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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THIRTY-FIRST SUNDAY
IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 4, 2018

Sunday, Oct. 28, 2018 -Attendance - 456 2017 - 520

1st Collection - 3,829.70
2nd Collection - 1,840.00

last year - 3,799.44
last year - 414.00

Thank you for your generosity!
Saturday, November 3
5:00 PM (Vigil) + All Souls Novena
Sunday, November 4 - National Vocation Awareness
Week
7:30 AM
W intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM + All Souls Novena
10:30AM + Mariusz Plewa of. rodzice i brat
Monday, November 5
7:30 AM + All Souls Novena
Tuesday, November 6 - Election Day
7:30 AM + Coleen Fitzgerald Stock of. sons Joseph &
Ryan
Wednesday, November 7
7:30 AM + Joseph Jeruzal of. wife Helen Jeruzal &
sons Joseph & John

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 will be for
PROPERTY INSURANCE
THIS WEEK
November is an especially important month to pray
for the deceased members of our familes and parish.
Please remember in your prayers the souls in
Purgatory.

Thursday, November 8
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Toczków of. córka
Waleria
Friday, November 9 - The Dedication of the Lateran
Basilica
7:30 AM + Frank & Helenka Szczachowicz of. Krystyna
Banasiak
Saturday, November 10 - St. Leo the Great
7:30 AM + Józef Szymula of. Teresa i Jan Szymula
5:00 PM + Jane & Mauro Carbone of. sisters & brothers
Sunday, November 11 - Veteran’s Day; Poland’s
Independence Day
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Lipniarskich i
Panieczko of. rodzina
9:00 AM + Sophie Tracz of. daughter & family
10:30AM Msza Św. Dziękczynna za 100-lecie
Niepodległości Polski

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
MAINTENANCE FUND

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, któr zy
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.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na

POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

W TYM TYGODNIU

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

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez rodziców
za św. pamięci Mariusz Plewa
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez żonę
za św. pamięci Edmund Klappstein
Please remember in your prayers,
+ Jacob Ramotowski
+ Eugene Grygelewicz
whose Funeral were held this past week.

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.

Polski Chór zaprasza wszystkich
byłych i nowych członków chóru
na próbę - dziś po Mszy Św. o
godz. 10:30 w kościele. Będzie to
próba na Święto Niepodległości
Polski - 11 listopada.

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

„Modlić się za żywych i umarłych”
to jeden z siedmiu uczynków miłosierdzia
względem duszy.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu,
zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę:
wyzwól duszę Twego sługi / Twojej służebnicy (...)
od wszystkich grzechów i kar za nie.
Niech święci aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją
z ciemności do wiekuistego światła,
z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

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.
Amen.
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REFLEKSJA

REFLECTION

GOD’S LAWS
God’s laws are not intended to burden or torment us.
Instead they are guideposts that point us in the direction
of good living. Accordingly, good living requires loving
God and loving one another. We should not follow
God’s laws out of fear of what might happen if we
don’t, but rather view them as a foundation for building
relationships and trust with one another and with God.
The Shema prayer of Orthodox Jews is based on the
reading from Deuteronomy today, “Hear, O Israel.”
Every morning people recite the prayer as a profession
of their love for God and pledge their obedience to God
throughout the day. They pass on their love of God to
their children, from one generation to the next.

Jest jedna cnota, bez której nie można sobie wyobrazić
ludzkiego życia, cnota, która łagodzi napięcia, rozwija
inicjatywę, popycha ludzi do bohaterskich czynów, jest
motorem wszelkiego ludzkiego działania. Cnota, która
jednoczy ludzi i narody ze sobą, a tej cnocie na imię: miłość.
Jeśli Chrystus w dzisiejszej ewangelii na pytanie uczonego w
Piśmie, które jest największe przykazanie, odpowiedział, że
jest nim przykazanie miłości bliźniego i Boga, chciał przez to
powiedzieć, że bez tego przykazania nie można sobie
wyobrazić ludzkiego życia.
Ale właściwie, co to jest miłość? Najtrudniejsze do
odpowiedzi pytanie. Można powiedzieć, że Chrystus
odpowiedział na nie, nie tyle słowami, ile całym swoim
życiem. Dlatego mógł pod koniec swojego życia powiedzieć
że: „większej miłości nikt nie ma jak ten, kto życie swoje daje
za przyjaciół swoich” (J 15,13). Dlaczego mamy obowiązek
kochać Boga?
W każdą niedzielę przychodzimy do kościoła. Przychodzimy
tu, aby uczestniczyć we mszy św. Ale również przychodzimy i
w tym celu, aby poznać jak wielka jest miłość Chrystusa do
nas. Pragniemy od tej Jego miłości zapalić nasze serca i Jego
miłością przepełnić całego siebie.
On Sunday, November 18, 2018 at the 11AM

th

th

Sunday, November 11 commemorates the 100 Anniversary
of Poland regaining its independence. A free Poland was
reinstated on the world map after 123 years of the partitioning
its land and people among neighboring Empires. We will
mark this momentous occasion with a Mass of Thanksgiving
at 10:30AM, followed by a short Patriotic Program of songs
& poems in the church prepared by the Polish Language
School. Afterward, at 12 Noon we will be serving a free
lunch in our parish hall and the entertainment will be a sing
along of Polish Patriotic songs. To attend this celebration –
Please call the rectory or fill out the section of the
Anniversary Flyer, (additional copies in sacristy) and place it
in the collection basket or return in the rectory office by
Monday November 5th. We need to know how many people
will be coming so we can prepare for you.
Come and celebrate with us on November 11th.
*********************************************
Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości - NIEDZIELA 11 LISTOPAD Wolna Polska została przywrócona na mapę świata po 123
latach niewoli. Rocznica ta skłania nas do wielkiego
dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską, a
jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
Dlatego też zapraszamy wszystkich, którym Polska jest bliska
sercu do wspólnego świętowania.
Godz. 10:30 Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny
Godz. 11:30 - Program Patriotyczny Polskiej Szkoły
12:00 - Obiad w Auli Św.Wojciecha i patriotyczne śpiewanie.
Wszystkich, którzy planują przyjść na obiad, prosimy o
zgłoszenie swojej obecności telefonicznie lub poprzez
wypełnienie formy, którą można dostać w zakrystii, do
poniedziałku 5 listopada.

Solemn Mass
Archbishop Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap.,
invites you to the Cathedral
Basilica of SS. Peter and Paul to
celebrate the Installation of the
Tomb with the sacred remains of
Saint Katharine Drexel.

PRAYER FOR SOULS
Merciful Father, hear our prayer and console
us. As we renew our faith in Your Son, whom You
raised from the dead, strengthen our hope that all
our departed brothers and sisters will share in His
Resurrection.
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let
perpetual light shine upon them.
May they rest in peace.
AMEN
Men’s Retreat, November 16-18
Marianist Family Retreat Center
Cape May Point, NJ 08212
609-884-3829 or www.capemaymarianists.org
This weekend, open to men from all walks of life, focuses on
unique male issues on the spiritual journey. The retreat will
consist of Eucharist and other prayer, input, quiet time, small
group sharing, socializing, and fun within a supportive,
intentional community of men.
Cost: $135 per person, double occ.
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