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– FIRST SUNDAY
IN ORDINARY TIME
AUGUST 26, 2018

Sunday August 19, 2018 - Attendance - 439 2017 - 494

1st Collection - 3,441.00
2nd Collection - 1,251.50

last year - 4,281.30
last year - 1,447.25

Thank you for your generosity!
Saturday, August 25
5:00 PM (Vigil) + Jerry Ossowski of. Elaine Baranowski
& Choir Members
Sunday, August 26
7:30 AM + Zbigniew Młynarski of. Antoni i Bronisława
Dworniczak
9:00 AM + Frances Majkowski of. Bernice Pruski
10:30AM + Mariusz Plewa of. rodzina
Monday, August 27 - St. Monica
7:30 AM + John Wesolowski of. daughter Patricia
Tuesday, August 28 - St. Augustine
7:30 AM + Felicja Citko of. syn Tadeusz
Wednesday, August 29 -The Passion of St. John the
Baptist
7:30 AM + Helen Stencler of. Jim Skowronski
Thursday, August 30
7:30 AM + Frank Burkacki of. Joe & Alice Burkacki
Friday, August 31
7:30 AM + Ludwik Czapla of. córka Danuta
Saturday, September 1 - Blessed Virgin Mary;
First Saturday
7:30 AM + Józef i Zofia Pawłowski of. syn
5:00 PM
Health blessings for Barbara Ropiejko of.
Regina Przepiorka
Sunday, September 2
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Richard Muzylowski of. Lucjan & Maria
Ledzynski
10:30AM + Sławomir Perkowski of. C.Z Leśniewski

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
MISSION COOPERATIVE PLAN
MISSION APPEAL
Remember the words of Br. Michael Migacz, who
spoke to us a few weeks ago about the works of
the Brothers of the Sacred Heart.
Please be as generous as possible.
THIS WEEK
SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon - 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM
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
PROPERTY INSURANCE
THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donations for the Church
In memory of Francese Majkowska
$50.00 - Teresa Anna Budny & family
$10.00 - Jane Johnston
In memory of Rita & Ray Schultz
$25.00 - Karen Strzelec
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
MISJE KATOLICKIE
APEL MISYJNY
Pamietamy słowa z przed kilku tygodni, które
skierował do nas brat Michael Migacz ze
zgromadzenia Braci Najświętszego Serca.
Wspomóżmy swoimi ofiarami prace misyjną tego
zgromadzenia.
W TYM TYGODNIU
WAKACYJNE GODZINY
OTWARCIA BIURA PARAFII
Poniedziałek i Piątek
12:00 PM - 5:00PM
Wtortk, środa i czwartek 9:00 AM - 2:00 PM
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez rodzinę
Za Św. pamięci Mariusz Plewa

We welcome into our parish family
NELLA FRANCES ZAJKO
who was baptized on
August 19, 2018.

WAŻNA INFORMACJA
Jeżeli zmieniłeś stan cywilny, adres czy telefon prosimy o powiadomienie biuro parafii.
Dziękujemy.
IMPORTANT NOTE:
If you have recently changed your marital status,
address, or contact information, please notify the
rectory. Thank you.

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.

Szkoła Języka Polskiego im. Św. Wojciecha w
Filadelfii informuje, że pierwszy dzień szkoły w
sobotę 8 września Szkoła prowadzi zajęcia dla
dzieci od 3 roku życia, dla młodzieży w wieku
szkolnym i licealnym oraz zajęcia z języka
polskiego i angielskiego dla dorosłych. Opócz nauki
języka polskiego, historii, geografii i religii, szkoła
oferuje także bogaty program zajęć
pozaszkolnych. Po dodatkowe informacje proszę
dzwonić do pani Danuty Eichler pod numer tel. 267251-3776 lub wysłać e-mail pod adres
info@szkolasww.com.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, która
mieści się w samym centrum filadelfijskiej Polonii!
Polish Language School will be star ting on Satur day,
September 8th for students 3 years of age to adults.
For more information call Danuta Eichler 267-251-3776
or email info@szkolasww.com

The 53rd Polish American Festival
at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa,
Ferry Road, Doylestown, PA, will take place during
Labor Day weekend, Saturday, September 1st,
Sunday, Sept. 2nd & Labor Day, Monday, Sept. 3th
from 11 AM until 8 PM each day.
The Polish American Festival features carnival
rides, live music & stage shows and ongoing
entertainment on the main stage and in the Polish
Village highlighting Polish traditions and customs,
Polish Folk Dance Groups, along with a variety of
Polish & American food and refreshments.
The $12.00 admission includes all events &
carnival rides. The Festival will continue on
Saturday, Sept. 8th, & Sunday Sept. 9th. For more
info. visit the Shrine's Internet site at:
PolishAmericanFestival.com or PolishShrine.com
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REFLECTION

In the ancient world, “household” was a wide-reaching
concept. When Joshua today speaks of his household
serving the Lord, he meant not just those people who lived
inside his walls or those related to him by blood or
marriage; he meant slaves or servants and their families,
and anyone indebted to him in any way. Even his
livestock and other possessions would be consecrated to
service of God. In our world, we value allowing
individuals their freedom to choose how they live, and
wouldn’t think of offering our pets to the service of God.
But, as we discern our vocation as disciples baptized into
Christ, we can come to realize how far-ranging the
“households” of our lives still are: how we act toward our
spouses, children, roommates or anyone we live with; our
behavior with neighbors; or in public as we encounter
many “strangers” every day in stores or traffic who
suddenly are “next door” to us. How can we use our time,
our resources, or gifts for selfless reasons rather than
personal gain? No matter what life our witness to the
Good News calls us to, we all have a “household” that
must be consecrated to service of the Lord our God.
Fall Festival
Flea Market & Craft Fair
Saturday, September 29th from 10 AM to 5 PM
Holy Name of Jesus
701 Gaul Street
Rain or Shine!
Calling all Crafters & Flea Marketers!
$25 per 6’ space. Bring your own table
For information call 215-425-5623
Reserve your space now!

Annual Craft Show
The Father Judge Parents’ Association will be hosting
Annual Craft Show on Sunday, November 4th, 2018 in
the school’s cafeteria and gym. The event will begin at
9AM and end at 3PM. There will be room for over 100
Craft Tables, a Trumbola Auction, parents bake sale and
Food from Local Businesses. Additional information
about selling at the event or being a student helper for
volunteer hours available at judgecraftshow@gmail.com
You are invited to join National Polish Apostolate
Committee for their annual Mass at the National
Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA
on Sunday August 26, 2018 at 12:30 PM. On this
Sunday we also celebrate the Solemnity of Our Lady of
Czestochowa and at 3:30 PM there will be Marian
Vespers and Procession.
For additional information you can email:
theresa@polishamericancenter.org

REFLEKSJA

Jezus, widząc, jak pięć tysięcy Jego słuchaczy odwraca się do
Niego plecami, pyta Dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?”.
Piotr w imieniu wszystkich odpowiada celnie: „Do kogo
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Piotr już
wiedział, że nikt z ludzi nie ma słowa życia. Wysłuchał
uważnie twardej mowy Jezusa i obserwował, jak odpływają od
Mistrza tysiące. Został dlatego, że wiedział, iż Mistrz posiada
słowa życia. Wiedział, że może wskrzesić, a inni tej mocy nie
posiadają. Słowo życia zatrzymało Apostołów przy
Chrystusie. Zaryzykowali i wygrali. Dziś mają udział w tym
życiu. Jedynie Judasz poszedł do sług śmierci po trzydzieści
srebrników i wyżej postawił monety niż słowo życia.
Należy się zatrzymać nad tą decyzją Apostołów. Trzeba też
rozważyć, jaka jest różnica między słowem życia a
pieniędzmi. Dziś tak wielu wybiera źle. Wolą mieć pieniądze.
To fatalny błąd, za który można zapłacić wiecznym
szczęściem.
Życie jest atakowane. Każdy mądry człowiek dostrzega, jak
często, prowadzona jest walka z życiem. Widząc ataki, należy
wracać do Chrystusa, wyznając: Tylko Ty masz słowa życia.
Jest to szczególnie ważne, gdy tysiące odwracają się od życia,
a zostają przy nim tylko jednostki. Tak było nad jeziorem
Genezaret po słynnej mowie Jezusa. Zostało kilkunastu.
Demokratyczne zasady większości nic tu nie znaczą. Tu liczy
się mądrość wyboru życia jako wartości, po stronie której stoi
Bóg. Kto wybiera życie, wybiera Boga, kto się odwraca od
życia, odwraca się od Boga.

WORLD MEETING OF FAMILIES
Dublin, Ireland, August 21-26, 2018
This big international event organized every three years,
gathers families from all over the world for common
prayer and to reflect about the immense importance of
marriage and the family as the foundations of our life,
community and Church.
We still remember this unforgettable event from 3 years
ago, that took place in Philadelphia. To this day, some of
our families are still in touch with families they met
during the World Meeting of Families in our city.
ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN
Dublin, Irlandia, 21-26 Sierpnia 2018
To wielkie miedzynarodowe wydarzenie organizowane
co 3 lata gromadzi rodziny z całego świata na wspólnej
modlitwie oraz rozmyślaniu o ogromnej wadze
małżeństwa oraz rodziny jako fundamentach naszego
życia, społeczności i Kościoła.
Pamietamy to niezapomiane wydarzenie sprzed trzech
lat, które miało miejsce w Filadelfii. Do dnia
dzisiejszego niektóre nasze rodziny utrzymują kontakt z
rodzinami poznanymi w czasie Światowego spotkania
rodzin w Filadelfii.
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