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 - FIFTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
SEPTEMBER 24, 2017

Sunday, September 17, - Attendance - 609 2016 - 673

1st Collection - 4,297.00
2nd Collection - 1,660.00
Saturday, September 23
5:00 PM (Vigil) + Stella Tomaszewski (12r.) of.
family
Sunday, September 24
7:30 AM + Barbara Zawieja of. Tadeusz Kaczyński
9:00 AM + Vera Nimczuk of. friends
10:30AM + Zofia Łysiak of. córki
Monday, September 25
7:30 AM + Aniela Lachcik of. daughter Jasia
Tuesday, September 26 - Ss. Cosmas and Damian
7:30 AM + Gustave Roth of. Richard Roth

last year - 5,309.35
last year - 1,780.00

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
HURRICANE HARVEY FLOOD RELIEF
Envelopes for this special collection can be found in
the back of church. Write your name on the envelope
for donation credit. Please be generous to the victims
of this tragedy.

Wednesday, September 27 - St. Vincent de Paul
7:30 AM + Genowefa Wrobel (4r.) i rodzina of.
mąż Wesley
Thursday, September 28 - St. Wenceslaus;
St. Lawrence Ruiz and Companions

7:30 AM + Jakub i Anastazja Kozłowscy of.
rodzina Bielawiec
Friday, September 29 - Ss. Michael, Gabriel, and
Raphael, Archangels

7:30 AM + Benjamin Kumor of. Mr. & Mrs.
Joseph Wysocki
Saturday, September 30 - St. Jerome
7:30 AM + Robert i Albina Ostaszewski of. Janina
Furtek z rodziną
5:00 PM +Joseph Mansi (45r.) cousin Patsy
Sunday, October 1 - World Communion Sunday;
Respect Life Sunday
7:30 AM w intencji Towarzystw Różańca Św.
9:00 AM + Walter Sledzeski of. Greg & Joanne
Glanzmann
10:30AM o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Ireny Redziak w 80 rocznice urodzin of.
dzieci, wnuki i prawnuk

We close our annual FORTY HOURS DEVOTION
with Vespers and a procession with all our visiting and
parish priests at 4:00 PM.
We ask all Altar Servers, children of the Polish Language
School, Polish Scouts and all parish organizations to
participate in the Closing Procession today at 4:00 PM.

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE
During the month of October Rosary devotions will
take place every weekday evening (Monday- Friday) at
7:00 PM in the church. Everyone is invited to attend.
Next Sunday, October 1st, 2017, the Pulaski Day
Parade will take place on the Benjamin Franklin
Parkway beginning at 12:00 PM. Everyone is invited free seating. Parade will be televised live on WPVI-TV 6
from 12:30 PM until 2:00 PM.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POMOC POWODZIANOM HURAGANU
HARVEY
Kopertki na tą specjalną kolektę są wyłożone przy
wejściach do kościoła. Prosimy na kopercie napisać
swoje imię i nazwisko a wtedy zostanie to
zarejestrowane na państwa konto. Prosimy o hojne
ofiary dla tych ludzi, których dotknęła ta tragedia.
W dzisiejszą niedzielę
przeżywamy w naszej parafii
40-sto GODZINNE
NABOŻEŃSTWO. Po Mszy
Św. o godz. 10:30 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i
adoracja do godz. 4:00 PM,
następnie Uroczyste
Nieszpory, Procesja i
Błogosławieństwo
Najświętszym
Sakramentem.
Zapraszamy w szczególny sposób dzieci, harcerzy,
ministrantów oraz wszystkie organizacje parafialne
do licznego udziału w procesji.

Zespół SOLI DEO zaprasza do wspolnej adoracji
w niedziele od godz 3 PM.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W następną niedzielę 1 Października o godz.12.00 PM
odbędzie się DOROCZNA PARADA PUŁASKIEGO.
Prosimy o liczny udział w tej polonijnej uroczystości.
Tych którzy nie mogą wziąść udziału w paradzie
zachęcamy do oglądania w telewizji WPVI-TV 6 od
godz.12:30 PM do 2:00 PM.

100 Lecie Objawień Matki Bożej Fatimskiej
obchodzone w naszej parafii
Zapraszamy na uroczyste zakończenie obchodów 100lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczeliśmy je
13 maja br. w rocznicę objawień Fatimskich, jak też w
dniu kanonizacji pastuszków; Franciszka i Hiacynty.
Również 13 maja wspominliśmy rocznicę zamachu na
życie Papieża Jana Pawła II. Każdego 13 dnia miesiąca
mieliśmy specjalne nabożeństwa do Matki Bożęj
Fatimskiej po porannej Mszy Św.
Rozpoczynając miesiąc październik – starajmy się
odpowiedzieć na wezwanie Maryi z Fatimy: by
odmawiać różaniec oraz czynić pokutę za grzechy
osobiste, rodzinne i całego świata, za wszelkie ataki
współczesnych ateistow wymierzonych w wiarę katolicką
i rodziny.
Uroczyste zakończenie tych uroczystości planujemy na
niedziele 15 pażdziernika, po Mszy Św. o godz. 10:30.
Zapraszamy na specjalne nabożeństwo, odnowienie Aktu
oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz procesję z
figurą Matki Bożej Fatimskiej w czasie, której
odmówimy rożaniec. Jak wiemy Św. Jan Paweł II był
wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskie i swoje
ocalenie zawdzięczał Pani Fatimskiej, dlatego też
kończąc naszą uroczystośc ucałujemy relikwie Św. Jana
Pawła II. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W TYM
NABOŻEŃSTWIE.
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej w
domu, jak też zapraszamy na Nabożeństwo
Różańcowe w kościele w miesiącu październiku od
poniedziałku do piątku o godzinie 7:00 PM

Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by grandchildren & great grandchildren
In memory of Stella Tomaszewski
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by children
In memory of Stella Tomaszewski
Last Pulaski Day Parade Meeting will be held in
St. Adalbert Parish Lower Hall.
Tuesday, September 26, 2017
Refreshments at 7:00 PM
Meeting at 7:30 PM

ZAPRO SZE NI E
Zapraszamy wszystkich uczestnikow XVI Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy w niedzielę
8 pażdziernika na Msze Św. o godz. 10:30, a póżniej
wspólne spotkanie przy kawie i ciastku w sali pod
plebanią.
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REFLECTION
The very first line of today’s first reading summons
us to seek the Lord and to call upon God. This sentiment
is echoed in the refrain for today’s responsorial psalm:
“The Lord is near to all who call upon him” (Psalm
145:18a). Saint Paul is the embodiment of someone who
constantly sought the Lord. In the excerpt we read today
from his letter to the Philippians, we find Saint Paul
toward the end of his life, a life he describes as
completely consonant with Christ. He writes, “For to me
life is Christ” (Philippians 1:21). To find out what it
means to live life completely in accord with Christ we
need look no further than today’s Gospel. There we find
that God’s love and mercy are immeasurable for all those
who seek and call upon the Lord.
Please remember in your prayers,
+ Barbara Doran
whose funeral was held this past week.

Celebrating the 100th Anniversary
of Our Lady of Fatima
We invite you to participate in the closing ceremony of
the 100th Anniversary of the apparitions of Our Lady of
Fatima on Sunday, October 15th after the 10:30 Mass,
here in St. Adalbert Church. There will be a renewal of
the Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary
and the praying of the rosary as we process with the
statue of Our Lady of Fatima. At the end of our devotion
we will venerate the relic of St. John Paul II who
worshipped Our Lady with his oracles.
As you will recall, the celebration started on May 13th
with the commemoration of the first appearance of Our
Lady to the children of Fatima along with the anniversary
of the canonization of Francisco and Jacinta two of the
three children. We also remembered May 13th as the
anniversary of the attempted assassination of St. John
Paul II. We celebrated Our Lady with a special devotion
on the 13th of each month after morning Mass.
During this coming month of October, let us respond to
the call of Mary of Fatima: to pray the rosary, to ask
forgiveness for our personal sins as well as the sins of our
families and those of the world and to diminish the
attacks of the modern atheists on the Catholic Faith and
the Family.
We invite all parishioners and friends to participate in
this special devotion on Sunday, October 15th.

REFLEKSJA
Przypowieść o robotnikach w winnicy przypomina nam,
że sprawiedliwość Boga jest inna niż ludzkie
oczekiwania. On kieruje się miłością także w ocenie
zasług człowieka. Robotnicy pracujący w winnicy cały
dzień symbolizują Naród wybrany, w którego dziejach
Bóg się objawił. Robotnicy ostatniej godziny to poganie,
którzy uwierzyli w Chrystusa po Zesłaniu Ducha
Świętego. Przez wiarę ci ostatni zostali zrównani z tymi,
którzy uwierzyli wcześniej, dlatego wszyscy otrzymują tę
samą zapłatę — wieczne zbawienie.
Pamiętajmy o tej Bożej logice miłosierdzia w naszym
własnym myśleniu i działaniu. Nie ulegajmy temu, co
nam brutalnie narzucają środki przekazu, goniąc za
sensacją i zalewając nas niezliczonymi informacjami i
komentarzami, z których zdecydowana większość
dotyczy burzliwych i dramatycznych wydarzeń: zbrodni,
walk, zamachów, wszelkiego rodzaju przestępstw, afer i
skandali. Ponieważ dla dziennikarzy dobro zazwyczaj nie
jest wiadomością interesującą, w mediach dominuje
negatywny obraz rzeczywistości. My jednak umiejmy
spojrzeć na przekazywane nam informacje krytycznie i
nie popadajmy w pesymizm i zniechęcenie.
Nie dajmy się zwieść medialnej perswazji, że w
świecie dominuje zło. Pamiętajmy, że dobra jest więcej,
chociaż pozostaje ono ukryte. Aby je dostrzec, trzeba
umieć rozeznać drogi Pana, a następnie samemu nimi
podążać. Zbawcza miłość Boga i Jego
wspaniałomyślność przynagla nas do naśladowania.
In honor of the 100th Anniversary of the Apparitions of Our
Lady in Fatima, Portugal, Archbishop Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap will consecrate the Archdiocese of
Philadelphia to Our Lady of Fatima on Sunday, October
15, 2017 at the 11:00am Mass at the Cathedral Basilica of
Saints Peter and Paul in Philadelphia. All are invited to this
momentous event in the life of our local Church. To learn
more and find resources to spiritually prepare, visit:
archphila.org/fatima.

St. John Cantius Parish is sponsoring an interactive
Murder Mystery Dinner on Saturday, October 14th for
more info call their rectory 215-535-6667.
John W Hallahan Class of 1977 - 40th Reunion
Saturday, September 30th call 903-662-8453 or
http://jwhallahan.com/alumnae/reunions-events
St. Timothy Parish, Mayfair is commemorating its 90th
Anniversary with a year long celebration.Opening with a
Solemn Mass, and reception on Sun., Oct. 1st 12Noon.
Call their rectory 215-624-6188 to RSVP.
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