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

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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SUNDAY
OF DIVINE MERCY
APRIL 23, 2017
Palm Sunday, 2017 - Attendance - 850

1st Collection - 5,705.10
2nd Collection - 2,074.30
Saturday, April 22
5:00 PM (Vigil) - Za zmarłych z rodziny
Baszyńskich of. córka
Sunday, April 23 - Divine Mercy
7:30 AM + Irene Skaziak of. Mr.& Mrs. Richard
Wajda
9:00 AM
Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Józef Majkut of. Zuzanna Sumara
3:00 PM + Maria Banaś of. Soli Deo
Monday, April 24 - St. Fidelis of Sigmaringen
7:30 AM + Robert Pieczonka of. The Hurd family
Tuesday, April 25 - St. Mark
7:30 AM + John & Julia Wozniak of. son
Wednesday, April 26
7:30 AM + Krystyna Książnicka of. Helena
Gumula
Thursday, April 27
7:30 AM + Michał i Anna Karas of. Apolonia

Easter, 2017 -

last year - 5,340.75
last year - 2,684.30

Attendance - 1,370

1st Collection - 6,847.00
2nd Collection - 6,946.95

2016 - 878

2016 - 1,327

last year - 6,528.00
last year - 7,274.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is for the
PROPERTY INSURANCE
DIVINE MERCY DEVOTIONS
will be held today, Sunday, April 23rd
in our church beginning at 2 PM with
private prayer, followed by devotional
prayers at 2:30 PM, with Mass at 3:00
PM. After Mass, there will be a
procession. All parishioners and
friends are cordially invited to participate.
THIS WEEK

Friday, April 28 - St. Peter Chanel
St. Louis Grignion de Montfort
7:30 AM + Stanisław i Ksawera Piękos of. córka
z rodziną

Please pray for Fr. Jan and his brother priests as they
take part in the 27th Conference of the Polish
American Priests’ Association (P.A.P.A.) in Orchard
Lake, Michigan this week. May God guide them
during the conference and keep them safe during
their travel.

Saturday, April 29 - St. Catherine of Siena
7:30 AM + Krystyna Tracz of. rodzice
5:00 PM + John Boyle of. daughter Jeannette

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PILLAR REPAIR

Sunday, April 30
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla
Mariana i Elżbiety Bartoszek
w 40 rocznicę ślubu of. mama
9:00 AM God's blessings for Marian & Laura
Suchoicki on 8th Wedding Anniv.
of. mama
10:30AM + Anna Plewa of. syn z rodziną

"Those who sincerely say ‘Jesus, I trust in You’ will
find comfort in all their anxieties and fears."
"There is nothing more man needs than Divine Mercy –
that love which is benevolent, which is compassionate,
which raises man above his weakness to the infinite
heights to the holiness of God."
John Paul II —
Shrine of Divine Mercy, Cracow, Poland June 7, 1997
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
Dziś obchodzimy ŚWIĘTO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Wystawienie Najświętszego
Sakramentu o godz. 2:00 PM i
czas na prywatną modlitwę.
O godz. 2:30 Koronka do
Miłosierdzia Bożego, a o godz.
3:00 PM Msza Św., po Mszy Św. procesja z
obrazem Miłosierdzia Bożego. Serdecznie
zapraszamy!
W TYM TYGODNIU
Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich księży
jak również naszego ks. Proboszcza, którzy w tym
tygodniu uczestniczą w XXVII konvencji księży
polsko - amerykańskich w Orchard Lake, Michigan.
(P.A.P.A Convention)
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
REMONT FILARÓW

Lampion przed obrazem Św. Jana Pawła II
ofiarowany przez zespól Soli Deo
Za zmarła Śp. Maria Banaś

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donation for the Church
In memory of Maria Bansś
$20.00 - Zespół "Soli Deo"
In memory of Jason M. Juliano (1st Ann)
$50.00 - Dad ( James Juliano, Jr)
In memory of deceased members of
Matusieski/ Zajaczkowski families
$50.00 - Karen Strzelec
In memory of Joseph & Margaret Witalec
$100.00 - - Family
In memory of Hedwig Czemchajlo
$40.00 - Bernadette & Tom Walker

The 2017 Summer Festival will take place
on Thursday, Friday and Saturday,
June 22, 23 & 24.
The Festival Trees Are
Blooming!!
The Festival Has Sprung!!
The giving trees are now in
church, full of tags naming the
items needed for a successful
event. Your donations help the
Festival in a big way. The less
we buy, the smaller the expense,
the greater the profit. Please
stop by the trees and take a tag. Your items can be
dropped off at the rectory. Thank
you for your generous support.
If you are planning to donate a
Specialty basket, we ask that
all baskets are dropped off at the
rectory no later the May 15, 2017.
#################################################

PARAFIALNY LETNI FESTIWAL
Czwartek, piątek i sobota
22, 23 i 24 czerwiec 2017
Jeśli planujesz ofiarować KOSZ
SPECJALNOŚCI , to bardzo
prosimy o dostarczenie go do biura
parafii nie póżniej niż do 15 maja.
Nasze "Bazarowe Drzewka
Darów"są już gotowe,
udekorowane karteczkami,
które czekają aby je zabrać.
Dary z drzewek pozwolą
zmniejszyć koszty wydatków
na bazar. Rzeczy prosimy
przynosić do biura parafii w
godzinach urzędowania.
Dziękujemy za wsparcie naszego dorocznego festiwalu,
który organizujemy w celu pozyskania funduszy na
utrzymanie naszej parafii.

REFLECTION
This Sunday, the Second Sunday of Easter, we celebrate
“Divine Mercy Sunday”. We are invited to become living
witnesses in our own day to the reality of the
Resurrection of Jesus Christ. Thomas touched the
wounded side of beloved Savior to heal the wounds of
our own disbelief.
Today we join with our Holy Father Pope Francis and
Catholics throughout the whole world, in celebrating the
Feast of Divine Mercy. To Saint Faustina Our Lord said:
"I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter
for all souls, and especially for poor sinners. On that day
the very depths of my tender mercy are open. I pour out a
whole ocean of graces upon those souls who approach the
fount of my mercy”.
This day we are invited to approach the throne of Mercy
and cry out with St. Thomas: "My Lord and My God".

Special Thanks from Fr. Jan
I extend my sincerest gratitude to everyone who made
the liturgies of Holy Week so special and beautiful. I am
grateful to our organist, Paweł, and the members of the
Polish Choir, under the direction of Maria Kolęda, for
their beautiful singing. Thank you to the Polish Scouts,
who kept guard at the tomb of Jesus Christ and
participated in the procession. I also thank the Altar
Servers, Lectors, Extraordinary Ministers of the
Eucharist, and Ushers for their dedicated service.
Additional thanks to everyone who helped decorate our
church so beautifully, especially Mr. Andrzej Lipnarski
and Mr. Kazimierz Kurpaski, as well as everyone who
participated actively in our procession, especially the
Sodality of Our Lady of Fatima and the Rosary Society.
Thank you to the parish staff, for their hard work
throughout the Paschal Triduum and Easter Sunday, and
all those who worshipped Christ with their songs and
prayers. I appreciate your Easter greetings and prayers.
You are all very special to me, and you are always
remembered in my prayers. God bless you!
Fr. Jan Palkowski
Wedding Anniversary Mass
Saturday, May 6, 2017 at the Cathedral Basilica of Ss.
Peter & Paul at the 5:15PM Vigil Mass. This Mass is to
pray for all married couples who are newlyweds, married
25 years or more or 50 years or more. Registration is
required. For information call the Office for Life and
Family 215-587-0500 , email famlife@adphila.org,
Szkoła Języka Polskiego im. Św. Wojciecha oraz Koło
Przyjaciół Harcerstwa Filadelfia Port Richmond
zapraszają na WIOSENNĄ ZABAWĘ TANECZNĄ w
dniu 29 kwietnia w godzinach 8:00 PM -2:00 AM. w
auli kościoła Świętego Wojciecha. Bilety w cenie $50
od osoby są do nabycia w soboty w Polskiej szkole przy
ulicy Allegheny i Chatham oraz w Polskiej Księgarni.

REFLEKSJA
Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego ukazuje nam
ogrom Bożej miłości względem każdego z nas. Jezus
otwiera przed nami wnętrze swojego Najświętszego
Serca, byśmy mogli zaczerpnąć wiele łask dla siebie i
całego świata. Dlatego i my otwórzmy się na bezmiar tej
miłości uzdrawiającej, byśmy mieli pełny udział w
radościach Zmartwychwstania. „Bóg bogaty w
miłosierdzie” pragnie dotknąć nas swoją łaską, byśmy nie
byli niewolnikami grzechu i szatana, ale stali się
„dziećmi Światłości”. Zmartwychwstały Jezus zachęca
nas do głębokiej wiary, pobudza naszą nadzieję i obdarza
nową miłością. Miłość ta większa jest od śmierci,
przezwycięża wszelkie zło i jest całkowicie
bezinteresowna. Nie patrzy na to, co było, ale pragnie
nam dać nową szansę na lepsze jutro. Dzisiejszy świat,
tak bardzo poraniony grzechem egoizmu i pychy,
potrzebuje tej miłości, by w sercu każdego człowieka
zapanował pokój i radość, które płyną z faktu pustego
grobu Zbawiciela. Chciejmy dziś, wpatrując się w
Miłosiernego Pana, powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan
mój i Bóg mój!”, byśmy mieli udział w
błogosławieństwie Zbawiciela: „Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. Nie bądźmy jedynie
wystraszonymi uczniami Chrystusa, zamkniętymi w
skorupie swoich słabości, ale stańmy się mężnymi
głosicielami Jezusowej Ewangelii, bo Pan pokonał
wszelkie zło i pragnie naszego szczęścia.

Specjalne podziękowanie od ks. Jana
Wyrażam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim,
którzy tak pięknie i uroczyście przygotowali liturgię
Wielkiego Tygodnia. Jestem wdzięczny Panu Organiście
Pawłowi i Polskiemu Chórowi pod przewodnictwem
Pani Marii Kolęda za piękne śpiewy. Polskim
Harcerzom, za trzymanie straży przy grobie Chrystusa i
udział w procesjii rezurekcyjnej. Dziękuję
Ministrantom, Lektorom, Szafarzom Eucharystii i
Kolektorom za ich oddaną posługę oraz wszystkim
którzy pomogli w dekoracji kościoła. Specjalne
podziękowanie kieruję do Panów Andrzeja
Lipniarskiego i Kazimierza Kurpaski za wszelką pomoc.
Dziękuję pracownikom parafii za ich ciężką pracę w
ciągu całego Tridum Paschalnego i Niedzieli
Wielkanocnej, jak również wszystkim, którzy swoimi
śpiewami i modlitwą adorowali Chrystusa. Specjalne
podziekowanie kieruję do wszystkich, którzy brali
czynny udzial w procesji, a szczególnie dla Towarzystwa
Różańca Św. i Our Lady of Fatima.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim za
wielkanocne życzenia oraz Waszą modlitwę i
zapewniam Was o mojej modlitwie.
Bóg zapłać wszystkim za wszystko!
Ks. Jan Palkowski
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