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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THIRD SUNDAY OF ADVENT
DECEMBER 16, 2018
Sunday, Dec. 9, 2018 -Attendance - 566 2017 - 507

1st Collection - 4,352.65
2nd Collection - 2,088.00

last year - 3,859.00
last year - 1,962.00

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 15
5:00 PM (Vigil) + Edward Maślanka of. żona z dziećmi
Sunday, December 16
7:30 AM + Janina Kupras 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
Monday, December 17
7:30 AM + Czesław Kulesza of. C.&Z. Lesniewski
Tuesday, December 18
7:30 AM + Theresa Glanzmann of. daughter Barbara &
Marty Hurd
Wednesday, December 19
7:30 AM + Konstancja i Franciszek Ossowski of.
rodzina
Thursday, December 20
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Ewy i wnuków
of. mama
Friday, December 21 - St. Peter Canisius
7:30 AM + Ela Milewska of. rodzina
Saturday, December 22
7:30 AM + Czesława Kowalski of. córka z rodziną
5:00 PM + Margaret Witalec of. family
Sunday, December 23
7:30 AM + Stanisław Bziukewicz of. Paweł Jodłowski z
rodziną
9:00 AM + Dorothy Cieslak of. Mildred Sarzynski
10:30AM + Mariusz Plewa of. rodzina

TODAY
The second collection this week will be for
MAINTENANCE FUND
After 7:30 morning Mass, we will have a short
devotion to St. John Paul II, with veneration of His
relic.
This Weekend, the "Peace Light of Bethlehem"
will come to Saint Adalbert Parish. The Light will be
given away by the Polish Scouts after each Mass. All
parishioners and guests are invited to take home this
sign of peace and keep it on your tables for Wigilia
and Christmas Day.
THIS WEEK

Advent Confessions
Wednesday, December 19th
at 7:00 PM

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
PROPERTY INSURANCE
CHRISTMAS SCHEDULE OF MASSES
December 24 - Christmas Eve
5 PM (Vigil)
-E
Midnight Mass - P
December 25 - Christmas Day
9:00 AM - E
10:30 AM - P
Please take Note !!
There will not be a 7:30 AM Polish Mass on
Tuesday, December 25th Christmas Morning.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest 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.
Dziś po wszystkich Mszach św., będzie rozdawane przez
Polskich Harcerzy BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO
POKOJU. Każdy będzie mógł zabrać ogień do domu,
aby płonął on na naszych stołach podczas wigili oraz
Bożego Narodzenia. Mamy nadzieje że Betlejemskie
Światło Pokoju zagości w każdym domu, , otulając
swym ciepłem i blaskiem i sprawiając ze święta będą
pełne radości, miłości i pokoju.

W TYM TYGODNIU

Spowiedź
Adwentowa

środa 19 grudnia
o godz. 7:00 PM
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

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!!!
Sanctuary Lamp by Saint John Paul II
is offered by great nephew Theodore Szajdek
For a good health of great uncle
Gregory Glanzmann.
Please remember in your prayers,
+ Stanley Wrobel
+ Helen Masiejczyk
whose Funerals were held this past week.

Aby przedłużyć sobie klimat Bożego Narodzenia
zapraszamy ser decznie wszystkich do udziału w
koncercie Kolęd i Pastorałek (polskich i
angielskich) w wykonaniu naszych Polonijnych
artystów w niedziele 6 stycznia 2019, o godz.
6:00 PM w naszym kościele Świętego Wojciecha.
Wstęp wolny, mile widziana ofiara na kościół św.
Wojciecha.
******************************************
Enhance your joy of the Christmas Season by
attending a concert of Christmas Carols ( Polish &
English) performed by multiple singer s, choir s &
bands on Sunday, January 6, 2019 at 6:00PM in
Saint Adalbert Church. The concer t is fr ee. If
you wish to make a donation it would be gratefully
accepted.

OPŁATKI na wigilię
Bożego Narodzenia są do
nabycia w biurze parafii oraz
w zakrystii przed i po
Mszach Św.
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH NA ŚWIĘTA
24 grudnia - Wigilia
5:00 PM - E
12:00 AM - Pasterka - P
25 grudnia - Dzień Bożego Narodzenia
9:00 AM - E
10:30 AM - P
Nie będzie Mszy Św. o godz 7:30 AM po polsku
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REFLECTION

REJOICE!
Today has traditionally been called “Gaudete
Sunday.” The Latin tag is derived from Paul’s appeal in
the second reading to “rejoice always in the Lord,” and
the Latin Mass text based on that reading. The irony and
paradox of this Christian joy is underlined by the fact
that Paul wrote those words in prison. But from there he
could see the progress of God’s work.
Is it obvious to us? We feel that this is not the time
for joy when there is so much suffering and moral evil.
It is interesting, then, that the first reading is from the
prophet Zephaniah, who is almost exclusively concerned
with gloomy visions of Judgment Day. Today the
Church selects the only optimistic text in Zephaniah, in
which the prophet has been touched by the spirit of joy.
This, we are assured on all sides, is “the season of
joy.” Let us recapture that feeling of joy in our lives and
reflect it to those who are joyless.

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.

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.
We have frozen pierogi for sale.
If interested, please contact the
Rectory Office during business
hours.
###########################
Mamy do sprzedania trochę
mrożonych pierogów. Można ich
nabyć w biurze parafii.

REFLEKSJA

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Radości, a to
samo przez się określa jej charakter. Słyszymy w Liturgii
Słowa, jak mamy się cieszyć, jak postępować, jak
reagować, by być przygotowanym na wielkie święto,
które nas czeka. „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale
w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4, 6).
Zastanówmy się, jak mamy to zrobić i jak się
przygotować. Jeśli wsłuchamy się w dalsze teksty,
zrozumiemy, co nam Pan nakazuje, co nam zaleca, co
nam obiecuje.
Adwenty są różne. Inny jest adwent niewinnego dziecka,
inny niespokojnej, często krytycznej młodzieży, inny
narzeczonych, małżonków, rodziców, inny ludzi starych,
chorych, cierpiących, opuszczonych. Ale wszystkie
adwenty, chociaż różne w przeżywaniu, przygotowują
nas do tej samej rzeczywistości. Każdy adwent jest
ważny. Każdy dobrze przeżyty, budzący w nas refleksje,
prowadzi do dojrzałości w wierze, przygotowuje na
przyjście Mesjasza.
Dziś i każdego dnia dzielmy się z bliźnimi tym, co
posiadamy, a czego im trzeba. Niech nie braknie w
naszych sercach wielkoduszności względem
potrzebujących i uczciwości w wykonywaniu własnego
zawodu. Szczęśliwy jest ten, kto przeżył radość dzielenia
się z innymi. Miłość ku bliźniemu złączona z miłością ku
Bogu jest punktem centralnym każdego nawrócenia. Pan
Jezus chce, abyśmy byli Jemu oddani, wierni, delikatni i
umiejący kochać. Zostaliśmy powołani do życia w
wierze, nadziei i miłości. Nie możemy więc nisko
mierzyć i pozostać w wygodnym i przeciętnym
odosobnieniu. Niech w naszych duszach nie istnieją
zaułki, do których nie dochodzi słońce Chrystusa. Niech
serca nasze biją tęsknotą za prawdą, dobrem i pięknem,
za sprawiedliwością, miłością i pokojem.

Fuel Assistance Program
The cost of home heating will have a major impact on
monthly budgets. To assist people with these rising
costs. The Pennsylvania Home Heating Fuel Assistance
Rebate Program (LIHEAP) is now in pr ogr ess.
The Fuel Assistance Program is available to people of
all ages within the income guidelines. For example,
individuals with a monthly income less than $1,518
or a two-person household with a monthly income
under $2,058 qualify for the grant. Call United POLAM
Social Services at (215) 923-1900 Monday thr ough
Friday between 10 AM and 4 PM. A staff worker will
explain the eligibility requirements, answer your
questions and assist you in completing an application.
This grant is provided to all who qualify and does not
have to be repaid. All inquiries are strictly confidential.
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