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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TWELFTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JUNE 25, 2017

Sunday June 18, - Attendance - 587

1st Collection - 3,764.60
2nd Collection - 423.25

2016 - 568

last year - 4,093.00
last year - 2,406.00

Thank you for your generosity!

Saturday, June 24
5:00 PM (Vigil) + Walentyna Bromke (30 ann)
granddaughter Frances & Henry
Bampfield
Sunday, June 25
7:30 AM + Czesława Malinowska of. Jadwiga i
Tadeusz Citko
9:00 AM
Father's Day Novena
10:30AM + Feliksa Bielawska of. Apolonia Kurek
Monday, June 26
7:30 AM + Mieczysław Niemyński of. żona
Tuesday, June 27 - St. Cyril of Alexandria
7:30 AM + Michał i Maria Czapla of. synowa
Weronika
Wednesday, June 28 - St. Irenaeus
7:30 AM + Cecilia Samsel of. sister Helen Jeruzal
& sons Joseph & John
Thursday, June 29 - Ss. Peter and Paul, Apostles
7:30 AM + Maria i Mieczysław Stanek of.
Wiktoria Pietrucha

Please remember the Church of St. Adalbert
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! THANK YOU!!
TODAY
The second collection this week is
PETER'S PENCE COLLECTION
This collection is a part of the Church's effort to
promote a culture of encounter and justice. Your
support makes it possible for the Holy Father to
carry out his charitable works around the world,
to help victims of war, natural disasters, and
other difficult situations.
THIS WEEK
SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon- 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE

Friday, June 30 - The First Martyrs of the Holy
Roman Church

7:30 AM + Tadeusz Bieniek (30r.) of. żona, syn,
córka i wnuki
Saturday, July 1 - St. Junípero Serra;
Blessed Virgin Mary; First Saturday

7:30 AM + Jan i Anna Pracon of. córka Weronika
5:00 PM + Helen Kaczinski of. daughter Leona &
Harry Tomaszewski

Sunday, July 2
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM + Mary Skerski of. Czepulkowski family
10:30AM + Aniela i Józef Pietraszko of. syn z rodziną

Thank you to everyone who participated in our Corpus
Christi Procession, and especially to families and parish
organizations for the beautiful preparation of the altars.

Specjalne podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli
udział w Procesji Bożego Ciała, a szczególnie dla rodzin
i organizacji parafialnych za pięknie przygotowaane
ołtarzyki.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
ŚWIĘTOPIETRZE
czyli Roczną zbiórkę na potrzeby Ojca Św.
W TYM TYGODNIU
WAKACYJNE GODZINY
OTWARCIA BIURA PARAFII
Poniedziałek i Piątek
12:00 PM - 5:00PM
Wtortk, środa i czwartek 9:00 AM - 2:00 PM
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donations for the Church
100.00 - anonymous

BOARDS OF REMEMBRANCE
In the vestibule of the church we have two Boards of
Remembrance: " In Memory of " and the Board of Saint
John Paul II. A plaque with a name or names can be
purchased at the Rectory Office for a cost of $250. If
you are interested please contact the Rectory Office.

TABLICE PAMIĘCI
W przedsionku naszego kościoła znajdują się dwie
Tablice Pamięci - Jedna to Tablica Pamięci o naszych
drogich zmarłych a druga poświęcona Św. Janowi
Pawłowi II. Tabliczkę z imieniem czy imionami można
zakupić w Biurze Parafialnym. Koszt plakietki to $250.
Chętnych prosimy o kontakt z biurem parafii.

Catholic Charities Appeal
There are pledge cards in the church pews for the
Appeal, which you may take home, fill out and
place in the collection basket next Sunday. Our
Parish goal is $14,236, so far we have achieved
only 39% of this amount. A heartfelt God bless you
to those who have already made an offering. Your
charity, even the smallest gift will change someone's
life. There are many people in need around us.

Katolicki Apel Charytatywny
Każda rodzina otrzymała kopertki na Katolicki
Apel Charytatywny, dodatkowe kopertki, które
można zabrać do domu są rozłożone w ławkach. Dla
naszej parafii wyznaczona została suma 14,236 do
dnia dzisiejszego osiagneliśmy tylko 39% tej sumy
od 82 osób. Tym którzy już złożyli ofiare na ten cel
składam serdeczne "Bóg zapłać". Wasza
dobroczynność, nawet najmniejszy dar, może
odmienić czyjeś życie. Jest tylu ludzi potrzebujących
wokół nas.

Please remember in your prayers
+ Theresa Dzwoniarek
+ Robert Rochow
+ Walter J. Rochow
whose funerals ware held this past week.

PROPERTY TAX REBATE
To help with the rising cost of living, you are
reminded that Pennsylvania Property Tax/Rent
Rebate Program applications are now available.
There are new guidelines which will permit
individuals that qualify to receive a rebate between
$250 and $650 from property taxes or rent paid last
year. Funding for the rebate program is made
possible by the Pennsylvania State lottery Fund and
is a rebate that does not have to be repaid. This
application must be filed by June 30, 2017.
To qualify, you must be 65 years of age or older, a
widow or widower 50 years of age or older, or a
disabled person 18 years or older.
Homeowners that have annual incomes of $36,663
or less and renters with annual incomes of $15,713
or less could qualify. Only half of your annual
Social Security or SSI income is counted toward the
income guideline. For more information or an
application call United POLAM Social Services,
Monday through Friday between 10 A.M. and 4
P.M. at 215-923-1900.

Page Four

REFLECTION
How do people find hope in the face of suffering and
death? That is the question addressed by today’s
scriptures. We hear of the suffering of Jeremiah and the
psalmist. We hear of the death that “reigned from Adam
to Moses” (Romans 5:14). We hear of the fears of the
Twelve as Jesus sends them out into the world to preach
and heal.
Through all this tribulation one message rings out
loud and clear—“Do not be afraid!” The God who saved
Jeremiah and the psalmist and Jesus is fully present to
save us through the gracious gift of Jesus Christ. We have
nothing and no one to fear.

It is very important that any student who is attending any
school which is not a Catholic school and wishes to
receive the Sacraments of Baptism, First Penance, First
Holy Communion, or Confirmation must be a registered
participant in the PREP/CCD program for at least two
years. No one can "just jump in" to receive the
Sacrament without completing the necessary preparation.
Applications for students to attend the 2017-2018
classes of religious instruction and sacramental
preparations are being accepted. Please contact Nativity
BVM Rectory at 215-739-2735 during business hours
for an appointment to register your child. Registration fee
is $60 for each child. A recent Baptismal certificate for
each child and registration fee is required at the time of
registration.

NAUKA RELIGII 2017/18 ROK
Każdy uczeń, który uczęszcza do publicznej szkoły, a
chce przystąpić do sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej i Bierzmowania musi uczęszczać przez co
najmniej dwa lata na nauke religii tz. PREP Program /
CCD. Chętnych na naukę religii w języku angielskim na
rok szkolny 2017-2018 prosimy o kontakt z parafią
Nativity BVM tel 215- 739-2735 w godzinach otwarcia
biura parafii. Opłata rejestracyjna wynosi 60 dolarów za
każde dziecko. Opłata oraz aktualny akt chrztu dziecka
wymagane są w czasie rejestracji.

REFLEKSJA
Słowa Chrystusa: „Nie bójcie się ludzi" łączą się w
dzisiejszym fragmencie Ewangelii z wezwaniem do
wierności prawdzie i zapewnieniem, że prawda
ostatecznie zawsze zwycięża. Właśnie dlatego uczniowie
winni odważnie głosić to, co usłyszeli i nauczyli się od
Mistrza. Muszą słuchać Jego słów i żyć nimi na co dzień.
Bo słuchać w znaczeniu biblijnym, to również czynić wypełniać to, co się usłyszało, przechodzić od słów do
czynów.
Mówienie i słuchanie prawdy nie jest łatwe, jednak
właśnie umiejętność - jeśli można tak powiedzieć zmierzenia się z prawdą jest jedną z miar wielkości
człowieka. To właśnie w obliczu prawdy, zwłaszcza
bardzo trudnej do powiedzenia lub przyjęcia, pokazuje
się i nasza wierność Chrystusowi, i wierność samej
prawdzie, i wreszcie miłość, którą mamy do Boga i do
drugiego człowieka. Bo nie da się prawdy oddzielić od
miłości - w duchu tego, co powiedziała Edyta Stein: „Nie
przyjmujcie niczego za prawdę, co byłoby pozbawione
miłości, a nie przyjmujcie niczego jako miłość, co byłoby
pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się
niszczącym kłamstwem".

Vacation time is here. Many go away on weekends or
for the entire summer. Please remember your Church
Contributions are most needed to pay ongoing bills.
Most importantly, remember to attend Holy Mass
each Sunday. There is no vacation from our vocation to
follow Christ - always and in all ways!
If you are looking for a Catholic Church where you are
vacationing, there is a website: www.MassTimes.org that
lists every Church in the US with a map of location.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jest czas wakacji i urlopów Pamiętajmy że nie ma
wakacji i urlopów od modlitwy i Mszy Św. Jeśli
szukasz kościoła Katolickiego, w tym miejscu gdzie
jesteś na wakacjach, jest strona internetowa:
www.MassTimes.org na której znajdziesz informacje o
wszystkich kościołach w USA. Prosimy też nie
zapominać o swojej parafii i jej potrzebach. Ofiary
składane na tacę są ważne i potrzebne do utrzymania
parafii. Nie ma wakacji od płacenia rachunków. Dlatego
też jeśli nie jesteś na Mszy św. w swoim kościele to
prosimy o wysyłanie kopertek na adres parafii.
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