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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THIRD SUNDAY OF EASTER
APRIL 30, 2017
Sunday April 23, - Attendance - 723

1st Collection - 5,176.00
2nd Collection - 1,259.00
Saturday, April 29
5:00 PM (Vigil) +John Boyle of. daughter Jeannette

2016 - 763

last year - 4,408.00
last year - 1,949.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is for the
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

Our May Devotions will be held at 7PM in the evening,
Monday through Friday in church. All are invited to
participate.

Monday, May 1 - St. Joseph the Worker
7:30 AM + Marian & Janina Płoski of. Krystyna
Banasiak

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
CATHOLIC HOME MISSIONS APPEAL

Tuesday, May 2 - St. Athanasius
7:30 AM + Joseph Troiani of. Helen Bubulka

Next Sunday, May 7th
after the 10:30AM Mass,
we will have our May
procession and
coronation to honor
Mary, our Mother. We
invite everyone to attend,
especially the children
from Polish School and
the Polish Scouts along
with all parish
organizations. When
everyone participates, our procession is beautiful
and solemn.

Wednesday, May 3 - Ss. Philip and James
7:30 AM + Maria Arciszewska of. córka z rodziną
Thursday, May 4 - National Day of Prayer
7:30 AM + Andrzej i Julian Nakonieczny of. Irena
Friday, May 5 - First Friday; Cinco de Mayo
7:30 AM + Za zmarłych z rodziny Rafałowicz of.
Stasia
7:00 PM + Franciszek Załęcki (7r.) of. żona z
dziećmi
Saturday, May 6 - First Saturday
7:30 AM + Mary & Frank Samsel of. daughter
Helen & sons Joseph & John
5:00 PM + John Baranowski of. wife Elaine &
family
Sunday, May 7
7:30 AM
W intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM + Francis J. Klish of. son James Klish &
Maureen Grubbs
10:30AM + Józef Konopacki of. Stanisława &
Edward Kijek

THIS WEEK

A wonderful way to remember mothers during the
month of May is through the celebration of Holy
Mass. To have your
mother or other special
women living or deceased
remembered, you can
offer a Mother’s Day
Novena Mass for them.
Cards are available in the
sacristy before and after
Mass or in the Rectory
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
REMONT FILARÓW
W TYM TYGODNIU
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe do kościoła
od poniedziałku do piątku o godz. 7:00 PM
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
MISJE KATOLICKIE
W następną niedzielę 7 maja będziemy mieli
Majową Procesję i koronację Figury Matki Bożej
po Mszy Św. o godz. 10:30 AM. Zapraszamy
wszystkich do licznego udziału w procesji, a w
szczególny sposób dzieci z polskiej szkoły, zuchów
i harcerzy oraz wszystkie organizacje parafialne ze
sztandaramy. Postarajmy się, aby nasza procesja
wyglądała pięknie i uroczyście.

Miesiąc maj jest poświęcomy Naszej Matce
Niebieskiej, a także naszym matkom ziemskim.
Wspaniałem darem dla naszym Mam, zarówno
żyjących jak i zmarłych będzie ofiarowanie za
nich Mszy Św. Karty na Msze Św. Nowennowe w
intencji naszych Mam, można dostać w zakrystii
lub w biurze parafii. Będzie za nich odprawione
9 Mszy św. w miesiącu maju.

Intencje Mszy św. na rok 2018
można zamawiać w następujących terminach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Poniedziałek

8 maj
9 maj
10 maj
15 maj

1 PM - 5:30 PM
11 AM - 1:00 PM
10 AM - 1:00 PM
1 PM - 5:30 PM

Prosimy mieć napisane na kartce:
Intencje Mszy św. , od kogo (swoje imię) i datę
kiedy ma być odprawiona Msza św.
MASZ PROBLEM ALKOHOLOWYMOŻEMY CI POMÓC
Spotkania Anonimowych Alkoholików w języku polskim
przy parafii Św.Wojciecha, odbywają się w Domu
Pielgrzyma na rogu Allegheny & Edgemont St. w środy o
godz 8 PM i w niedziele o godz. 6PM. Więcej informacji
610-547-1040 AAniepijemy@gmail.com.

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 than 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
One central metaphor employed to describe the Christian
life is a journey. In today’s second reading, Peter
addresses the early Christian community: “Conduct
yourselves with reverence during the time of your
sojourning” (1 Peter 1:17). When we think of a journey,
we normally think of some kind of movement from point
A to point B. The Christian journey, begun in the waters
of baptism (point A) has as its ultimate destination eternal
life with God in heaven (point B). Unfortunately we find
ourselves on all kinds of detours along the way. Because
of sin, we make foolish turns and sometimes seem unable
to detect the presence of the Lord. Today’s story of the
two disciples on their way to Emmaus illustrates for us
the fact that, even when we are dejected or on one of our
many detours, the Lord is there, walking right beside us.

MASS BOOK 2018
Mass Book for 2018 will be open for your
intentions on the following dates and times.
Monday, May 8
1:00 PM - 5:30 PM
Tuesday, May 9
11:00 AM - 1:00 PM
Wednesday, May 10 10:00 AM - 1:00 PM
Monday, May 15
1:00 PM - 5:30 PM
Please write the name and date of your intention
on paper and bring it with you to the rectory.

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
In todays bulletin is a very unique booklet
about the life and death of Jose Serrano as told by his
mother Sara. Jose entered St. Charles Seminary in 2009
and would have been ordained a priest in 2015.
However, a year after entering he was diagnosed with a
cancer.
For the next three years, he continued his studies, always
hoping to reach the goal of priesthood. Eventually, the
cancer claimed his life on Palm Sunday 2013.
Hopefully, Jose’s firm determination to be “a holy
priest” might stir the graces of a vocation in many others.

REFLEKSJA
Przyjrzyjmy się uczniom w Emaus. Kiedy Jezus
rozpoznany zniknął już im z oczu, zaczynają się
zastanawiać, jak to jest, że Go nie rozpoznali. I co
ciekawe: mają pretensje nie do swoich oczu. Do czego?
Do serca. Sercem rozpoznajemy Chrystusa! Wśród
zwykłych wydarzeń życia. W podróży i rozmowie z
nieznajomym. W chlebie i winie przemienionym na
Mszy Świętej. W geście przebaczenia i podania dłoni. W
prostym zdaniu Ewangelii. To, że często nie
rozpoznajemy Chrystusa, to nie sprawa naszego słuchu,
wzroku czy smaku. Nie sprawa wielu zajęć i pracy, ale
sprawa serca!
Gdy drgnie w tobie serce, będziesz gotów wrócić do
gorliwej modlitwy. Podjąć przerwaną kłótnią rozmowę.
Przebyć wiele, by odzyskać zaufanie bliskich. Podjąć
trud drogi do osoby potrzebującej twego zainteresowania
i czasu.
Przemów do nas Panie, swoim słowem i gestem Oczy
mamy zdrowe. Mów do naszego serca. Ożyw je. Przecież
jesteś specjalistą od grobowych kamieni i
zmartwychwstania.

The Polish American Congress invites all to the National
Shrine of Our Lady of Czestochowa for the communitywide commemoration of the 226th Anniversary of
Poland's May 3, 1791 Constitution, on Sunday, May 7th,
2017. Mass will be celebrated at 12:30 PM followed
by a program and youth performance at 2:30PM.
Admission is free. For more information, please call 215922-1700.
W niedzielę, 7 maja pod auspicjami Kongresu Polonii
Amerykańskiej, w Amerykańskiej Częstochowie, odbędą
się uroczyste odchody rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Msza święta o godzinie 12:30 po południu, źaś program
okoliczniościowy o godzinie 2:30 po południu w
klasztornym Visitors Center. Serdecznie zapraszamy!

W dzisiejszym biuletynie jest wyjątkowa
broszura opowiadająca o życiu i śmierci Jose Serrano
opowiedziana przez jego matkę Sarę. W 2009 roku
wstąpił on do seminarium Św. Karola Boromeusza w
Filadelfii, rok póżniej został zdiagnozowany u niego
nowotwór.
Przez kolejne trzy lata kontynuował naukę, mając
nadzieję że osiągnie swój upragniony cel życia, którym
było kapłaństwo. Ostatecznie nowotwór zwyciężył i
odebrał mu życie w Niedzielę Palmową 2013 r.
Może ta historia Josego i jego ogromne pragnienie bycia
świętym kapłanem wzbudzi łaski powołaniowe wsród
wielu innych.
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