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 - THIRD SUNDAY
IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 19, 2017

Sunday, November 12, - Attendance - 530 2016 - 554

1st Collection - 3,724.00
2nd Collection - 1,606.51

Saturday, November 18
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, November 20
7:30 AM + Freda & Bob Eife of. Leona & Bill Cronin
Tuesday, November 21 - Presentation of the
Blessed Virgin Mary
7:30 AM + John Jesiolowski of. Mike, Gina,
Julia & Gia
Wednesday, November 22 - St. Cecilia
7:30 AM + Joseph Misiorek of. niece Josephine
Thursday, November 23 - St.Clement I,
St.Columban; Blessed Miguel
Agustín, Thanksgiving Day
7:30 AM + Bronisław Wojtowicz of. rodzina
9:00 AM + For parishioners

last year - 4,841.00
last year - 1,601.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is for the
UTILITY FUND
We welcome Mr. Anthony Olenski, a seminarian from
Saint Charles Borromeo Seminary, who will speak to
us about the Annual Seminary Appeal.

THIS WEEK
On Thursday, November 23 we will have a Parish
Family Mass of Thanksgiving at 9:00 AM (E).
Rolls will be blessed to share at your family table.
Please take time to give thanks for the blessings we
have been given and ask for strength and
perseverance. We encourage all parishioners to
attend.
The rectory office will be closed for business on
Thursday, November 23 and Friday, November 24.

Friday, November 24 - St. Andrew Dũng-Lạc
and Companions
7:30 AM + Stanisław i Wanda Bogucki of. rodzina
Saturday, November 25 - St. Catherine of
Alexandria; Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Mary Romanowska of. daughterTheresa
5:00 PM + Charles & Felicia Pruski of. daughters
Irene Mroz & Bernice Pruski
Sunday, November 26
7:30 AM + Vera Galka of. Richard, Grace &
Laura Tracz
9:00 AM + Leonora Zagacki of. Sodality of Our
Lady of Fatima
10:30AM + Leokadia i Stanisław Kolęda of. syn
Marek z rodziną

Thank you for your generous response to aid the
Church of Puerto Rico, $1,280.00 was collected
and sent to aid the recovery efforts.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
RELIGIOUS ASSISTANCE IN POLAND

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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We welcome into our parish family

DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
OGRZEWANIE KOŚCIOŁA

ARISTOTLE XAVIER MASI

Witamy w naszej parafii seminarzystę Pana
Anthony Olenski, który przemówi do nas w
związku z Apelem zbiórki pieniędzy na potrzeby
seminarium.
W TYM TYGODNIU
W czwartek 23 Listopada o godz.9:00 AM
zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.
Dziękczynnej (E). W czasie której będą poświęcone
bułki na wasz rodzinny obiad. Szczególnie w tym
dniu dziękujmy Bogu za wszelkie łaski i
błogosławieństwo jakie otrzymujemy na co dzień.
Biuro parafialne będzie zamkniete w czwartek 23
listopada i w piątek 24 listopada w związku ze
świetem dziękczynienia.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POMOC DLA KOŚCIOŁA W POLSCE

who was baptized on
November 12, 2017.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donations for the Church
In memory of Leonora Zagacki
$100.00 - Frank & Donna Zagacki
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered for
A special intention for strength and courage.

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,

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 r ozpoczyna pr óby kolęd na Boże
Narodzenie w dzisiejszą niedzielę po Mszy Św. o
godz. 10:30 w Sali Par afialnej.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich byłych i nowych
członków chóru.

+ Veronica Galka
whose funeral was held this past week.

Fr. Jan and the Rectory Staff
wish you and your family
a Happy Thanksgiving!
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

SHARING OUR GIFTS
Autumn is the season for harvesting and sharing the
fruits of our labors. This week’s scriptures use images of
the harvest, family life, pregnancy, and investment to
describe the abundant harvest in the reign of God. We
discover that sharing the gifts we have been given brings
eternal rewards for everyone.
In the Gospel parable a master entrusts his
possessions to three servants before going on a journey.
Each is given some talents. What they do with those
talents determines what the master will do with them
when he returns. How about us? What are we doing with
our talents? How will our Master treat us when he
returns?

OLPR Christmas Bazaar
Join us for a fun-filled day of shopping, Santa, crafts,
food, and raffles! There will be a variety of vendors
and crafters available to cater to your Christmas
shopping needs!
Saturday, December 2,
2017 from 2:00 pm to
8:00pm Our Lady of Por t
Richmond School Hall
3233 E. Thompson Street
Philadelphia PA 19134
(Bazaar will close from 4:45 – 6:00 for our Family
Mass. We encourage all to attend!)

PRAYER OF THANKSGIVING

Lord God,
On this day of
Thanksgiving,
We ask your blessing
On our family, our
friends,
Our home, our health
And on this food we
are about to eat.
We thank you for this
time together
And the many gifts that you have given us.
Help us to remember in this time of bounty
Those less fortunate.
And may your love consume us all
That we might share in your glory.
Amen

REFLEKSJA

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam prawdę o tym, że
Bóg zna każdego z nas i chce dla nas jak najlepiej.
Doświadczenia, które otrzymujemy, mają nas
przemieniać, pobudzać do zmiany siebie do
udoskonalenia swojego życia. Bóg nie chce, abyśmy się
poddawali czy załamywali trudnościami albo własnymi
grzechami, lecz byśmy każdego dnia walczyli tak, jak
potrafimy, pomnażając dobro otrzymane od Niego. Bóg
obdarował każdego ze sług. A więc i mnie, i ciebie. Choć
może wydaje ci się, że w tym momencie twojego życia
jesteś najbiedniejszym ze wszystkich ludzi – to On widzi
w tobie wartość, dostrzega ją i nie chce, abyś zakopał, to
znaczy zmarnował potencjał, jakim On cię obdarzył, lecz
abyś ciągle rozwijał się, zmieniał siebie i świat na lepszy.
Czynimy to przez malutkie rzeczy spełniane w
codzienności, przez wierność małym rzeczom, małym
sprawom. Jak bardzo ufamy osobom, na które zawsze w
każdej sytuacji można liczyć, które zawsze dotrzymują
danego słowa, choć to nie zawsze łatwe.
Jako chrześcijanie mamy pewność, że Jezus, gdy
przyjdzie po raz drugi, aby nas wprowadzić do domu
Ojca, wynagrodzi nasz trud i staranie, doceni wierność w
małych rzeczach i da posiąść te wielkie i nieprzemijające
dobra, które obiecuje nam w Ewangelii. Niech ta nadzieja
nieustannie nam towarzyszy
THE GIVING TREES
ARE READY.
Our parish will be providing
support for St. Adalbert
students in need of financial
assistance at OLPR, the
Oncology Unit of The
Children's Hospital of
Philadelphia, and to Birthright who provides hope for
women facing difficult pregnancies. Birthright services
include free pregnancy testing, caring & confidential
counseling, referrals for housing assistance & layette
for Newborn Babies!
Please return all gifts to church by the weekend of Dec.
16th and 17th. Gifts may also be brought to the rectory
before Dec.16th during normal business hours. Please
do not wrap the gifts. Thank you in advance for your
generosity.
********************************************
DRZEWKO DARÓW
Wszyscy, którzy pragną pomóc innym, proszeni są o
zabranie karteczki z drzewka GIVING TREE. Są tam
informacje o tym jak możemy pomóc tym, którzy są w
potrzebie. Ten upominek proszę przynieść do kościoła
16 lub 17 grudnia, lub na plebanię w godzinach
urzędowania.
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