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 - SIXTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
OCTOBER 1, 2017

Sunday, September 24, - Attendance - 524 2016 - 639

1st Collection - 4,032.00
2nd Collection - 2,481.00
Saturday, September 30
5:00 PM (Vigil) + Joseph Mansi (45r.) of. cousin Patsy
Sunday, October 1 - World Communion Sunday;
Respect Life Sunday
7:30 AM W intencji Towarzystwa 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 prawnuki

last year - 4,960.00
last year - 2,095.92

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is
PROPERTY INSURANCE
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.

Monday, October 2 - The Holy Guardian Angels
7:30 AM + Anna Cichon of. daughter Josephine
Tuesday, October 3
7:30 AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Zofii Suchoickiej of. syn Marian z żoną
Wednesday, October 4 - St. Francis of Assisi
7:30 AM + Mary Wojtkowski (13 ann.) of. Theresa
Romanowski
Thursday, October 5 - Blessed Francis Xavier Seelos
7:30 AM + za męża Jana of. żona
Friday, October 6 - St. Bruno; Blessed Marie Rose
Durocher; First Friday
7:30 AM + Michał Brzuzan of. siostra
7:00 PM + Jan Redziak (2r.) of. żona z rodziną
Saturday, October 7 - Our Lady of the Rosary;
First Saturday
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla żony Teresy of.
mąż Jan z dziećmi
5:00 PM + John Boyle of. daughter Jeannette
Sunday, October 8
7:30 AM + Władysław i Czesława Raś of. syn
Kazimierz z rodziną
9:00 AM + Eleanor Prasol Cotrufello of.
Cotrufello & Prasol families
10:30AM O Boże błogosławieństwo dla Jerzego i
Marii Wacura w 35 rocznicę ślubu of.
mama

THIS WEEK
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
The second collection next Sunday will be for
MAINTENANCE FUND
We invite all participants of the XVI Walking
Pilgrimage to Czestochowa for The Thanksgiving
Mass on Sunday, October 8 at 10:30AM. After
Mass we will have coffee & cake in the Rectory
meeting room.
The Sodality of Our Lady of
Fatima will not have a
meeting this month. Instead its
members are encouraged 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. We hope
everyone will attend to honor
Mary on this special day.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
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.

W TYM TYGODNIU
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

"Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie
i głębi zarazem... " Św. Jan Paweł II
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

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 wspominaliśmy 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.

ZAPRO SZE NI E
Zapraszamy wszystkich uczestnikow XVI Pieszej
Pielgrzymki do Częstochowy w następną niedzielę
8 pażdziernika na Mszę Św. o godz. 10:30, a póżniej
wspólne spotkanie przy kawie i ciastku w sali pod
plebanią.
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by cousin Patsy
In memory of Joey Mansi

PIELGRZYMKA TOWARZYSTWA RÓŻAŃCA
ŚW. DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY
Towarzystwo Różańca Świętego zaprasza na
pielgrzymkę autokarową do Amerykańskiej
Częstochowy w sobotę 14 października
Wyjazd o godz 11 rano z przed kościoła Św. Wojciecha,
powrót planowany jest na godz. 5 po południu. W
programie jest odmówienie różańca w ogrodzie
różańcowym oraz Msza Św. Koszt pielgrzymki $15 od
osoby. Po więcej informacji i zapisy proszę dzwonić do
Bożeny 215 380 1406 lub Zofii - 267-752-7844.
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REFLECTION
In the stream of readings during this portion of
Ordinary Time one week’s texts can often appear to pick
up exactly where the previous week’s concluded. The
sentiments expressed in today’s first reading seem to be a
direct reaction to the Gospel passage we heard last week.
In that Gospel, the landowner pays the same wages to his
workers whether they worked for a full day or for only a
few minutes. Today Ezekiel gives us the lament, “The
LORD’s way is not fair!” These Sundays in Ordinary Time
offer us a glimpse into the ways of the Lord. We see how
God’s way has the tendency to turn the accepted
conventions of the day upside down. Those who always
expected that their way to heaven was guaranteed are
disappointed. Those who thought they never had a chance
are given that chance. Today offers us another opportunity
to discover the abundance of God’s mercy and love.
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.

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
Jakże często spotykamy się z różnymi, raz mniejszymi, a
raz większymi, formami niesłowności. A przecież także
przez słowa wyraża się nasza miłość bliźniego i
odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.
Czasami rzecz dotyczy spraw zupełnie elementarnych,
jak choćby zwykłej punktualności, która jest znakiem
szacunku dla drugiego człowieka i zrozumienia, że jego
czas jest nie mniej cenny niż nasz. Innym razem problem
zamyka się w braku odpowiedzialności za słowo. Bo
jakże inaczej potraktować sytuacje, w których „zaraz",
„za chwilę" czy „jutro" przeradza się w nieokreślone
„kiedyś", a czasami nawet w „nigdy"?
Ewangelia o dwóch braciach, którzy w skrajnie różny
sposób reagują na polecenie swego ojca, pokazuje nam
wprawdzie dwie różne postawy wobec pewnego
wezwania, ale nie chce nas na nich zatrzymać. Sensem
obrazu, który Jezus przedstawia arcykapłanom i starszym
ludu, jest przemiana drugiego z synów. Jego postawa na
pierwszy rzut oka wydaje się godna potępienia, później
okazuje się jednak, że jest on zdolny do nawrócenia i
spełnia wolę ojca. Pozory mylą.
„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego...". Nie jest to, bynajmniej,
pochwała nieprawości. Chrystus przypomina nam jednak,
że człowiek może powstać nawet z największego upadku.
Czasami nawet to właśnie wielki grzech jest początkiem
wielkiego nawrócenia i ostatecznie świętości (nierzadko
potwierdzonej kanonizacją). Wiele zależy od tego, czy
słowa i dobre natchnienia zechcemy potraktować
poważnie i wprowadzić w czyn, czy też pozostaniemy
przy pustosłowiu. A dotyczy to zarówno spraw wielkich,
jak i małych. Ot, choćby zwykłej punktualności lub
odpowiedzialności za to, do czego się zobowiązaliśmy.

APPLEBEE'S PANCAKE BREAKFAST
The Polish American Cultural Center Museum,
will be sponsoring a Flapjack Fundraiser
Breakfast at Applebee's, 2535 Castor Ave. on
Saturday, October 21, 2017 from 8 to 10 AM. Cost
is $7.00 per person. For more information call
Theresa Romanowski.
215-922-1700 or 215-813-2780.
St. John Cantius Parish is sponsoring an interactive
Murder Mystery Dinner on Saturday, October 14th for
more info call their rectory 215-535-6667.
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