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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SUNDAY OF DIVINE MERCY
APRIL 8, 2018
Palm Sunday 2018 - Attendance - 742

1st Collection - 4,738.00
2nd Collection - 3,084.00
Saturday, April 7
5:00 PM (Vigil) + Deceased members of Mordeczko
family of. Dolores
Sunday, April 8
7:30 AM + Zdzisław Sokol of. Maria Stankiewicz
9:00 AM + George Vellios of. Celina i Ziggy
10:30AM + Maria Sikora of. Dr. Sheldon & Bette
Steinberg
3:00 PM
W intencji Towarzystwa Różańca Św.
Monday, April 9 - The Annunciation of the Lord
7:30 AM + Józef Skibicki of. siostra Celina

Easter 2018 -

last year - 6,847.00
last year - 6,946.95

TODAY
The second collection this week is for
MAINTENANCE FUND
DIVINE MERCY DEVOTIONS
will be held today, Sunday, April 8th in
our church beginning at 2 PM with
private prayer, followed by devotional
prayers at 2:30 PM, with Mass at 3:00
PM. After Mass, there will be a
procession. All parishioners and
friends are cordially invited to
participate.

Wednesday, April 11 - St. Stanislaus
7:30 AM + Theresa Sprindis of. Marie & family
Thursday, April 12
7:30 AM + Michał Miklus of. Irena Redziak
Friday, April 13 - Martin
7:30 AM + Joan Włodarczyk of. Danuta Pacula

Sunday, April 15
7:30 AM + Marian & Anna Winiarski of. Rodzina Raś
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Ryszard Reut of. siostra Teresa

2017 - 1,370

Thank you for your generosity!

Tuesday, April 10
7:30 AM + John & Julia Wozniak of. son

Saturday, April 14
7:30 AM + Adam Plewa of. brat z rodziną
5:00 PM + Helen & William Sarzynski of. Mildred &
family

last year - 5,705.10
last year - 2,074.00

Attendance - 1,287

1st Collection - 7,211.48
2nd Collection - 6,493.00

2017 - 850

THIS WEEK
The Solemnity of the Annunciation of the Lord
was transferred this year from March 25 to April 9.
Please pray for Fr. Jan and his brother priests as they
take part in the 28th Conference of the Polish
American Priests’ Association (P.A.P.A.) in
Cleveland, Ohio this week. May God guide them
during the conference and keep them safe during
their travel.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE
"Those who sincerely say ‘Jesus, I trust in You’ will
find comfort in all their anxieties and fears."
"There is nothing more man needs than Divine Mercy –
that love which is benevolent, which is compassionate,
which raises man above his weakness to the infinite
heights to the holiness of God."
John Paul II —

Shrine of Divine Mercy, Cracow, Poland June 7, 1997
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na

KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH.

Dziś obchodzimy ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz.
2:00 PM i czas na pr ywatną modlitwę.
O godz. 2:30 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o
godz. 3:00 PM Msza Św., po Mszy Św. pr ocesja z
obrazem Miłosierdzia Bożego.
Serdecznie zapraszamy!

W TYM TYGODNIU
W poniedziałek 9 kwietnia przypada uroczystość
Zwiastowania Pańskiego pr zeniesiona z
25 marca.
Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich księży
jak również naszego ks. Proboszcza, którzy w tym
tygodniu uczestniczą w XXVIII Konvencji Księży
Polsko - Amerykańskich w Cleveland, Ohio
(P.A.P.A Convention).
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

Please remember in your prayers,
+ Teresa Koleda
whose funeral was held this past week.

FESTIVAL NEWS

Summer Festival is Thursday, Friday, and Saturday
evenings and Sunday afternoon!

June 21st, 22nd, 23rd and 24th.

Have you thought about your Specialty Basket? Did
you settle on a theme? Did you get your family
members involved? Are you starting to gather the items
for the basket?
Hopefully the answers to these questions is yes!
Remember the Specialty Baskets are always a big part
of the Festival and a great money-maker. The parish
organizations are meeting about their baskets. Families
are starting too. It’s more fun when a basket is done as a
group project. So get together and start creating. Think
Basket!! The themes are endless. Remember 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.
June is only a few months away.

########################################

W tym roku nasz Letni Festiwal
odbędzie się 21, 22, 23 i 24 czerwca
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 ofiarowały kosze
specjalności. Można to zrobić wspólnie z przyjaciółmi.
Pomysły są nieograniczone, każdy rodzaj kosza będzie
świetny. Bardzo prosimy rozwążyć pomysł ofiarowania
kosza i zgłosić to jak najszybcie do biura parafii,
abyśmy wiedzieli wcześniej ile koszy będziemy mieli i
co będą zawierały. Jeśli nie masz czasu lub zdolności
aby taki kosz zrobić, możesz przynieść rzeczy do biura
parafi, a my go zrobimy. Ostateczny termin na
ofiarowanie kosza to 15 maj.

Page Four

REFLECTION

This Sunday, the Second Sunday of Easter, we celebrate
“Divine Mercy Sunday”. We are invited to become living witnesses in our own day to the reality of the Resurrection of Jesus Christ. Thomas touched the wounded
side of beloved Savior to heal the wounds of our own
disbelief.
Today we join with our Holy Father Pope Francis and
Catholics throughout the whole world, in celebrating the
Feast of Divine Mercy. To Saint Faustina Our Lord said:
"I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter
for all souls, and especially for poor sinners. On that day
the very depths of my tender mercy are open. I pour out
a whole ocean of graces upon those souls who approach
the fount of my mercy”.
This day we are invited to approach the throne of Mercy
and cry out with St. Thomas: "My Lord and My God".

Special Thanks from Fr. Jan
I extend my sincerest gratitude to everyone who
made the liturgies of Holy Week so special and beautiful.
I am grateful to organist Mr. Bogumił and the
members of the Polish Choir, under the direction of
Maria Kolęda, for their beautiful singing.
Thank you to the Polish Scouts, who kept guard
at the tomb of Jesus Christ and participated in the
procession.
I also thank the Altar Servers, Lectors,
Extraordinary Ministers of the Eucharist, and Ushers for
their dedicated service.
Additional thanks to everyone who helped
decorate our church so beautifully, as well as everyone
who participated actively in our procession, especially
the Sodality of Our Lady of Fatima and the Rosary
Society.
Thank you to the parish staff, for their hard work
throughout the Paschal Triduum and Easter Sunday, and
all those who worshipped Christ with their songs and
prayers.
I appreciate your Easter greetings and prayers.
You are all very special to me, and you are always
remembered in my prayers. God bless you!
Fr. Jan Palkowski - Pastor

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

REFLEKSJA

Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego została
ustanowiona dla całego Kościoła przez św. Jana Pawła II
w 2000 r. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez Serce
Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie
do człowieka udręczonego bolesnymi doświadczeniami,
ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec
pokusie rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II,
„Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze
Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają
na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i
napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło
otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które
podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem
Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi
przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła
przenika do życia każdego człowieka” (30.04.2000).
Obraz Jezusa Miłosiernego to znak dla nas. Na nim Jezus
zmartwychwstały staje przed nami tak, jak przed
Tomaszem w Wieczerniku, otwiera Swój bok i mówi:
Nie można pójść na śmierć za kogoś, kogo się nie kocha.
Dotknij moich ran – to zapłata za twoje zbawienie! I nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!

Specjalne podziękowanie od ks. Jana
Składam najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do piękna Liturgii w czasie Triduum Paschalnego i
Wielkanocy.
Jestem wdzięczny Panu Organiście Bogumiłowi
i Polskiemu Chórowi pod przewodnictwem Pani Marii
Kolęda za piękne śpiewy.
Polskim Harcerzom i Zuchom za trzymanie
straży przy grobie Chrystusa i udział w procesjii
rezurekcyjnej.
Dziękuję Ministrantom, Lektorom, Szafarzom
Eucharystii i Kolektorom za ich oddaną posługę, oraz
wszystkim którzy pomogli w dekoracji kościoła.
Dziękuję pracownikom parafii za ich ciężką
pracę w ciągu całego Tridum Paschalnego i Niedzieli
Wielkanocnej,
Pragnę też podziękować wszystkim, którzy
swoimi śpiewami i modlitwą adorowali Chrystusa w
czasie Tridum Paschalnego
Specjalne podziekowanie kieruję też do
wszystkich, biorących czynny udzial w procesji, a
szczególnie dla Towarzystwa Różańca Św. i Sodalicji
Our Lady of Fatima.
Dziękuję z całego serca wszystkim parafianom i
gościom za ofiary złożone na nasz kościół w czasie
Świąt.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim za
wielkanocne życzenia i prezenty oraz Waszą modlitwę i
zapewniam Was o mojej modlitwie.
Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi Wam na
każdy dzień. Bóg zapłać wszystkim za wszystko!
Ks. Jan Palkowski - Proboszcz

COVER SHEET:
CHURCH NAME

ST. ADALBERT
2645 East Allegheny Avenue
Philadelphia, PA 19134

Telephone Number:

215-739-3500

Contact Person:

Irene Padlo, Hanna Goclowska

Software:

Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 9
Windows XP Professional Service Pack

Printer:

HP LaserJet 6 P

Number of pages Sent:

1 through 5

Sunday Date of Publication:

April 8, 2018

Transmission Time:

