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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OUR LORD JESUS CHRIST,
KING OF THE UNIVERSE
NOVEMBER 25, 2018

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 will be for
RELIGIOUS ASSISTANCE IN POLAND
Saturday, November 24
5:00 PM (Vigil) + Deceased members of The Drazek,
Kaczinski & Tomaszewski families of.
family
Sunday, November 25
7:30 AM + Genowefa Słaba of. syn Wacław
9:00 AM + Mary Romanowska of. daughter Theresa
10:30AM + Andrzej Klimek of. Maria Prusik
Monday, November 26
7:30 AM + Stanisław i Wanda Bogucki of. rodzina
Tuesday, November 27
7:30 AM + Cecilia & Bill Samsel of. sister Helen
Jeruzal & sons Joseph & John

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.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
RELIGIOUS RETIREMENT FUND

Wednesday, November 28
7:30 AM + Jan Arciszewski of. córka z rodziną
Thursday, November 29
7:30 AM + Nadzieja Szajdecka of. rodzina
Friday, November 30 - St. Andrew, Apostle
7:30 AM + Eugeniusz Leśniewski of. syn
Saturday, December 1– Blessed Virgin Mary; First
Saturday
7:30 AM + Józef Pietrucha of. żona Wiktoria
5:00 PM + Charles & Felicia Pruski of. daughters Irene
Mróz & Bernice Pruski
Sunday, December 2
7:30 AM w intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Eleanor Pawlowski of. Jan & Teresa
Szymula
10:30AM + Jan Plewa of. syn z rodziną

PIEROGI
FUNDRAISER FOR OUR PARISH
As in past years, our parishioners will be making
pierogi for Christmas on Monday, December 3rd 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 w poniedziałek
3 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

Polski Chór zapr asza na pr óby kolęd na Boże
Narodzenie w następną niedzielę 2 grudnia po
Mszy Św. o godz. 10:30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i
nowych członków chóru.

Miesiąc listopad 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
FUNDUSZE EMERYTALNE DLA KSIĘŻY I
SIÓSTR ZAKONNYCH
Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu –
czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
ZAPROSZENIE
OD BRACTWA RÓŻAŃCA ŚW.

W następną niedzielę, 2 grudnia 2018 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 (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 - 15 dolarów. Opłaty
będą przyjmowały zelatorki i Pan Antoni Żak.

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
DOROCZNY APEL NA SEMINARIUM

Nasze Seminarium Duchowne Św. Karola Boromeusza
zwraca się po raz kolejny z prośbą o wsparcie finansowe
na rzecz Seminarium. Dzięki Państwa wsparciu, możemy
kształcić przyszłych księży, których tak bardzo
potrzebujemy w dzisiejszych czasach.
Please remember in your prayers,
+ Eleanor Pawlowski
whose Funeral was held this past week.

Drzewka Darów – to wspaniała okazja, aby na
zbliżające się święta Bożego Narodzenia ofiarować
komuś dar serca. W tym roku na naszych „Drzewkach
Darów” są umieszczone karteczki z prośbą o donacje
„Kart Podarunkowych” do sklepów, dzięki którym
będziemy mogli pomóc naszym parafianom, którzy są w
potrzebie. Również będą karteczki na pomoc w opłacie
za szkołę dla uczniów z naszej parafii uczęszczających
do OLPR. Upominki te
można składać podczas
niedzielnej kolekty z
napisem na kopercie
„drzewko Darów” lub
przynieść do biura parafii do
16 grudnia. Z góry
dziekujemy w imieniu
obdarowanych za każdy dar serca.

This year our Giving Tree
will be supplying help to
some of our own families who
are in need. Gift cards for
Target, Rite Aid and Shop
Rite as well as Tuition
Assistance for a Saint
Adalbert Student enrolled in Our Lady
of Port Richmond School are needed.
Tags are available on the Giving Trees.
Please place the amount of the gift card
on the card. All gifts can be placed in
the Sunday Collection or turned in to the
Rectory office. Please return all gifts by
Sunday, December 16th so they can be
distributed to those in need. Thank you
in advance for your generosity.
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REFLECTION

On the final Sunday of the liturgical year we celebrate
the feast of Christ the King. It’s easy to understand
today’s scriptures as events that happened long ago and
far away, or predictions that will come true somewhere,
some day. But they invite us to claim Christ as our King
here and now. Jesus’ words to Pilate in the Gospel
remind us that his kingdom transcends time and place.
And the prophecies from Daniel and Revelation give us
reason to be faithful to Christ our King right here and
right now.
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. No matter what nation we belong to or what
language we speak, he “has made us into a kingdom” —
one people united in love and peace for all eternity.
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 r ebate pr ogr am
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, 2018.
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 $35,000 or less and renters with annual
incomes of 15,000 or less could qualify. Only half of
your annual Social Security or SSI income is counted
toward the income guideline. For mor e infor mation
or an application call United POLAM Social Services,
Monday through Friday between 10 A.M. and 4 P.M.
at 215-923-1900. All inquir ies ar e confidential and
services are provided free of charge.

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 8,
2018 from 11:00 am to
8:00pm Our Lady of Por t
Richmond School Hall
3233 E. Thompson Street
Philadelphia PA 19134

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.

9 grudnia o godz. 12:00 w
Sali parafialnej Św. Wojciecha

W setną rocznicę odzyskania Niepodległości i w 37
rocznicę Stanu Wojennego, zapraszamy na historyczną
wystawę or yginalnych dokumentów z czasów Solidarności i Stanu Wojennego. Podczas wystawy odbędzie
się spotkanie z bohaterami tamtych czasów, którzy za
wyjątkowe zasługi na rzecz wolności zostali niedawno
odznaczeni krzyżem Wolności i Solidarności. Zbiór
dokumentów pochodzi z prywatnego archiwum
działacza Solidarnosci pana Edwarda Janusa.
Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie
Rodzin Polonijnych, i innych or ganizacji or az osób
indiwidualnych.

Exhibition of Solidarity Memorabilia

Sunday, December 9th, after the 10:30am Mass, in the
Parish hall, we invite you to a special exhibition and
presentation with a meet and greet segment marking the
37th Anniversary of Martial Law (State of War) in
Poland. The exhibit will feature original documents
from the time of Solidarity from the private archive of
Solidarnosci activist, Edward Janus. Some of the heroes
of Solidarity who were awarded the Cross of Freedom &
Solidarity will be available to answer your questions.
This presentation is organized by the Association of
Polish Families, along with individuals and other
organizations.
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