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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SECOND SUNDAY
OF LENT
FEBRUARY 25, 2018

Saturday, February 24
5:00 PM (Vigil) + Frank Kaczinski of. daughter
Leona & Harry Tomaszewski
Sunday, February 25
7:30 AM + Władysław i Czesława Godek of.
wnuczka Jolanta z rodziną
9:00 AM + Anthony J. Jagielski, Jr. of. Alfreda
Kruszynski
10:30AM + Wiesław Róg (10 r.) of. wife & son
Monday, February 26
7:30 AM
In thanksgiving for graces & blessings
received
7:00 PM + Stefania Zulewska of. Apolonia Kurek
Tuesday, February 27
7:30 AM + Joseph Misiorek of. niece Josephine
Cichon
7:00 PM + Thaddeus Janulewicz of. Dorothy & Michael
Piotrowski
Wednesday, February 28
7:30 AM + John W. Tomczak of. great niece Barbara &
Marty Hurd
7:00 PM + Za zmarłych z rodziny Marcińców of.
Krystyna Maślanka
Thursday, March 1
7:30 AM + Prakseda Poroszok of. Roman Staniak
& Richard Davis
7:00 PM + Stanisław Sikora of. córka z rodziną
Friday, March 2 - Abstinence; First Friday;
World Day of Prayer
7:30 AM + Jean Knowski of. Mr. & Mrs. Richard
Szperka
7:00 PM + Paweł Miłkowski of. Andrzej i Cecylia
Długołęccy
Saturday, March 3 - St. Katharine Drexel
7:30 AM + Za zmarłych z rodziny Szymula i Zebzda of.
Teresa i Jan Szymula
5:00 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
synów Adama i Dominika z rodzinami
of. mama
Sunday, March 4
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Elizabeth A. Borawski of. Regina
Czepulkowska (ciotka) i syn
10:30AM + Marian i Czesława Kowalski of. syn Leszek
z rodziną

Sunday, February 18, - Attendance - 648 2017 - 591

1st Collection - 4,893.75
2nd Collection - 1,681.00

last year - 4,293.00
last year - 1,585.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week is for
THE CHURCH IN AFRICA
THIS WEEK

During Lent all the faithful are encouraged, when
possible, to participate at Mass and to receive the Holy
Eucharist daily, to celebrate frequently the Sacrament of
Penance, to undertake spiritual reading, especially the
study of the Sacred Scriptures, and to participate in
parish Lenten devotions as well as Lenten education
programs. Adoration of the Blessed Sacrament is
especially recommended.

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
MAINTENANCE FUND
Please remember in your prayers,
+ Maria Licina
whose funeral was held this past week.

LENTEN SCHEDULE
Monday through Friday Mass at 7:00 PM (Polish)
in addition to daily Mass at 7:30 AM
Stations of the Cross
Every Friday after the 7:00 PM Mass
Gorzkie Żale - Lamentations
Every Sunday after 10:30 AM Mass
A Lenten Parish Retreat - (Polish)
March 18, 19 & 20
A Lenten Parish Retreat (English)
March 22 & 23
The Sacrament of Reconciliation
Wednesday, March 21st starting at 7:00 PM many
visiting Priests will be available to hear confessions.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KOŚCIOŁY W AFRYCE
W TYM TYGODNIU
W tym Świętym okresie Wielkiego Postu
zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w
dziennych Mszach Św., nabożeństwach
wielkopostnych, adoracji Najświętszego
Sakramentu, korzystania z Sakramentu pokuty,
czytania i medytacji Pisma Św. oraz prywatnych
nawiedzin kościoła.
Zachęcamy też do wzięcia udziału w Akcji
MISKA RYŻU.
Przypominamy, że w czasie Wielkiego Postu w
każdy piątek obowiązuje nas powstrzymanie się
od pokarmów mięsnych.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

PORZĄDEK MSZY I NABOŻEŃSTW
NA WIELKI POST

Od poniedziałku do piątku dodatkowa Msza Św.
o 7:00 PM po polsku
Poranne Msze Św. o godz. 7:30 AM
Droga Krzyżowa
W każdy piątek po Mszy Św. o godz. 7:00 PM
Gorzkie Żale
W każdą niedziele po Mszy Św. o godz. 10:30 AM
Rekolekcje Wielkopostne po polsku
18, 19 i 20 marzec
Rekolekcje wielkopostne po angielsku
22 & 23 marzec
Spowiedź wielkopostna

21 marca o godz. 7:00 PM będziemy gościć kilku
księży. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z
Sakramentu Pojednania w tym dniu.

ZBIÓRKA ODZIEŻY DLA BIEDNYCH

10 marca od godz. 9AM do 1PM . Towar zystwo Św.
Wincentego a Paulo przeprowadzi zbiórkę rzeczy dla biednych.
Na parkingu przy kościele Św. Wojciecha, będzie stał duży
samochód " Green Drop" . Można przynosić odzież męską,
damską oraz dziecinną w plastikowych workach lub
pojemnikach. Przyjmowane rownież będą artykuły
gospodarstwa domowego takie jak: naczynia, drobne sprzęty
ważące poniżej 50 funtów, elektronika, sprzęty sportowe,
zabawki, płyty oraz filmy. Niestety nie będą przyjmowane meble, duże sprzęty AGD, telewizory, monitory komputerowe.
Pełna lista przyjmowanych rzeczy znajduje się na stronie
internetowej: www.gogreendrop.com
Prosimy nie przynosić tych rzeczy wcześniej do biura

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 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.

PRÓBY CHÓRU

Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i
nowych członków chóru na próby przed
Wielkanocą w następną niedzielę po Mszy Św.
o godz. 10:30 AM
FESTIVAL NEWS
We’ve added a day!
The 2018 Summer Festival will be held on Thursday,
Friday, and Saturday evenings and Sunday afternoon!
June 21st, 22nd, 23rd, and 24th. Please save these dates.
The Committee has begun working on plans for the
event and is asking for support from parishioners and
friends.
Our Specialty Baskets are always a big part of the
Festival. This year we are asking each organization in
the Parish to donate a basket. We are also encouraging
families to get together and sponsor / create a basket.
So gather your family members in your kitchens and
start thinking basket! The themes are endless and can be
a lot of fun. Any new item can be used in a basket. Look
around your house for all those gifts you received but
cannot use. They are perfect for a basket. If you need a
basket we can supply one or if you just want to donate
the items and have the committee put the basket
together we can do that too. Please start as soon as
possible. June is only a few months away.

W tym roku nasz Letni Festiwal odbędzie się
21, 22, 23 i 24 czerwca
Komitet festiwalowy rozpoczął pracę nad przygotowaniami
do naszego Letniego Festiwalu. W czasie zebrania została
podjęta decyzja o przedłużeniu festiwalu o jeden dzień.
Festiwal rozpoczniemy w czwartek a zakończymy w
niedzielę po południu.
Zwracamy się po raz kolejny do naszych parafian i przyjaciół
o wsparcie. Bardzo prosimy wszystkie organizacje działające
przy parafii o donację koszy specjalności. Zachęcamy też
rodziny aby takie kosze zrobiły. Może macie jakieś
świąteczne czy urodzinowe prezenty, których nie będziecie
używać, a my chętnie użyjemy je tworząc kosze specjalności.
Muszą to być rzeczy nowe nie używane. Bardzo prosimy o
jak najszybszą donację tych rzeczy.
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REFLECTION

God tested Abraham by asking not for an ordinary
sacrifice, which would have been a partial burning with
the meat divided between God and the people and eaten
by those who sacrificed, but for a holocaust, a total
burning of the sacrificial animal. This type of sacrifice
consecrated the entire offering to God alone. This is
what God was asking of Abraham in offering his only
son, Isaac. When Abraham demonstrated his obedience,
that was enough. This story from today’s scriptures
foretells the completion of the blood sacrifices of the old
covenant in the new covenant: the blood of God’s own
Son, offered to us on the cross and in the Eucharist.
Abraham’s obedience foreshadows the obedience of
Jesus to God’s promise of salvation. The obedience of
Abraham is rewarded in the birth to him, through Isaac,
of many nations. The obedience of Jesus is rewarded in
the salvation of all people for all time.

REFLEKSJA
Wielu z nas pragnie stać się kimś innym; stosuje
specjalne diety i ćwiczenia, by mieć taką sylwetkę jak
ten sławny piłkarz, kupuje coraz to lepsze kremy, by
mieć cerę tak nieskazitelną jak ta najpiękniejsza
aktorka… wszystko po to by nie pokazać kim się jest na
prawdę. Wciąż udajemy kogoś innego, wciąż jesteśmy
niezadowoleni, że nasze życie nie jest takie idealne, że
nam się nie udało.
Bóg dostrzegł te zabiegi człowieka, dlatego przez
Kościół daje mu trzy specjalne narzędzia: post, modlitwę
i jałmużnę.
Modlitwę po to, byśmy pojęli sercem, że celem naszego
życia jest Bóg, który zakochał się w człowieku.
Jałmużnę po to, byśmy na drodze swego życia dostrzegli
i pokochali innych wędrowców w drodze do Ojca.
Post po to, byśmy za płaszczem przyzwyczajeń i
nałogów, za stertą masek jakie zakładamy przed ludźmi i
przed sobą, zobaczyli jacy jesteśmy naprawdę.

Please join Saint Charles Borromeo Seminary’s Legion
of Mary for „Marian Day,” to be held at St. Charles
Seminary, Saturday, March 17 from 9:00 AM to 4:00
PM. Includes: morning and afternoon presentations by
Tim Staples from Catholic Answers, Mass, box lunch
and Holy Hour. Donation request for box lunch is $10.
To RSVP, please email advancement@scs.edu or call
(610) 785-6270
North Catholic Class of 1968 50th Reunion , J une 8,
2018 from 7PM to 11PM, Allied Trade Glaziers Hall,
2980 Southampton Rd, Phila., PA-Cost/$40pp (couples
welcome) includes DJ Vinny RO, buffet and 4 hour open
bar. For tickets contact Joe Murphy, 215-840-8018
(jmurf8018@gmail.com); Bill Bunting, 609-405-0538
(wbunting66@yahoo.com) Paul Rotondi 215-379-1134
(protondi61@gmail.com).
WEDDING ANNIVERSARY MASS
Are you celebrating a special anniversary this year?
The annual Archdiocesan Wedding Anniversary Mass
will take place on Saturday, April 28, 2018 in the
Cathedral Basilica of SS. Peter and Paul at the 5:15
pm Vigil Mass with Archbishop Charles J. Chaput,
O.F.M., Cap. presiding. This mass is to pray for and
with all married couples who are newly wed or who
have been married 25 years or more, or 50 years or
more. Friends and family are welcome and
encouraged to attend.
REGISTRATION IS REQUIRED.
To register visit: www.phillycatholiclife.org
or call: 215-587-0500

Here's help for your SPIRITUAL New Year's
Resolution! Afternoon Prayer Meetings
Revitalize your spiritual life! Join us for song, praise,
prayer and teaching. We meet Noon on Tuesdays at St.
Ephrem's Marian Center, 5400 Hulmeville Rd.
Bensalem, PA 19020. For more information please
contact Jeanne Kulesza at karolynjean@comcast.net
or 215-962-0593.

CLOTHING DRIVE

St. Adalbert Parish will be hosting a clothing drive to
benefit The Society of St. Vincent de Paul, Saturday,
March 10th from 9:00 am to 1:00 pm. The Society of St.
Vincent de Paul will be using the services of GreenDrop
to support their clothing drive. Look for the GreenDrop
truck in the church parking lot where an attendant will be
available to assist you with your donations. Please place
your donations of usable men's, women's and children's
clothing in plastic bags or boxes. Household items such
as: kitchenware, games/toys, small appliances under 50
pounds, electronics, sporting goods, books, CDs & videos
are also accepted. Unfortunately, furniture, large
appliances, TVs or computer monitors cannot be accepted.
For a full list of acceptable items visit
www.gogreendrop.com
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