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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FIFTH SUNDAY OF EASTER
MAY 14, 2017
Sunday May 7, - Attendance - 561

Saturday, May 13
5:00 PM (Vigil) Mother's Day Novena

1st Collection - 4,105.00
2nd Collection - 1,325.80

2016 - 842

last year - 4,917.50
last year - 1,595.00

Thank you for your generosity!

Sunday, May 14
7:30 AM
Mother's Day Novena
9:00 AM +Veronica Winslow of. Patricia
Tomaszewski
10:30AM + Zofia Łysiak of. córki

TODAY
The second collection this week is for the
FESTIVAL EXPENSES

Monday, May 15
7:30 AM Mother's Day Novena

Monday through Friday in church.

Tuesday, May 16
7:30 AM Mother's Day Novena
Wednesday, May 17
7:30 AM Mother's Day Novena
Thursday, May 18
7:30 AM Mother's Day Novena

THIS WEEK
Our May Devotions will be held at 7PM in the evening,
Tusday - May16th after 7:30 morning Mass, we will
have a short devotion to St. John Paul II, with
veneration of his relic.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE

Friday, May 19
7:30 AM Mother's Day Novena
Saturday, May 20
7:30 AM Mother's Day Novena
5:00 PM + Konieczny family of. Gliwa family
Sunday, May 14
7:30 AM
Mother's Day Novena
9:00 AM
Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + John Klimowicz of przyjaciele
We wish all Mothers, Grandmothers, Godmothers
and all those special "women" in our lives a
HAPPY MOTHER'S DAY! May our Blessed
Lady keep you in her loving care and protection.

Dziś obchodzimy DZIEŃ MATKI jest to dzień
wdzięczności okazywany naszym mamom zarówno
żyjącym jak i tym które, odeszły do Pana. Życzymy
naszym mamom wszystkiego najlepszego, niech
Nasza Niebieska Matka otacza ich swoją opieką.

On Saturday, May 13 we commemorated the 100th
anniversary of the apparitions of Our Lady of Fatima.
On the 13th day of every month until October, after
morning Mass we will have a short devotion to Our
Lady of Fatima.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donation for the Church
In memory of Margaret Witalec
$50.00 - family
MASS BOOK 2018
Mass Book for 2018 will be open for your
intentions on
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.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
WYDATKI ZWIĄZANE Z FESTIWALEM
W TYM TYGODNIU
Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe do kościoła
od poniedziałku do piątku o godz. 7:00 PM i w
niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:30
W poniedziałek 15 maja o godz. 7:30 PM w sali
pod plebanią kolejne zebranie organizatorów Pieszej
Pielgrzymki Z A P R A S Z A M Y!
We wtorek - 16 maja po Mszy Św. porannej
zapraszamy na krótkie nabożeństwo do Św. Jana
Pawła II i ucałowanie relikwi.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

The 2017 Summer Festival
June 22, 23 & 24.
The Summer Festival is next month
Raffle tickets were delivered.
Please return your stubs with
your donation. Is the winning
ticket in your home?
Our giving trees continue to
bloom in the back of Church. Please take a tag and
purchase the needed paper product. There are still many
tags on the trees.
Specialty Baskets - Choose any
theme. Your family name can be
displayed with your basket. Please
drop off your basket at the rectory
by May 15th.
Donations for all festival booths – toys, gifts,
household items, wine & spirits are needed and can be
brought to the rectory.
Thank you for supporting the Festival fundraiser.
#################################################

W sobotę 13 maja rozpoczeliśmy obchody 100
rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.
Każdego 13 dnia miesiąca do października, po
Mszy Św. porannej będziemy mieli krótkie
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej.
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by children
Blessings for the Bucia & O'Neill families
Please remember in your prayers
+ Eugenie Grodek
+ Bolesław Stepien
+ Jadwiga Citko
whose funerals waere held this past week.

Intencje Mszy św. na rok 2018
można zamawiać w następującym terminie:
Poniedziałek
15 maj
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.

PARAFIALNY LETNI FESTIWAL
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.
Kupony Loteryjne - zostały rozesłane do waszych
domów. Bardzo prosimy o zakup tych kuponów.
Dodatkowe kupony można dostać w biurze parafii.
Nasze "Bazarowe Drzewka Darów"są udekorowane
karteczkami, które czekają aby
je zabrać. Rzeczy prosimy
przynosić do biura parafii.
Potrzebujemy też rzeczy na
stoiska tj. zabawki i gry dla
dzieci, alkohole, rzeczy
gospodarstwa domowego.....
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
We celebrate the feast of Our Lady of Fatima on May
13th. On this day in 1917, Our Lady made her first
appearance to three shepherd children, Jacinta (age 7),
Francisco (age 9) and Lucia (age 10), at Fatima in
Portugal. She appeared to them once a month from May
through October.
To remind the three children of their special vocation and
to inspire them to greater fervor and courage for the
future, Our Lady said: "Sacrifice yourself for sinners and
say often, especially when you make some sacrifice, 'My
Jesus, it is for the love of Thee, for the conversion of
sinners, and in reparation for the sins committed against
the Immaculate Heart of Mary.' "
The lives of the three children of Fatima were entirely
transformed by the heavenly apparitions. While fulfilling
the duties of their state with the greatest fidelity, those
children seemed now to live only for prayer and sacrifice,
which they offered in a spirit of reparation to obtain
peace and the conversion of sinners. They deprived
themselves of water during the periods of great heat; they
gave their lunch to poor children; they wore thick cords
around their waists, that drew blood; they abstained from
innocent pleasures and urged one another to the practice
of prayer and penance with an ardor comparable to that
of the great saints.

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
Associates of the Holy Family of Nazareth will meet
Tuesday, May 16th at 6:30 PM in the convent.
Mother of Divine Grace located at Thompson &
Cambria Streets, will hold its annual Italian Festival on
June 1, 2 and 3; June 8, 9 and 10. Homemade spaghetti
suppers in the air-conditioned school hall begin each
night at 5 pm/takeout available beginning at 4:00
pm. Spin the many game wheels for a chance to win
great prizes. Moonbounce. Beer garden. Delicious
homemade Italian food for kids of all ages begins at 6:00
pm in the church yard. Live entertainment will take place
on both Saturday evenings. Please feel free to contact
Patty Ellis at 215-219-4703 with questions.

REFLEKSJA
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o
nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi
oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji,
ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na
przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13
maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba.
Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej
samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i
czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec,
aby wyprosić pokój dla świata". Podczas drugiego
objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce
do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że
Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była
bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do
Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się
Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg
obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13
lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o
odmawianie różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było
ponowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie,
szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo
deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi
oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża
potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas
tego objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć
ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga
ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają
różaniec i pokutują za grzechy".
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!
May Procession - Thank You to everyone
who made our May Procession
a beautiful event in honor of Mary
our Mother. Special Thank You
to our May Queen Marysia Tomas
and Crown Carrier Kasia Czapla.
*******************************

Majowa Procesja - "Bóg zapłać"
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy
wzięli udział w majowej procesji,Specjalne
podziękowanie kieruję do Marysi Tomas, która
ukoronowała Figurę Matki Bożej oraz do Kasi
Czapla za niesienie korony.
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