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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FOURTH
SUNDAY OF EASTER
MAY 7, 2017

Sunday April 30, - Attendance - 599

1st Collection - 3,835.00
2nd Collection - 873.00

2016 - 627

last year - 4,461.00
last year - 593.00

Thank you for your generosity!

Saturday, May 6
5:00 PM (Vigil) + John Baranowski of. wife Elaine
& family

TODAY
The second collection this week is for the
CATHOLIC HOME MISSIONS APPEAL

Sunday, May 7 - World Day of Prayer for

Today, after the 10:30AM Mass, we will have our
May procession and coronation to honor Mary,
our Mother. We invite everyone to attend,

Vocations

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
Monday, May 8
7:30 AM + Richard Glanzmann of. grandchildren
Martin & Maureen Hurd
Tuesday, May 9
7:30 AM + Bill Samsel of. Sister Theresa
Wednesday, May 10 - St. Damien de Veuster
7:30 AM + Mary Saybolt of. Connie, PJ & Rob
Thursday, May 11
7:30 AM + Za zmarłych chrzestnych Marcelina i
Stanisław of. Teresa Szymula z rodziną

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

FESTIVAL MEETING

on Thursday, May 11,
2017 at 6:30 PM in the Rectory, (enter from the garden)
All interested are invited to attend. New ideas and
suggestions are always welcome!
Saturday, May 13, marks the 100th anniversary of the
apparitions of Our Lady of Fatima.
"Pray the Rosary everyday to bring peace to the world"
message of Our Lady of Fatima /5.13. 1917/

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
FESTIVAL EXPENSES

Friday, May 12 - Ss. Nereus and Achilleus;
St. Pancras

7:30 AM + Mateusz i Bronisława Sienkiewicz of.
córka z rodziną
Saturday, May 13 - Our Lady of Fatima
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Marka
of. rodzice
5:00 PM
Mother's Day Novena
Sunday, May 14
7:30 AM
Mother's Day Novena
9:00 AM + Veronica Winslow of. Patricia
Tomaszewski
10:30AM + Zofia Łysiak of. córki

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 during business
hours.
The Sodality of Our Lady of Fatima will hold its next
meeting on Monday, May 8th at 6:30 PM in the Rectory.
We will Crown Mary, say the Rosary, and select the
" Mother of the Year." Come and join us as we honor
Mary as the Mother of us all.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
MISJE KATOLICKIE
Majowa Procesja i koronacja Figury Matki Bożej
po Mszy Św. o godz. 10:30 AM. Zapraszamy
wszystkich do licznego udziału.
W TYM TYGODNIU
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe do kościoła
od poniedziałku do piątku o godz. 7:00 PM
W czwartek 11 maja o godz. 6:30 PM w sali pod
plebanią kolejne zebranie organizacyjne przed
naszym Letnim Festiwalem. Z A P R A S Z A M Y!
W tym tygodniu w sobotę 13 maja przypada 100
rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej.
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać
pokój dla świata ” to orędzie Matki Bożej
Fatimskiej /13.05.1917/
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
WYDATKI ZWIĄZANE Z FESTIWALEM

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.

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
At the end of the day, shepherds would bring their sheep
to a common sheepfold, leading them through a gate that
was guarded during the night. Shepherds would give
names to their sheep and call to them when daylight
came, leading them back out to pasture. Because the
sheep recognized the shepherd’s voice there was no mixup with sheep that belonged to others.
The idea that shepherds had a name for each of their
sheep brings home the difference between a good
shepherd and a stranger. The good shepherd was
concerned not only for the flock but for each sheep in it.
He knew them and they knew him. “They will not follow
a stranger; they will run away from him, because they do
not recognize the voice of strangers” (John 10:5).
Jesus knows his sheep by name, leads them to safety
when darkness falls, and returns them to pasture. He was
willing to lay down his life for them. Most comforting of
all, he came then and comes now so we might have life
and have it more abundantly. This image challenges all
who have been called to be shepherds in today’s church,
to be good shepherds and to be good at shepherding.

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.
Historic Churches & Luncheon
On Wednesday, June 28, 2017, St. Adalbert's Parish
Sodality of Our Lady of Fatima will be traveling via
Choo choo Trolley visiting St. Bartholomew
Church. St. Timothy Church, St. Leo Church, Our
Lady of Consolation Church, Our Lady of Ransom
Church and St. Matthew Church. A full course sit
down luncheon is scheduled at Gallo's Restaurant.
For more info/ reservations, call Theresa
Romanowski at 215-922-1700 or cell 215-813-2780
Nativity B.V. M. will be having a parish Mission
beginning, Sunday, May 21 thru Wednesday, May 24,
2017 at 7:00 PM each evening . Catholic Lay Missionary
& Lay Evangelist, Bill Wenger, from Good News
International will be leading the mission. It will be
fantastic way to deepen our relationships with God and
each other. Plan to be there ... And bring a Friend!

REFLEKSJA
Troski o człowieka Apostołowie nauczyli się od Jezusa.
Dlatego Piotr woła: „Ratujcie się!”. Ale czy to znaczy:
uciekajcie albo zamknijcie się w swoim kręgu?
Bynajmniej.. Wołanie Piotra jest aktualne i dziś. Trzeba
nam — pozostając w świecie — ratować siebie i kogo
tylko możemy od czającego się wokół nas zła. Kto nas
poprowadzi? Musi się znaleźć ktoś, czyjego głosu owce
posłuchają. Ktoś, kto będzie znał je po imieniu. Ktoś, kto
stanie na ich czele i wyprowadzi w miejsca bezpieczne.
Tak mówił Jezus, wskazując na siebie jako Dobrego
Pasterza Dlatego też wskazując na Jezusa jako Dobrego
Pasterza, duszpasterzami nazywamy tych spośród siebie,
którzy w imieniu Jezusa prowadzą nas drogami
Ewangelii. Nikt sam sobie tej godności przywłaszczyć
nie może. Decyduje o niej powaga Kościoła wyrastająca
z tradycji apostolskiej. A duszpasterze, prowadząc lud,
pierwsi winni iść za Jezusem. Czasem są święci, czasem
grzeszni. Raz wielcy duchem, innym razem mali
ludzkimi błędami. Ale wciąż potrzebni. Bez pasterza,
choćby lichego, stado się rozproszy. Bez przywódcy
żadna ludzka społeczność istnieć nie może. W tej
szczególnej społeczności, jaką jest Kościół, słowo
„przywódca” jest jednak nie na miejscu. Dlatego zwykło
się mówić właśnie o duszpasterzach. Iluż wspaniałych,
wielkich, a nawet świętych duszpasterzy Kościół miał i
ma? A jeśli czasem nie dorastają do powierzonej im
misji, nie wolno zapomnieć, że każdy z nich „z ludzi
brany, dla ludzi bywa ustanawiany... Sam podlega
słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy”. Ofiara w
istocie jest jedna: Chrystus poniósł nasze grzechy na
drzewo krzyża i Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni.
We welcome into our parish family
Lucia Penelope Perez
who was baptized on
April 30, 2017.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donation for the Church
In memory of Joseph & Margaret Witalec
$100.00 - family
Please remember in your prayers
+ Christina C. Henrick
whose funeral was held this past week.
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