobietami? No i jakie to ma znaczenie dla nas żyjących w
XXI wieku kiedy my nawet nie wiemy co to jest lampa
na oliwę? Czy mówiąc tę przypowieść Jezus
rzeczywiście chciał powiedzieć coś ważnego i istotnego
dla nas?
Całe nasze życie może być porównywalne do podróży, a
jej ostatecznym celem jest zbawienie i życie wieczne,
które w przypowieści Chrystusa symbolizuje uczta
weselna. My na taką ucztę się właśnie wybieramy i
powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. Sam
Chrystus daje nam wszystkie konieczne środki i pomoce,
aby nas do tej uczty weselnej doprowadzić. To są
sakramenty jakie każdemu z nas proponuje z Chrztem,
Spowiedzią i Komunią na czele. Chrystus zapewnił nam
komfort podróży we wspólnocie Kościoła. Z naszej
jednak strony oczekuje, że proponowane przez Niego
środki do zbawienia wykorzystamy, że ich nie
zlekceważymy,. Nie może być tak, że beztrosko
korzystamy z życia i używamy go a nawet nadużywamy
do woli i według własnego widzimisię, ale pod koniec
życia próbujemy wywrzeć na innych presję i oczekujemy
„cudów nawrócenia”. Nie bardzo wierzymy w takie
spektakularne nawrócenia na łożu śmierci. Zazwyczaj
bowiem jest tak, jak z tymi pannami nieroztropnymi,
które dopiero w ostatnim momencie przypominają sobie,
że im „oliwy może zabraknąć” !!! A co robiłeś całe
życie? Z sakramentów nie korzystałeś, przykazania
lekceważyłeś, Kościół założony przez Chrystusa
odstawiłeś na bok …, a teraz pod koniec życia … oliwy
ci zabrakło !!!
Warto o tym pomyśleć może właśnie teraz w miesiącu
listopadzie, kiedy wspominamy właśnie tych, którzy już
przed bramami na ucztę oczekują … Oczywiście naszą
modlitwą i naszymi „zaduszkami” możemy im „trochę tej
oliwy do lamp dostarczyć”, ale co jeśli ktoś nawet lampy
ze sobą nie zabrał ?!?!?
Nie odkładaj zaopatrzenia się w lampę i oliwę na
ostatnią chwilę, bo możesz nie zdążyć, bo nie znasz
dnia ani godziny.

Roman Catholic High School
Annual Memorial Mass & Communion Breakfast
Sunday, November 26, 2017
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