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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FIFTH SUNDAY OF EASTER
APRIL 29, 2018
Sunday April 22, 2018 - Attendance - 585 2017 - 561

1st Collection - 3,681.50
2nd Collection - 1,275.00
Saturday, April 28
5:00 PM (Vigil) + John Boyle of. daughter Jeannette
Sunday, April 29
7:30 AM + Teresa Koleda of. Maria i Marek Koleda
9:00 AM + Victor Sliner of. Vanessa & Frank
Maniscalco
10:30AM + Jerzy Grycewicz of. brat Leszek
Monday, April 30 - St. Pius V
7:30 AM + Anna Plewa of. syn z rodziną
Tuesday, May 1 - St. Joseph the Worker
7:30 AM + Kazimiera Wojciechowska of. Krystyna
Wojciechowska
Wednesday, May 2 - St. Athanasius
7:30 AM + Maria Arciszewska of. córka z rodziną
Thursday, May 3 - Ss. Philip and James
7:30 AM o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Juli Napolitano z okazji I Komunii Św. of.
babcia Anna Dubiwka
Friday, May 4 - First Friday
7:30 AM + Andrzej i Julian Nakonieczny of. Irena
Redziak
7:00 PM + Marian i Janina Płoski of. Krystyna
Banasiak
Saturday, May 5 - First Saturday
7:30 AM + Adela Wabnic of. Danuta Pacula
5:00 PM + Deceased members of Konieczny family of.
Gliwa family
Sunday, May 6 - First Holy Communion
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Tony Szajdek of. Barbara & Marty Hurd
10:30AM + Jadwiga Citko (1 r.) of. mąż z rodziną
12:00 Noon First Holy Communion

MASS BOOK 2019
Mass Book for 2019 will be open for your
intentions on the following date and time.
Monday, April 30

1:00 PM - 5:30 PM

Please write the name and date of your intention
on paper and bring it with you to the rectory.

last year - 4,105.25
last year - 1,325.80

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection this week will continue the
good works of ST. VINCENT de PAUL
THIS WEEK
Our May Devotions begin on Tuesday and will be
held at 7PM in the evening, Monday through Friday in
church. All are invited to participate.
SCRIP for SHOPRITE (as part of a tuition credit
program) is available at the Rectory during normal
business hours. Scrip is available for all parishioners and
friends.

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
THE CATHOLIC HOME MISSIONS APPEAL
Next Sunday, May 6th, the third grade
students from Our Lady of Port
Richmond School and St. Adalbert
Polish Language School will receive
First Holy Communion dur ing the
12Noon Mass. Please pr ay for these
young people along with their families
as they receive Jesus for the first time.

A wonderful way to remember mothers during the
month of May is through
the celebration of Holy
Mass. To have your
mother or other special
women living or deceased
remembered, purchase a
Mother’s Day Novena
Mass for them. Cards are
available in the sacristy
before and after Mass or in
the Rectory during
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
BIEDNYCH I POTRZEBUJĄCYCH W
NASZEJ PARAFII
W TYM TYGODNIU

FESTIVAL NEWS

Od wtorku 1 maja rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej przez cały
miesiąc maj od poniedziałku do piątku o godz. 7:00PM.

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

W czwartek 3 maja w Polsce obchodzimy uroczystość
NMP Królowej Polski. Zachęcamy w tym dniu do
uczestnictwa we Mszy Św. porannej oraz Nabożeństwie
Majowym.

Raffle tickets ar e in your homes. Do you have a
winner?

W biurze Parafii w godzinach urzędowania można kupić
bony pieniężne SCRIP do SHOP RITE .

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie
MISJE KATOLICKIE
W niedzielę 6 maja dzieci z trzeciej
klasa z polskiej szkoły oraz ze szkoły
Our Lady of Port Richmond
przystąpią do Pierwszej Komunii Św.
o godz. 12 w południe. Wszystkich
prosimy o modlitwę w intencji dzieci i
ich rodzin.

Intencje Mszy św. na rok 2019
można zamawiać w następujących terminie:
Poniedziałek

30 kwiecień

1 PM - 5:30 PM

Prosimy mieć napisane na kartce:
Intencje Mszy św. , kto jest ofiarodawcą (swoje imię)
oraz datę kiedy ma być odprawiona Msza św.
Please remember in your prayers,
+ Andrew Berko, Sr.
whose funeral was held this past week.

Miesiąc maj jest poświęcomy Naszej Matce
Niebieskiej, a także naszym matkom ziemskim.
Wspaniałem darem dla naszym mam, zarówno
żyjących jak i zmarłych będzie ofiarowanie za
nich Mszy Św. Karty na Msze Św. Nowennowe w
intencji naszych mam, można dostać w zakrystii
lub w biurze parafii. Będzie za nich odprawione
9 Mszy św. w miesiącu maju.

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

The Festival Trees Are Blooming!!
The Festival Has Sprung!!
The giving trees are now in church, full of tags naming
the items needed for a successful event. Your donations
help the Festival in a big way. The less we buy, the
smaller the expense, the greater the profit. Please stop
by the trees and take a tag. Your items can be dropped
off at the rectory or after Mass in the sacristy. Thank
you for your generous support.
Specialty Baskets - Choose any theme. Your family
name can be displayed with your basket. Please drop off
your basket at the rectory by May 15th.
Donations for all festival booths – toys, gifts,
household items, wine & spirits are needed and can be
brought to the rectory or the sacristy after Mass.
Thank you for supporting the Festival fundraiser.

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

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.
Jeśli planujesz ofiarować KOSZ SPECJALNOŚCI , to
bardzo prosimy o dostarczenie go do biura parafii nie
póżniej niż do 15 maja.
Wszyscy nasi parafianie otrzymali bilety loteryjne na
naszą loterię festiwalową. Bardzo prosimy o jak
najszybszy ich zwrot. Dodatkowe bilety można dostać
w biurze parafii
Nasze „ Festiwalowe Drzewka Darów” są
udekorowane karteczkami, które czekaja aby je zabrać.
Dary z drzewek pozwolą zminimalizować wydatki na
nasz Festiwal.
Potrzebujemy też rzeczy na stoiska tj. zabawki i gry
dla dzieci, alkohole, rzeczy gospodarstwa
domowego..... Rzeczy prosimy przynosić do biura
parafii w godzinach urzędowania, lub do zakrystii
po Mszy Św.

Page Four

REFLECTION

LIVING BRANCHES
The Gospel and second reading for this Fifth Sunday
of Easter emphasize the need for us to remain in Christ,
and he in us. This shared life finds expression in the
image of the one vine and many branches. We become
living branches of the vine, members of the Body of
Christ through baptism, Eucharist, and confirmation,
sacraments of sharing God’s own life. The First Letter of
John describes the fruit of this vine as active love of
neighbor: “And his commandment is this: we should
believe . . . and love one another” (1 John 3:23).
Our first reading from Acts shows us an example of
someone who shares in Christ’s life in the person of
Saint Paul. Paul’s fearless witness, even at the risk of his
life, is proof to everyone that the risen Lord’s Spirit truly
fills him with life and is bearing fruit in him.
Sanctuary Lamp by St. John Paul II
is offered by Pat Tomaszewski
God’s blessings for Tessie Dombroski
on her very special birthday.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donations for the Church
In memory of Cecelia Kulak
$100.00 - Richard Czarnik
In memory of Stanley Gwiazda
$25.00 - Mr. & Mrs. Edward F. Tomczak, Jr.
$25.00 - Francis & Donna Zagacki
An Important Announcement—For Your Safety!!!!
The Police have warned us --- there is a woman
contacting Polish speaking senior citizens in an effort to
steal their money.
This is happening now right --- here in our
neighborhood and in Bridesburg. Many older Polish
speaking people have been scammed out of money.
This woman speaks fluent Polish and sometimes
pretends to be a distant family member. She tells the
seniors that money is need because of a car accident or
some other made up reason. She is very tricky and
somehow knows a little information about the Polish
seniors she is targeting. She has white skin and is
overweight. Sometimes a man is with her.
Be careful --- do not give your money --- do not offer
money--- to anyone who is a stranger or to anyone you
have not seen in a long time --- no matter what story or
reason they have for asking. Do not allow a stranger to
come into your home.
Remember – No one in America needs cash money
right away, for any reason. If you have information call
the East Detective Division, Special Investigation
Unit 215-685-9854, ask for Det. Bender #640

REFLEKSJA

Jezus w dzisiejszej Ewangelii używa prostego i
zrozumiałego obrazu: „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, wy latoroślami". Latorośl może przynosić
owoce tylko wówczas, gdy złączona będzie z krzewem
winnym, którym jest Chrystus. Jezus chce byśmy nie
tylko sporadycznie przy Nim trwali, chce mieć nas w
sobie na zawsze. Bardzo ważnym tematem dzisiejszej
Ewangelii jest zwrócenie uwagi, że latorośl, która nie
przynosi owocu jest odcinana. Analizując dalej tę
przypowieść domyślamy się od razu, że nie chodzi tu
wcale o tych, którzy nie wierzą w Boga, ale o tych,
którzy obrali drogę z Bogiem i są ochrzczeni, ale nie
wcielają w życie Jego przesłania, zasad, nie żyją
wystarczająco sakramentami. Jednym słowem nie
złączyli się całkowicie z Jezusem. A jak jest w twoim
życiu, czy jest ono piękne i obfite, pełne „soków" czystej
miłości, czy może jest suchą gałęzią latorośli?
The Polish American Congress invites all to the National
Shrine of Our Lady of Czestochowa for the communitywide commemoration of the 227th Anniversary of
Poland's May 3, 1791 Constitution, on Sunday, May 6th,
2018. Mass will be celebrated at 12:30 PM followed
by a pr ogr am and youth per for mance at 2:30PM.
Admission is free. For more information, please call 215922-1700.
W niedzielę, 6 maja pod auspicjami Kongresu Polonii
Amerykańskiej, w Amerykańskiej Częstochowie, odbędą
się uroczyste odchody rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Msza święta o godzinie 12:30 po południu, źaś program
okoliczniościowy o godzinie 2:30 po południu w
klasztornym Visitors Center. Serdecznie zapraszamy!

Ważne ogłoszenie - Dla Twojego
bezpieczeństwa !!!!

Policja ostrzegła nas - przed kobietą kontaktującą się z
starszymi osobami mówiącymi po polsku, aby wyłudzić
od nich pieniądze.
Dzieje się to teraz, w naszym sąsiedztwie i w dzielnicy
Bridesburgu. Wiele starszych osób mówiących po polsku
zostało oszukanych i okradzionych z pieniędzy. Kobieta
ta mówi płynnie po polsku, a czasem udaje, że jest
daleką krewną i potrzebuje pieniędzy z powodu
wypadku samochodowego lub jakiegoś innego
wymyślonego powodu. Jest bardzo podstępna, czasami
nawet zna trochę informacji o osobie którą chce okraść.
Ma jasną karnację skóry i nadwagę. Czasami jest z nią
mężczyzna.
Bądź ostrożny - nie pożyczaj pieniędzy - każdemu, kto
jest obcy lub komuś, kogo nie widziałeś od dłuższego
czasu - bez względu na to, jaką historię lub powód ci
podaję . Nie pozwól, aby nieznajomy wszedł do twojego
domu. Jeśli otrzymasz taki telefon, lub masz jakąś
informacje, zadzwoń na policję pod numer
215-685-9854 i proś z detektywem Bender nr. 640
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