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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FOURTEENTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
JULY 8, 2018
We will publish last week's collection next week.
Thank you for your generosity!

Saturday, July 7
5:00 PM (Vigil) + Helen Kaczinski of. daughter Leona
& Harry Tomaszewski
Sunday, July 8
7:30 AM + Władysław i Czesława Raś of. syn
Kazimierz z rodziną
9:00 AM + Leatrice Spiewak of. Edyta & Daniel
Spiewak
10:30AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Antonina i Edward Mendys w 55 rocznicę
ślubu
Monday, July 9 - St. Augustine Zhao Rong and
Companions
7:30 AM + Mary Saybolt of. Connie, P.J. & Rob

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 will be for
CATHOLIC CAMPAIGN FOR
HUMAN DEVELOPMENT
THIS WEEK
SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon - 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM

Tuesday, July 10
7:30 AM + Stanley Gwiazda of. Elaine Baranowski &
family
Wednesday, July 11 - St. Benedict
7:30 AM + Stanisław Furtek of. Alina Furtek & syn
Staś z rodziną
Thursday, July 12
7:30 AM + Stanisław i Sławomir Perkowski of. żona i
mama z rodziną
Friday, July 13 - St. Henry
7:30 AM + Elizabeth & Frank Samsel of. Sister Helen
Jeruzal & sons Joseph & John
Saturday, July 14 - St. Kateri Tekakwitha
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Wodzień
2:00 PM Wedding Jennifer Farley & Nicholas Manuk
5:00 PM + Margaret Witalec of. family
Sunday, July 15
7:30 AM + Mariusz Plewa of. Fr. Jan & St. Adalbert
Staff
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Barbara i rodzina of. Regina Przepiórka

Saturday, July 14, after the 5:00 PM Mass, we
invite all Festival volunteers for an appreciation
Evening in the Rector y Gar den. You wor ked so
hard for many days before and during the Festival,
your efforts have contributed to the success of the
whole parish. On behalf of all the parishioners, we
want to express our gratitude to you and to thank
you once again. It will be nice to be together again.
W sobotę 14 lipca po Mszy Św. o godz 5:00 PM,
zapraszamy wszystkich wolontariuszy, którzy
pracowali na rzecz Festiwalu na wieczór
wdzięczności w par afialnym ogr odzie. To Wy tak
ciężko pracowaliście przez wiele dni przed, w czasie
i po Festiwalu, wasz wysiłek przyczynił się do
sukcesu całej parafii. W imieniu wszystkich
parafian chcemy w ten sposób wyrazić Wam naszą
wdzięczność i raz jeszcze serdecznie podziękować.
Mam nadzieję że spotkamy się wszyscy
ponownie!!!
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
MAINTENANCE FUND

Page Three

DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na

KATOLICKĄ KOMPANIĘ DLA LUDZI
POTRZEBUJĄCYCH

W TYM TYGODNIU

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

WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA
BIURA PARAFII
Poniedziałek i Piątek
12:00 PM - 5:00PM
Wtortk, środa i czwartek 9:00 AM - 2:00 PM

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.

Zebranie organizatorów Pieszej Pielgrzymki do
Częstochowy, we wtorek 10 lipca o godz. 7:00PM,
w Sali spotkań pod plebanią. Wejście od strony
ogrodu. Prosimy wszystkich organizatorów o
przybycie.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez żonę z rodziną
Za śp. Stanisław Perkowski.
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez mamę i rodzinę
Za śp. Sławomir Perkowski.

Catholic Charities Appeal
There are pledge cards in the church pews for the
Appeal, which you may take home, fill out and
place in the collection basket next Sunday. Our
Parish goal is $14,236, so far we have achieved
only 45% of this amount. A hear tfelt God bless
you to those who have already made an offering.
Your charity, even the smallest gift will change
someone's life. There are many people in need
around us.
Każda rodzina otrzymała kopertki na Katolicki
Apel Charytatywny, dodatkowe koper tki, któr e
można zabrać do domu są rozłożone w ławkach.
Dla naszej parafii wyznaczona została suma 14,236
do dnia dzisiejszego osiagneliśmy tylko 45% tej
sumy od 88 osób. Tym którzy już złożyli ofiare na
ten cel składam serdeczne "Bóg zapłać". Wasza
dobroczynność, nawet najmniejszy dar, może
odmienić czyjeś życie. Jest tylu ludzi
potrzebujących wokół nas.

PIESZA PIELGRZYMKA DO
AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY
z Parafi Św. Wojciecha
10, 11, & 12 sierpnia 2018
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
PIELGRZYMOWANIA
Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy zapisy na
XVII Pieszą Pielgrzymkę. Zapisać sie można w Biurze
Parafi lub otrzymać formularze rejestracyjne w zakrystii
i wraz z opłatą zwrócić je podczas niedzielnej kolekty
albo przesłać na adres parafii.
UWAGA! Ostateczny termin zapisów to niedziela
5 sierpnia. Późniejsze zapisy ze względów
organizacyjnych będą miały podwyższoną opłatę.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Walking Pilgrimage to Our Lady of Czestochowa
from St. Adalbert Parish - August 10, 11, & 12, 2018.
Everyone is invited to come and pray with us.
Registrations are now being accepted. Forms are
available in the sacristy after Mass or in the rectory
office. Your completed forms and fee can be returned in
the Sunday collection basket.
PLEASE NOTE: Registr ation Deadline is August 6th.
Each registration submitted after the 5th will be subject to
a late fee. Complete your registration A.S.A.P.
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REFLECTION

God describes the people to whom Ezekiel is being sent
as “hard of face and obstinate of heart” (Ezekiel 2:4).
They are a people who have rebelled and revolted against
God, but still God persists in sending them a prophet: this
time Ezekiel, last time Jeremiah, the time before that
Isaiah, all the way back to Samuel and Nathan, Elijah and
Elisha. Even today, God continues to send prophets to
soften our faces and make yielding our own hearts.
Jesus found hardened faces and stubborn hearts when he
went to his hometown. Impenetrable seems to be the best
description. His words could not get through. He was
proclaiming the kingdom of God, the presence of God
among them, and they couldn’t hear him. It all depended
on what they saw and all they saw was the carpenter,
questioning where he got such wisdom and how he did
these mighty deeds. He was just the son of Mary! We
know the family. Go figure.
And then we hear some of the saddest words in the
Gospel: “So he was not able to perform any mighty deed
there, apart from curing a few sick people by laying his
hands on them” (Mark 6:5). Why? Their lack of faith.
So Jesus started a new family. It began with the people
whom we have been hearing about—the disciples, for all
their struggles to believe in him right up to the very end,
but also people like the woman with the hemorrhage,
Jairus and his daughter, the man lowered through the
roof, the fellow who had an evil spirit. The list goes on
and on, down to our own day.
By baptism, we became part of the family, the new
family whose bond is not based on blood, but on faith.
The ever-recurring question is: Is he able to work any
signs among us, or is he amazed at our lack of faith?
Church of Saint Anne
2328 E. Lehigh Ave.
Philadelphia, PA 19125
St. Anne Novena
July 18 - 26
Daily Novena Services - 3 PM and 7 PM
(Veneration of the Relic of St. Anne after each service)
Feast Day - July 26, Solemn Closing 7 PM (Upper
Church)
Homilist - Rev. Bruce Anderson
Lower Church is Handicap Accessible on Cedar St. side.

MASZ PROBLEM ALKOHOLOWYMOŻEMY CI POMÓC
Spotkania Anonimowych Alkoholików w języku
polskim przy parafii Św.Wojciecha, odbywają się w
Domu Pielgrzyma na rogu Allegheny & Edgemont St. w
środy o godz 8 PM i w niedziele o godz. 6 PM. Więcej
informacji 610-547-1040 AAniepijemy@gmail.com.

REFLEKSJA

Jezus przychodzi wraz z uczniami do Nazaretu. Jest w
mieście rodzinnym. Również i tam nie pozostaje bierny.
Zapewne spotyka się z krewnymi, znajomymi,
mieszkańcami – to w końcu Jego tereny. W szabat
naucza w synagodze. Słuchaczami byli ludzie, którzy
dobrze znali Jego rodzinę i samego Chrystusa, widzieli,
jak się wychowywał, co robił, jaki był – jak dorastał.
Widzieli i widzą człowieka – nie widzą Boga! Ze
zdziwieniem i pewnie z zachwytem słuchają słów
Jezusa. Ich wypowiedzi o tym świadczą, mówią
przecież: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która jest
mu dana? My też słuchamy co tydzień Ewangelii
Chrystusa, mówiącej nam o cudach, spotkaniach,
uzdrowieniach. Jesteśmy pełni zachwytu, podziwu,
radości, czasami zdziwieni i skrępowani, że my nie
potrafimy tak mówić i działać. Ile to razy zachwycamy
się kimś z naszego otoczenia. Jednego lubimy słuchać
bardziej, drugiego mniej. Otwierając oczy szeroko,
pytamy samych siebie – skąd ten człowiek ma tyle siły
w sobie, żeby robić takie rzeczy? Podobni ludziom z
synagogi, znajomym Chrystusa i mieszkańcom Nazaretu
ze zdziwieniem obserwujemy, jak prorocy naszych
czasów – charyzmatycy modlą się i uzdrawiają kolejne
osoby. Niestety na tym w większości się kończy – na
zdziwieniu i zachwycie. W świecie naznaczonym
grzechem po wybuchu emocji, po szybko bijącym sercu
pod wpływem usłyszanych słów przychodzi dość często
zniechęcenie i niedowierzanie. Pomimo wsłuchiwania
się w Słowo Boga staje się Ono dla nas w końcu jakieś
takie niewygodne – obce, niedostępne. W końcu zamiast
być ludźmi mocnymi w wierze, stajemy się osobami
niedowierzającymi, osądzającymi i oceniającymiTeraz
jest ten moment, by Chrystusowi to wszystko
powiedzieć. Potrzebujemy Jego pomocy, Jego siły, Jego
wiary. Zostaw Mu swój brak wiary, powątpiewanie,
niedowierzanie, zachwyty, zdziwienia i zniechęcenia.
Niech nasze chrześcijaństwo, nasza wiara, nie będzie
jedynie emocjonalnym wysłuchaniem Chrystusa, ale
przede wszystkim konkretnym przekuciem Jego słów na
nasze życie codziennością – spotkania, radości i troski.
A to jest możliwe tylko wtedy, gdy będziemy wierzyć
Jemu, a nie powątpiewać w Niego, wierząc tym samym
bardziej sobie niż Chrystusowi. Amen.
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