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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OUR LORD JESUS CHRIST
KING OF THE UNIVERSE
NOVEMBER 26, 2017

We will publish last week's collection next week.
Thank you for your generosity!

Please remember the Church of St. Adalbert
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! THANK YOU!!
TODAY
The second collection this week is for the
RELIGIOUS ASSISTANCE IN POLAND
THIS WEEK
Saturday, November 25
5:00 PM (Vigil) + Charles & Felicia Pruski of. daughters
Irene Mroz & Bernice Pruski

SCRIP for SHOPRITE (as part of a tuition credit
program) is available at the Rectory during normal
business hours. Scrip is available for all parishioners and
friends.

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

FYI - Thank you to all the parishioners who have sent
in their 2017 Block Collection. If you have not
received your Block Collection form, please call the
Rectory @ 215 - 739 - 3500.

Monday, November 27
7:30 AM + Eugeniusz Lesniewski of. syn

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for

RETIREMENT FUND FOR RELIGIOUS

Tuesday, November 28
7:30 AM + Jan Arciszewski of. córka z rodziną
Wednesday, November 29
7:30 AM + Józef Pietrucha of. Wiktoria Pietrucha
Thursday, November 30 - St. Andrew
7:30 AM + Regina Mięckowska of. siostra z rodziną
Friday, December 1 - First Friday
7:30 AM + Michael Czop of. son Richard & family
7:00 PM + Antoni Hagedorny of. żona Magdalena z
dziećmi
Saturday, December 2 - First Saturday;
Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Jan Plewa of. syn z rodziną
5:00 PM + John Wesolowski of. daughter Patricia
Sunday, December 3
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Rev. Ronald M. Jakows of. Jerry & Trudy
10:30AM + Tomasz i Helena Kotowicz of. córka
Stanisława z mężem

PIEROGI
FUNDRAISER FOR OUR PARISH
As in past years, our parishioners will be making
pierogi for Christmas on Tuesday, December 5th
from 8 AM to 8 PM. Everyone is invited to help.
***************************************

POMOC FINANSOWA DLA PARAFII

Zwyczajem lat ubiegłych nasi parafianie będą robić
pierogi na święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy
wszystkich chętnych do pr acy
we wtorek 5 grudnia od godz. 8 AM do 8 PM
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POMOC DLA KOŚCIOŁA W POLSCE
W TYM TYGODNIU
W biurze Parafii w godzinach urzędowania można
kupic bony pienięzne SCRIP do SHOP RITE .

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

UTRZYMANIE EMERYTOWANYCH KSIĘŻY I
SIÓSTR ZAKONNYCH
ZAPROSZENIE
OD BRACTWA RÓŻAŃCA ŚW.

W następną 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 (215-3801406). 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.

Please Generously Support the
Annual Seminary Appeal!

COROCZNA SKŁADKA NA KOŚCIÓŁ
Dziękujemy wszystkim którzy odesłali już naszą
Blokową Kolektę.Jeśli ktoś nie dostał kopertki a
chciałby złożyć ofiarę to prosimy o kontakt z biurem
parafii. Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich
wymaganych informacji, tak aby nasze kartoteki
parafialne były aktualne. Szczególnie ważne są numery
telefonów i adresy. Z góry dziękujemy za każdą ofiarę.
We welcome into our parish family
ADAM SOKOŁOWSKI
who was baptized on
November 19, 2017.

ZABAWA SYLWESTROWA

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Języka Polskiego
im. Św. Wojciecha, serdecznie zaprasza na Zabawę
Sylwestrową w dniu 31 grudnia 2017 r. w auli kościoła
Św. Wojciecha.
Zapewniamy dobrą zabawę do
białego rana, szampańską atmosferę
i smaczną oprawę kulinarną.
Cena biletu $75 od osoby.
Całkowity dochód z zabawy
przeznaczony zostanie na potrzeby
szkoły. Sprzedaż biletów w Polskiej
Księgarni oraz w szkole:
2700 E.Venango St. w soboty od
9AM - 2PM.

Z A P R A S Z A M Y!!!

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

Polski Chór zapr asza na pr óby kolęd na Boże
Narodzenie w niedzielę po Mszy Św. o godz.
10:30 w Sali Parafialnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i
nowych członków chóru na próby kolęd przed
Bożym Narodzeniem
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REFLECTION

CHRIST, KING OF ALL
On this, the final Sunday of the liturgical year, we
celebrate the solemnity of Christ the King. By concluding
the year with this feast we are proclaiming our faith that
Jesus Christ is the one and only king over all seasons, all
peoples, and all of creation.
At the end of time as we know it, Christ’s work of
restoring all things to unity and harmony with their
Creator God will be completed. This Sunday, when we
claim Christ as both our Shepherd and our King, we
recognize our own calling to participate in Christ’s
saving work by caring for those whom Jesus calls “the
least ones”

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!)
PROPERTY TAX REBATE
To help with the rising cost of living, you are reminded
that Pennsylvania Property Tax/Rent Rebate Program
applications are now available. There are new
guidelines which will permit individuals that qualify to
receive a rebate between $250 and $650 from
property taxes or rent paid last year. Funding for
this rebate program is made possible from the
Pennsylvania State Lottery Fund and is a rebate that
does not have to be repaid. This application must be
filed by December 31, 2017.
To qualify, you must be 65 years of age or older, a
widow or widower 50 years of age or older, or a
disabled person 18 years or older. Homeowners that
have annual incomes of $36,600 or less and renters
with annual incomes of 15,700 or less could qualify.
Only half of your annual Social Security or SSI
income is counted toward the income guideline. For
more information or an application call United
POLAM Social Services, Monday through Friday
between 10 A.M. and 4 P.M. at 215-923-1900. All
inquiries are confidential and services are provided free
of charge.

REFLEKSJA

Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede
wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować
znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do
dyspozycji drugiego człowieka.Celem tej uroczystości
jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej
natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc
przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego
świata, dlatego nie można próbować określać
Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego.
Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i
narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym
razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”,
wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”,
prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z
tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i
pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej
codzienności.
Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku
liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas
przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten
ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do
refleksji nam naszym podejściem do wiary
w codziennym życiu.

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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