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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FIFTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JULY 16, 2017

Sunday July 2, - Attendance - 545

1st Collection - 4,039.00
2nd Collection - 1,173.25
Saturday, July 15
5:00 PM (Vigil) + Bolesław Dzido of. żona i dzieci
Sunday, July 16
7:30 AM + George Green of. Mr. & Mrs.
Rich Szperka
9:00 AM
Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Alfreda Donacka of. Sister Aurea
C.S.F.N.
Monday, July 17
7:30 AM + Jan Pacula (42 r.) of. żona i dzieci
Tuesday, July 18 - St. Camillus de Lellis
7:30 AM + Adolph Glanzmann of. granddaughter
Barbara & Marty Hurd

Sunday July 9, - Attendance - 567

1st Collection - 3,553.00
2nd Collection - 1,234.25

2016 - 546

last year - 4,496.00
last year - 1,563.80
2016 - 572

last year - 4,347.30
last year - 1,181.00

Thank you for your generosity!

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
MAINTENANCE FUND
Today after 7:30 morning Mass, we will have a short
devotion to St. John Paul II, with veneration of his
relic.

Wednesday, July 19
7:30 AM + Stanisław Perkowski of. syn Sławek

THIS WEEK

Thursday, July 20 - St. Apollinaris
7:30 AM + Stanisław Furtek of. Alina Furtek i
syn Staś z rodziną

SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon- 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM

Friday, July 21 - St. Lawrence of Brindisi
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla wnuczek
i wnuka of. babcia

Pilgrimage meeting on Monday, July 17, at 7:00
PM in the Rectory Meeting Room.

Saturday, July 22 - St. Mary Magdalene
7:30 AM + Stanisław Leśniewski of. brat
5:00 PM + Anna Boyle of. daughter Jeannette

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE

Sunday, July 23
7:30 AM + Tadeusz Żak of. Alicja i Eugeniusz
Kumor
9:00 AM + Clara Pytel of. Jack & Carol Baukus
10:30AM + Walter Pavluk of. Mr. & Mrs. Francis
Maniscalco

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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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH
Po Mszy Św. porannej zapraszamy na krótkie
nabożeństwo do Św. Jana Pawła II i ucałowanie
relikwi.
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

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donations for the Church
In memory of Regina Matusieski
25.00 - Karen Strzelec
In memory of Anna Simpler
25.00 - Karen Strzelec
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by daughter & family
In memory of Stanisław Perkowski (3rd ann.)

Zebranie organizatorów Pielgrzymki i osób
zaangażowanych w pielgrzymce w poniedziałek, 17
lipca o godz. 7PM w Sali pod plebanią. Bardzo prosimy
wszystkich o przybycie.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

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 45% tej sumy
od 97 osób. Tym którzy już
złożyli ofiarę na ten cel składam
serdeczne "Bóg zapłać". Wasza
dobroczynność, nawet
najmniejszy dar, może odmienić
czyjeś życie. Jest tylu ludzi
potrzebujących wokół nas.
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 45% 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.

PIESZA PIELGRZYMKA DO
AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY
z Parafi Św. Wojciecha
11, 12, & 13 sierpnia 2017
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
PIELGRZYMOWANIA
Rozpoczeliśmy zapisy na XVI Pieszą Pielgrzymkę. W
związku ze zmianamy wprowadzonymi przez
Archidiecezje mamy więcej form do wypełniania,
dlatego też zapisy będą w Biurze Parafi lub można
otrzymać formularze rejestracyjne w zakrystii i wraz z
opłatą zwrócić je podczas niedzielnej kolekty albo
przesłać na adres parafii.
UWAGA! Ostateczny termin zapisów to niedziela
6 sierpnia. Późniejsze zapisy ze względów
organizacyjnych będą miały podwyższoną opłatę.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Walking Pilgrimage to Our Lady of Czestochowa
from St. Adalbert Parish - August 11, 12, & 13, 2017.
Everyone is invited to come and pray with us.
Registrations are now being accepted. Due to the
changes by the Archdiocese of Philadelphia we will have
more paper work to fill out. Forms are available in the
sacristy after Mass or in the rectory office. Your
completed forms and fee can be returned in the Sunday
collection basket.
PLEASE NOTE: Registration Deadline is August 6th.
Each registration submitted after the 6th will be subject to
a late fee. Complete your registration A.S.A.P.
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REFLECTION
The seed is the word of God. The agricultural metaphors
in all of today’s readings give richness to the message
that the word of God, cultivated in our hearts, bears much
fruit in our lives. Creation itself awaits the redemption of
all, even as our bodies await the resurrection. Just as we
will rejoice in the fulfillment of God’s word, so will all of
creation sing for joy in the Reign of God. The word of
God is effective and holy; it brings about exactly what it
says. It is not futile or empty, but rich in meaning for
those who hear and are healed. Those who hear the word
of God and keep it will, with all creation, bear much fruit
and sing for joy.

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 naukę 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
Słowo Boga obecne jest w świecie od początku. To
jemu zawdzięcza on swoje istnienie - czytamy w prologu
Ewangelii według św. Jana. Było ono głoszone przez
proroków w czasach Starego Testamentu, a gdy nadeszła
pełnia czasu stało się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa.
Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, mamy okazję
słyszeć to Słowo. Jezus przemawia do nas w czytaniach
liturgicznych, Jego nauka jest wyjaśniana podczas
homilii, a Jego zbawcze dzieło uobecnia się na ołtarzu w
liturgii eucharystycznej. Słowo Boże przywołujemy także
w naszej osobistej modlitwie. Jako osoby wierzące
powinniśmy codziennie karmić nim swoją duszę. Jeśli
tak czynimy, zastanówmy się jeszcze, w jaki sposób je
przyjmujemy. Czy rozważamy je i staramy się, by w nas
żyło i przemieniało nasze życie? Czy kierujemy się nim
w naszych własnych wyborach i decyzjach?
Najczęstszym grzechem jest nie tyle całkowite
odrzucanie słowa Bożego, ile przyjmowanie go w sposób
wybiórczy, tylko w tym, co dla nas wygodne, co
odpowiada naszym życiowym planom. Dlatego, jeśli
nawet ono w nas zakiełkuje, wyrasta z niego roślina
pokrzywiona, skarłowaciała, nieodporna na wiatr i burzę.
Bóg natomiast pragnie, aby słowo przez Niego
wypowiedziane rozwijało się w nas bez przeszkód,
ukazując całą swoją moc w naszym postępowaniu.
Dopiero wtedy będzie ono rzeczywiście ziarnem, które
pada na ziemię żyzną i przynosi obfity plon.
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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