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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SECOND SUNDAY OF ADVENT
DECEMBER 9, 2018
Sunday, Dec. 2, 2018 -Attendance - 502 2017 - 780

1st Collection - 3,571.85
2nd Collection - 1,205.00

last year - 4,000.55
last year - 1,319.58

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!!

Saturday, December 8
5:00 PM (Vigil) + Robert Gliwa of. sisters & brothers
Sunday, December 9
7:30 AM o zdrowie, Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Michała of. rodzina
9:00 AM + Eugene Grygelewicz of. Walt, Dave &
Sheldon
10:30AM + Tomasz i Helena Kotowicz of. córka z
mężem
Monday, December 10 - St. Damasus I
7:30 AM + Stanley Perkowski of. daughter & family
Tuesday, December 11
7:30 AM + Mikołaj i Helena Reut of. córka Teresa
Wednesday, December 12 - Our Lady of Guadalupe
7:30 AM + Rebecca Walczak of. Glanzmann
grandparents
Thursday, December 13 - St. Lucy
7:30 AM + Julian i Andrzej Nakonieczny of. siostra
Irena
Friday, December 14 - St. John of the Cross
7:30 AM + Deceased members of Skowronski &
Konieczny families of. Jim Skowronski

TODAY
The second collection this week will be for
CHRISTMAS FLOWERS
THIS WEEK
Sodality of Our Lady of Fatima members will
hold their Christmas Party on Monday, December
10, 2018 at 6:00 PM in the Rector y. Ther e will be
food, opłatek, singing of carols, and fun. Come and
share the joy of Christmas.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
MAINTENANCE FUND
After 7:30 morning Mass, we will have a short
devotion to St. John Paul II, with veneration of His
relic.

THANK YOU! DZIĘKUJE!

Dziękuję z głębi serca wszystkim paniom i panom
za pomoc w zrobieniu ponad 13 tys. pierogów.
Kosztowało nas to dużo wysiłku ale daliśmy radę.
Po raz kolejny pokazaliście że mogę na Was liczyć.
Jesteście wspaniali. Bóg Wam zapłać.

Saturday, December 15
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Stypulkowskich of.
siostra z rodziną
5:00 PM + Edward Maślanka of. żona z dziećmi
Sunday, December 16
7:30 AM + Janina Kurpas of. Jan i Halina Mazur
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Leokadia, Stanisław i Teresa Kolęda of.
Marek z rodziną

On Monday, we made over 13,000 pierogi. I am
grateful to the ladies and gentlemen who helped
make the pierogi and kept our annual tradition alive.
Thank You !!! We could not have done it without
you.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KWIATY I DEKORACJE
NA BOŻE NARODZENIE
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH
Po Mszy Św. porannej zapraszamy na krótkie
nabożeństwo do Św. Jana Pawła II i ucałowanie
relikwi.
THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donation for Christmas Flowers
In memory of Felicia Pruski
$200.00 - daughters: Irene Mroz & Bernice Pruski
Donation for the Church
In memory of Marion E. Leszczynski
$50.00 - sister Phyllis Koc

Spowiedź
Adwentowa

środa 19 grudnia
o godz. 7:00 PM
Advent Confessions
Wednesday, December 19th,
at 7:00 PM
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.

ZABAWA SYLWESTROWA

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Języka Polskiego
im. Św. Wojciecha, serdecznie zaprasza na Zabawę
Sylwestrową w dniu 31 grudnia 2018 r. w auli kościoła
Św. Wojciecha.
Zapewniamy dobrą zabawę do
białego rana, szampańską atmosferę
i smaczną oprawę kulinarną. Do
tańca grać będzie zespół „Ania
band”
Cena biletu $100 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 AP R A S Z A M Y!!!

New Year’s Party

St. Adalbert Polish Language School is sponsoring a
New Year’s Eve Ball on December 31st in our Upper
Hall to benefit their school programs. Tickets are $100
per person and can be purchased at the School on
Saturdays 9AM – 2PM and daily at the Polish Book
Store on Allegheny Avenue. The party will last until
dawn with an exhilarating atmosphere and culinary
delights. We invite you!!!

OPŁATKI na wigilię
Bożego Narodzenia są do
nabycia w biurze parafii oraz
w zakrystii przed i po
Mszach Św.
Please remember in your prayers,
+ Janina Kurpas
+ Dorothy Cieslak
whose Funerals were held this past week.
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

AWAITING THE SALVATION OF GOD
The world does not seem big enough to contain the
jubilation of the first reading. In the Gospel reading, the
Roman empire isn’t big enough, either. The great
powers of Rome are named and made to stand waiting
for the arrival of God’s salvation. And we find Paul
meditating joyfully on what really matters.
According to Baruch, the city of Jerusalem is like a
person standing on tiptoe looking for God’s salvation,
which is coming from the east. Those who were led
away on foot, heads down, now come back, a proud
people. Why, the very way is smoothed out. The path is
lined with fragrant, lush trees.
It can’t get any better than this, can it? Well, yes, it
can. For a voice calls out in the desert. Here is the
beginning of the salvation of God.

OPŁATEK is available in
the Rectory during business
hours or in the sacristy before
or after Mass. Cost is $3.00
per package. We also have
small packets of Opłatek
perfect for insertion in
Christmas cards @ $.50 each.

Dziś 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, or az innych or ganizacji i osób
indiwidualnych.

Exhibition of Solidarity Memorabilia

Today, 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.

REFLEKSJA

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje słowa proroka Izajasza:
"Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego,
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże". Ten wymowny obraz prac związanych
z wyrównywaniem terenu i przygotowaniem dróg
pokazuje w niezwykle plastyczny sposób to, co ma się
dokonać w życiu człowieka: gruntowna przemiana
wewnętrzna.
Zatrzymując się przy czytanych dziś słowach z
Ewangelii, warto pomyśleć, jak przeżywamy nasze
spotkanie z Bogiem w sakramencie pojednania. Nasze
codzienne doświadczenie podpowiada nam, że zadania,
które musimy każdego dnia wykonać czy efekty pracy
zawodowej, można w miarę łatwo zweryfikować, ocenić
i wynagrodzić. Gdy jednak wnikamy w serce człowieka,
zastanawiamy się nad tą pracą, która nazywa się "praca
nad sobą", okazuje się, że osiągnięcie konkretnych
efektów i ich ocena nie jest już takie proste i oczywiste.
Niech czas Adwentu, zwłaszcza spowiedzi
przygotowującej do przeżycia Bożego Narodzenia, nie
pozostawił nikogo obojętnym na wezwania do
przygotowania dróg Pańskich w naszym życiu. Tak jak
wytyczenie nowej drogi domaga się konkretnej,
planowej pracy wielu ludzi, tak również nasza droga do
Boga potrzebuje wewnętrznego zaangażowania, które
nie poprzestanie na wypowiedzeniu kilku wyuczonych
zdań, ale poprzez konkretne postanowienia i działania
poprowadzi nas ku autentycznej poprawie.

Christmas Novena cards are available in the sacristy
before or after Mass, or in the Rectory during business
hours. The Novena of Masses will begin with our
Christmas Vigil Mass.
**********************************************
Karty świątecznej Novenny są do nabycia w zakrystii
przed i po Mszach Św., oraz w biurze parafii w
godzinach urzędowania. Msze Św. Nowennowe
rozpoczynają się w Święta Bożego Narodzenia.
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