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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THIRTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JULY 2, 2017

Sunday June 25, - Attendance - 581

1st Collection - 4,636.60
2nd Collection - 1,575.00
Saturday, July 1
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, July 3 - St. Thomas
7:30 AM + Elizabeth & Francis Samsel of. sister
Theresa
Tuesday, July 4 - Independence Day
7:30 AM + Baby Ryan of. Glanzmann grandparents
Wednesday, July 5 - St. Anthony Zaccaria;
St. Elizabeth of Portugal

7:30 AM + Józef, Roman i Helena Flasza of. córki
Thursday, July 6 - St. Maria Goretti
7:30 AM + Władysław Brzuzan of. siostra

2016 - 625

last year - 4,496.50
last year - 1,563.80

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is
PROPERTY INSURANCE
THIS WEEK
SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon- 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM
Rectory Office will be closed on Monday &
Tuesday July 3 & 4 for the Independence
Holiday.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
CATHOLIC CAMPAIGN FOR
HUMAN DEVELOPMENT

Friday, July 7 - First Friday
7:30 AM + Kazimierz i Anna Stanek of. Wiktoria
Pietrucha
Saturday, July 8 - Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Zenon, Stanisław i rodzice Banasiak of.
Krystyna Banasiak
5:00 PM + Władysława i Karol Abram of. syn z
rodziną
Sunday, July 9
7:30 AM O błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla Stanisława i Zuzanny Kij w 50
rocznicę ślubu of. dzieci Ryszard i Ela z
rodzinami
9:00 AM + Josephina Groch of. Emilia Winski
10:30AM + Maria i Andrzej Zloza of. syn John z
rodziną

Last weekend, we experienced our Summer Festival. It
was a success! It takes the help of many to hold such an
event. First of all, I thank God for the beautiful weather
and all the people who made the Festival a success.
A special thank you to:
The Festival Committee for their work,
enthusiasm and commitment,
The ladies, gentlemen and the young people who worked
very hard to prepare our Polish kitchen
and the Food Court,
The volunteers for their time working at the Festival,
The musicians who provided us with great music,
The parishioners who donated requested items,
The parishioners who purchased raffle tickets,
Our sponsors and our rectory staff,
All the parishioners and friends, who came to the
Festival, to renew friendships, socialize and to support
our Parish.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W TYM TYGODNIU

We welcome into our parish family
Theodore Robert Szajdek
who was baptized on
June 25, 2017.

Biuro Parafialne będzie zamknięte w
poniedziałek i wtorek 3 i 4 lipca - Święto
Niepodległości
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
POMOC HUMANITARNĄ DLA LUDZI
POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

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 42% tej sumy
od 90 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.

W miniony weekend odbył się nasz Letni Festiwal
Parafialny.Był on wspaniałym parafialnym wydarzeniem.
Dziękujemy Bogu za dobrą pogodę, oraz za wspaniałych
ludzi, którzy przyczynili się do sukcesu naszego
Festiwalu.
Pragnę serdecznie podziękować:
- Członkom naszego Komitetu organizacyjnego za ich
ciężką pracę i czas poświęcony na zebrania i
zorganizowanie wszystkiego.
- Paniom i panom, którzy spędzili kilka dni
przygotowując smaczne potrawy polskiej kuchni i
obsługując gości podczas Festiwalu.
- Panom, którzy ciężko pracowali przez kilka dni
ustawiając namioty, stragany, stoły oraz przygotowali
nasze garaże, które pełniły funkcje kuchni.
- Młodzieży, uczniom Polskiej Szkoły oraz
ministrantom za ich pracę podczas Festiwalu.
- Wszystkim wolontariuszom, a szczególnie tym, którzy
po raz pierwszy włączyli się do pomocy.
- Pracownikom parafi za ich ciężką pracę przed, podczas
i po festiwalu.
- Zespołom muzycznym i didżejom za piękną oprawę
muzyczną i występy.
- Naszym wspaniałym sponsorom dzięki, którym
mogliśmy ograniczyć wydatki.
- Parafianom, którzy zakupili bilety na loterię.
- Wszystkim którzy ofiarowali różne produkty i ciasta.
- Oraz gościom, parafianom i sąsiadom za przybycie a
tym samym wsparcie naszego festiwalu.

Bóg zapłać wszystkim za wszystko !!!

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 42% 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.

We have frozen potato pierogi. If interested,
please contact the Rectory office during business
hours. They are $6 per dozen.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mamy do sprzedania trochę
pierogów z ziemniakami.
Można je kupić w
biurze parafii
w godzinach urzędowania.
Cena za tuzin 6 dolarów
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REFLECTION
Today we have the beautiful story of the woman
promised a child, the wonderful exhortation about life in
Christ, and a powerful instruction from Jesus. An
embarrassment of riches? Not if we take Jesus' words
about "welcome" to heart. The many challenges and
blessings offered to us today by Elisha, Paul, and Jesus
should be cause for rejoicing, and welcomed heartily into
our lives. And, like the great treat that they are, they
should be enjoyed and shared generously with others.
Today's reading from Romans was chosen very early
in the liturgical life of the Church to be the sole apostolic
instruction received by candidates for baptism at the
Easter Vigil. This illustrates its importance as a core
belief, and as a means of comprehending the story of the
Resurrection. Christ's resurrection is not merely a story
about something that he underwent once upon a time, but
it is our story, the story of how we joined the other
members of the one Body of Christ, the church. We were
not only dead, but we were buried; not ultimately buried,
but raised to eternal life with Christ

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 a 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 dzisiejszej Ewangelii, mówiące o tym, że kto
bardziej miłuje ojca lub matkę nie jest godzien być
prawdziwym uczniem Chrystusa, są bardzo przejmujące.
Napełniają nas jednocześnie ogromną wiarą i nadzieją w
to, że Chrystus obdarza nas jeszcze czymś większym i
bogatszym ponad to, co otrzymaliśmy od naszych
rodziców, tych, którzy przekazali nam życie i
wprowadzili w wielki świat.
Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy dołączyli
do innej rodziny, Rodziny Chrystusowej, której imię
Kościół Święty. Tam gdzie jest miejsce do słuchania
Bożego słowa i poddania się działaniu Jego zbawczej
łasce i mocy. Zachęca nas do tego, abyśmy postępowali
w życiu bogaci już nie tylko mądrością ludzką, którą to
mądrość i umiejętność Jezus podnosi do wymiaru miłości
ojca i matki, ale do tego, abyśmy zechcieli przejść przez
życie na zasadzie przynależności do Boga.
Zatem w dzisiejszej Ewangelii Jezus zdaje się mówić, że
człowiek powołany jest do tego, aby słuchać słowa
Bożego i poddać się Jego działaniu. Domaga się od nas
owego oddania i oczekuje, że podołamy temu wyzwaniu.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donations for the Church
In memory of Theresa Dzwoniarek
$10.00 - Vince & Dorothy Framo

On Saturday, July 8, after the 5:00 PM Mass, we
invite all Festival volunteers for an appreciation
Barbecue in the Rectory Garden. You worked so hard
for many days before and during the Festival, your
efforts have contributed to the success of the whole
parish. On behalf of all the parishioners, we want to
express our gratitude to you and to thank you once again.
It will be nice to see all of you.
W sobotę 8 lipca po Mszy Św. o godz 5:00 PM,
zapraszamy wszystkich wolontariuszy którzy
pracowali na rzecz Festiwalu na "Grilowy Wieczór
Wdzięczności" w parafialnym ogrodzie. To wy tak
ciężko pracowaliście przez wiele dni przed, w czasie i po
Festiwalu, wasz wysiłek przyczynił się do sukcesu całej
parafii. W imieniu wszystkich parafian chcemy w ten
sposób wyrazić Wam naszą wdzięczność i raz jeszcze
serdecznie podziękować. Mam nadzieję że spotkamy
się wszyscy ponownie!!!
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