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:
12Noon to 5:00PM
Tuesday, Wednesday, Thursday:
9:00AM to 4:00PM
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:
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
		
7:00 PM Polish/English
		
Polska/Angielska

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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TWENTY– NINTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
OCTOBER 21, 2018

Sunday, Oct. 14, 2018 -Attendance - 584 2017 - 629

1st Collection - 3,623.25
2nd Collection - 1,582.00

last year - 3,996.00
last year - 1,644.00

Thank you for your generosity!
Saturday, October 20
5:00 PM (Vigil) + John Boyle of. daughter Jeannette
Sunday, October 21 - World Mission Sunday
7:30 AM + Józef Sewruk of. Stanisław, Jolanta i
Mateusz Pytel
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM Msza Św. dziękczynna za 65 lat istnienia
Polskiej Szkoły
Monday, October 22 - St. John Paul II
7:30 AM + Marek Zatorski of. żona
Tuesday, October 23 - St. John of Capistrano
7:30 AM + Romualda Skibicka of. Celina
Wednesday, October 24 - St. Anthony Mary Claret
7:30 AM + Jadwiga Krukowska of. Phyllis Koc
Thursday, October 25
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Mazur of. Jan i Halina
Mazur
Friday, October 26
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Sznapka of. rodzina
Saturday, October 27 - Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Witold Bajszczak of. żona Maria z córkami
5:00 PM + Mary Samsel of. daughter Theresa
Sunday, October 28
7:30 AM + Teresa Szymkuć of. córka z rodziną
9:00 AM + Konstancja i Ignacy Baszyński of. bratanica
10:30AM Msza Św. dziękczynna w intencji
uczestników i sponsorów XVII Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy

TODAY
The second collection this week will be for
WORLD MISSION SUNDAY
World Mission Sunday, is a time of pr ayer and a time
to look beyond our local Church in Philadelphia &
provide support to Missionaries in 1,111 Dioceses.
Your prayers and help are needed to build up the local
Church, especially where Christianity is new. These
Dioceses are in some of the most vulnerable communities
in the Pope’s Missions. With your help, the Pontifical
Mission Societies care for and support these Churches
until they are able to be self-sufficient.
In 1822, over 195 years ago, the first collection from the
Societies supported the Diocese of Louisiana, of which
Philadelphia was a part. Missionaries brought the fire of
faith to Philadelphia– help us bring the faith to those in
other Dioceses.

THIS WEEK
During the month of October, Rosary devotions in
Polish will take place every weekday evening (MondayFriday) at 7:00 PM in the church. Everyone is invited to
attend.

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
UTILITY FUND
We invite all participants of the XVII Walking
Pilgrimage to Czestochowa for a Thanksgiving Mass
on Sunday, October 28th at 10:30AM. After Mass we
will serve coffee & cake in the Rectory meeting
room.

The Feast of All Souls will soon be here. An envelope
has been included in the monthly packet mailed to you.
Please return the envelope with the names of your
deceased family and friends. Additional All Souls Day
envelopes are available in the church at all entrances,
and in the rectory during office hours.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
MISJE KATOLICKIE

Światowa Niedziela Misyjna to czas modlitwy oraz
głębszego spojrzenia poza nasz Kościół lokalny w
Filadelfii, aby zapewnić wsparcie misjonarzom w 1111
diecezjach.
Wasze modlitwy i pomoc są potrzebne do budowania
lokalnego Kościoła w miejscach gdzie chrześcijaństwo
jest nowe a te diecezje zajmują szczególne miejsce w
Papieskiej Misji. Z wasza pomocą Papieskie Dzieło
Misyjne troszczy się o wszystkie te Kościoły, dopóki nie
staną się one samowystarczalne.W 1822 roku ponad 195
lat temu, była pierwsza taka kolekta, która wsparła
diecezję Luizjany, do której należała wtedy Filadelfia. To
właśnie wtedy misjonarze przynieśli ogień wiary do
Filadelfii. Pomóżmy teraz i my zanieść wiarę do innych
diecezji.

W TYM TYGODNIU

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej w
domu, jak też zapraszamy na Nabożeństwo
Różańcowe w kościele w miesiącu paździer niku od
poniedziałku do piątku o godzinie 7 PM
Zebranie or ganizator ów Pieszej Pielgr zymki do
Częstochowy w czwartek 25 października po
nabożeństwie różańcowym około godz. 7:30
wieczorem w Sali spotkań pod plebanią.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich uczestników XVII Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy w następną niedzielę 28
października na Msze Św. dziękczynną o godz. 10:30, a
później na wspólne spotkanie przy kawie i ciastku w
parafialnej Sali spotkań.

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donations for the Steeple Repair
$100.00 - Helena Zawieja
Polski Chór zaprasza wszystkich
byłych i nowych członków chóru
na próby - 28 października i 4
listopada, w kościele po Mszy Św.
o godz. 10:30 Będą to próby na
Święto Niepodległości Polski 11
listopada.

Z okazji 65 rocznicy istnienia Szkoły Języka
Polskiej życzę wszystkim uczniom i
nauczycielom wspaniałych wyników w nauce
oraz wytrwałości w szerzeniu polskiej tradycji i
zwyczajów. Szczęść Wam Boże na dalsze lata
ciężkej pracy w krzewieniu naszego Ojczystego
Języka.
Ks. Jan
PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH
Zbliża się dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny,
dni w których w szczególny
sposób pamiętamy o naszych
drogich zmarłych.
Przypominamy o składaniu
kopertek z imionami bliskich
zmarłych, za których będzie
odprawione 9 Mszy św., a
także będziemy pamiętać o
nich w modlitwach przez cały miesiąc listopad.
Dodatkowe kopertki są przy wejściu do kościoła.

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.
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Dear Brothers and Sisters in Christ,

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Pope Francis has called for an “Extraordinary
Missionary Month” to be celebrated in October 2019
with the goal of fostering an increased awareness of our
baptismal call to be missionaries.
In light of this request by the Holy Father, I am happy to
announce that beginning today, the Archdiocese of
Philadelphia will dedicate the year leading up to October
2019 as the Extraordinary Year of Mission.
Today, as we begin this Extraordinary Year of Mission,
you are asked for a response, in the way of your prayers
and help to reawaken this calling to be missionary and to
work with a new impulse to further the missionary
transformation of life and pastoral activity. The
Pontifical Mission societies were born of devoted hearts,
as a means of supporting the preaching of the Gospel in
the circumstances of their daily lives.
It is my hope during this year each one of us is
frequently reminded of our vocational call, by our
baptism, to be missionaries. “We need to bring Jesus
Christ to the whole world and the whole world to Jesus
Christ,” I have said this before, and it holds true today.
I pray that beginning today and throughout the year,
each of you will pray daily, increase your heartfelt
generosity and sacrifice for missionaries and the people
they serve, and embrace missionary discipleship.

Papież Franciszek ogłosił "Nadzwyczajny miesiąc
misyjny", który będzie obchodzony w październiku 2019
r., a celem jego będzie uświadomienie nam naszego
powołania, bycia misjonarzami, które to otrzymaliśmy w
czasie chrztu św.
W świetle tej prośby Ojca Świętego, z radością
ogłaszam, że rozpoczynając Światową Niedzielę
Misyjną, 21 października 2018 r., Archidiecezja
Filadelfia rozpocznie Nadzwyczajny Rok Misji,
trwający do października 2019 r.
Rozpoczynając ten Nadzwyczajny Rok Misji, proszę
Was odpowiedzcie na to wezwanie swoimi modlitwami
i obudźcie w sobie z nową siłą powołanie - bycia
misjonarzem i większego zaangażowania się w
działalność duszpasterską.
Towarzystwa Pontyfikalnej Misji narodziły się z
oddanych i pełnych zapału serc, które miały możliwość
głoszenia Ewangelii w warunkach ich codziennego
życia.
Mam nadzieję, że w tym roku każdy z nas będzie sobie
często przypominał o swoim powołaniu otrzymanym na
chrzcie, bycia misjonarzem. "Musimy przynieść Jezusa
Chrystusa całemu światu i cały świat przyprowadzić do
Chrystusa", powiedziałem to już wcześniej a aktualne
jest to do dziś.
Modlę się, rozpoczynając tę Światową Niedzielę
Misyjną aby przez cały rok, każdy z was modlił się
codziennie, zwiększył swoją hojność i ofiarę dla
misjonarzy i ludzi, którym służą, oraz stał się
misjonarzem w swoim otoczeniu.
Oddany w Chrystusie,
Arcybiskup Charles J. Chaput, O.F.M

Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.
Archbishop of Philadelphia

„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”

ST. ANNE SOCIAL HALL
MEMPHIS & TUCKER STS,
PHILA PA 19125
November 10th, 2018 10 am -4pm
November 11, 2018 8 am -1pm
CRAFTERS NEEDED

(no used items)

Wszystkich członków Żywego Różańca zachęcamy
do uczestnictwa w Nabożeństwach Różańcowych w
naszym Kościele.
Towarzystwo Różańca Św. zaprasza nowe osoby do
przyłączenia się do grupy Żywego Różańca. Oficjalne
przyjęcie i przysięga nowych członków 2 grudnia na
Mszy Św. o godz 7:30 AM. Po Mszy Św. uroczyste
śniadanie ( koszt $15 od osoby).

COST IS $25.00 FOR THE WEEKEND,
CONTACT CLAIRE GARDNER @ 215-425-3232

TO RESERVE A TABLE

ALL TABLES MUST BE RESERVED WITH PAYMENT
BY NOVEMBER 4TH, 2018,
(IF YOU NEED ELECTRIC PLEASE LET US KNOW)
MAKE CHECKS PAYABLE TO: ST. ANNE BAZAAR.

When we recite the Rosary, we are with Jesus and
Mary and it nourishes our souls.
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