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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TWENTY - FIRST SUNDAY
IN ORDINARY TIME
AUGUST 27, 2017

Saturday, August 26
5:00 PM (Vigil) + Paulina i Leon Grudziak of.
Helena Gumula z rodziną
Sunday, August 27
7:30 AM + Cecilia Samsel of. Mary Briglio
9:00 AM + Anna A. Rogowski of. Robert Cigler
10:30AM + Stefania i Mieczysław Dziedzia of.
córka z rodziną

Sunday, August 20th - Attendance - 494

1st Collection - 4,281.00
2nd Collection - 1,447.25

2016 - 526

last year - 3,946.00
last year - 1,583.50

Assumption of the Blessed Virgin Mary - August 15th
Collection
- 1,603.95
last year 908.00
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!!

Monday, August 28 - St. Augustine
7:30 AM + John Wesołowski of. daughter Patricia

TODAY
The second collection this week is
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA

Tuesday, August 29 - The Passion of St. John the

THIS WEEK

Baptist

7:30 AM + JoAnn Urban of. Kelm family
Wednesday, August 30
7:30 AM + Frank Burkacki of. Joe & Alice
Burkacki
Thursday, August 31
7:30 AM + John Kruszynski of. Richard Roth
Friday, September 1 - First Friday
7:30 AM + Zofia i Stanisław Saraczewscy of. dzieci
7:00 PM + Władysław Czerwony of. żona
Saturday, September 2 - Blessed Virgin Mary;
First Saturday

7:30 AM + Cecelia Plenzich of. sister
Helen Bubulka
5:00 PM + Rev. Msgr. George Tomichek of.
Barbara & Marty Hurd
Sunday, September 3
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM + Laura Diegel of. Constance & Robert
O'Neill
10:30AM + Stanisław Ejsmont of. córka Maria

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
FORTY HOURS DEVOTIONS
WE WILL HOLD OUR
ANNUAL FORTY HOURS
DEVOTIONS
ON SEPTEMBER

22nd, 23rd and 24th

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 47% 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.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KATOLICKIE UNIWERSYTETY
W AMERYCE

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 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
40-STO GODZINNE NABOŻEŃSTWO

W tym roku 40-sto godzinne nabożeństwo będzie w
dniach 22, 23 i 24 wrzesień. Bardzo prosimy o
zarezerwowanie sobie tych dat, abyśmy jak najliczniej
mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie by oddać cześć
Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.

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.
MASZ PROBLEM ALKOHOLOWYMOŻEMY CI POMÓC
Spotkania Anonimowych Alkoholików w języku polskim
przy parafii Św.Wojciecha, odbywają się w Domu
Pielgrzyma na rogu Allegheny & Edgemont St. w środy o
godz 8 PM i w niedziele o godz. 6 PM. Więcej informacji
610-547-1040 AAniepijemy@gmail.com.

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.

Szkoła Języka Polskiego im. Św. Wojciecha w
Filadelfii informuje, że pierwszy dzień szkoły w
sobotę 9 września Szkoła prowadzi zajęcia dla
dzieci od 3 roku życia, dla młodzieży w wieku
szkolnym i licealnym oraz zajęcia z języka
polskiego i angielskiego dla dorosłych. Opócz nauki
języka polskiego, historii, geografii i religii, szkoła
oferuje także bogaty program zajęć
pozaszkolnych. Po dodatkowe informacje proszę
dzwonić do pani Danuty Eichler pod numer tel. 267251-3776 lub wysłać e-mail pod adres
info@szkolasww.com.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, która
mieści się w samym centrum filadelfijskiej Polonii!
Polish Language School will be starting on Saturday,
September 9th for students 3 years of age to adults.
For more information call Danuta Eichler 267-251-3776
or email info@szkolasww.com

The 52nd Polish American Festival
at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa,
Ferry Road, Doylestown, PA, will take place during
Labor Day weekend, Saturday, September 2nd,
Sunday, Sept.3th & Labor Day, Monday, Sept. 4th
from 11 AM until 8 PM each day.
The Polish American Festival features carnival
rides, live music & stage shows and ongoing
entertainment on the main stage and in the Polish
Village highlighting Polish traditions and customs,
Polish Folk Dance Groups, along with a variety of
Polish & American food and refreshments.
The $12.00 admission includes all events &
carnival rides. The Festival will continue on
Saturday, Sept. 9th, & Sunday Sept.10th. For more
info. visit the Shrine's Internet site at:
PolishAmericanFestival.com or PolishShrine.com
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REFLECTION
BE A ROCK
Peter’s history as a follower or friend of Jesus is a bit
spotty. It might be natural to wonder if Jesus, in giving
him the keys to the kingdom, didn’t feel a bit like a
parent giving a teenager the keys to the family car. But it
was at the moment when God’s power and presence
broke through everything else to raise up Peter’s great
profession of faith in Christ as Messiah that Jesus chose
to establish the bond between the loving, forgiving mercy
of heaven and our vocation to be witnesses of that love,
mercy, and forgiveness on earth.
Like any parent, Jesus no doubt foresaw the failings,
the irresponsible maneuvers or impaired senses, the
collisions that the church would be headed for. But, most
importantly, he also saw us at that moment as God
prefers to see us: capable of manifesting great faith, with
a willingness to remain at the feet of Christ to understand
what it truly means to be Messiah and Christ. As the
letter to the Romans points out to us today, we have not
known the mind or the wisdom of God, but God knows
us and still chooses to manifest the reign of justice, joy,
beauty, and peace through us. Let this be our vocation.
Let us always strive to be solid ground on which the
church of Jesus Christ can be founded and on which it
can continue to be built.

REFLEKSJA
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o powołaniu do
władzy Piotra. Wspólne przebywanie Piotra z Panem
rozwinęło w jego sercu wyczucie tego, kim faktycznie
jest Jezus. Widział, że Pan jest inny niż wszyscy. Nie kto
inny, ale właśnie Piotr otrzymał z wysoka oświecenie i
natchnienie, toteż właśnie on wyznał wiarę w imieniu
Dwunastu. Słowa Piotra «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego». (Mt 16,16b) spowodowały, że Jezus odkrył
przed nim, jaką rolę spełni w Jego planie budowy
Kościoła. Udzielił też tylko i wyłącznie Piotrowi takiego
pełnomocnictwa i władzy, że po dokładnym
przemyśleniu i uświadomieniu sobie potęgi
odpowiedzialności przechodzą człowieka dreszcze „I
tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mt
16,19).
Piotr przyjmuje tę misję dobrowolnie i bez zastrzeżeń.
Pragnie wypełnić wolę Mistrza we wszystkim, co
przyczyni się do budowy i wzrostu tego królestwa.
Posługa Piotra i działalność apostołów przeniesiona w
nasze czasy rozszerza poniekąd odpowiedzialność na
każdego z nas, w naszym kręgu życia i działalności. To
my powinniśmy być opokami, na których Pan Jezus
buduje Kościół w naszym pokoleniu. Opoka to prawda.
Im więcej jest ludzi kochających prawdę, tym mocniejszy
jest Kościół.

Katolicki Apel Charytatywny

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.

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 47% tej sumy
od 105 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.
Happy Anniversary, Our Lady of Fatima!

May through October 2017 marks the 100th
Anniversary of Our Lady’s apparitions in Fatima,
Portugal. Many events in honor of Our Lady of
Fatima are being celebrated throughout the
Archdiocese. For more information and a calendar
of Centennial Jubilee events, visit archphila.org/
fatima
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