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:
12Noon to 5:00PM
Tuesday, Wednesday, Thursday:
9:00AM to 4:00PM
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:
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
		
7:00 PM Polish/English
		
Polska/Angielska

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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THIRD SUNDAY
OF LENT
March 24, 2019

Sunday, March 17, 2019 -Attendance - 635 2018 - 589

1st Collection - 4,459.00
2nd Collection - 1,875.00

last year - 4,184.55
last year - 1,684.00

Thank you for your generosity!
Saturday, March 23
5:00 PM (Vigil) + Edward Zionkofski of. Sisters-in-law
Stella & Jo
Sunday, March 24
7:30 AM + Jan Redziak of. Weronika Czapla
9:00 AM + Dorothy Dzwoniarek of. Joseph Joniec
10:30AM + Jakub Szymonik (2r.) of. rodzice
Monday, March 25 - The Annunciation of the Lord
7:30 AM + Frank & Elizabeth Samsel of. Sister Helen
Jeruzal & sons Joseph & John
7:00 PM + Stanisław Kwieciński of. żona
Tuesday, March 26
7:30 AM + Czesław Koscielny of. rodzina
7:00 PM + Józefa i Bolesław Janiak of. córka z zięciem
Wednesday, March 27
7:30 AM + Billy Sklodowski (60 Ann.) of.
Meenan cousins
7:00 PM + za zmarłych z rodziny Szymulów i Zebzda
of. Jan i Teresa Szymula
Thursday, March 28
7:30 AM + Teresa i Stanisław Bartoszek of. Irena
7:00 PM w intencji Bogu wiadomej of. Lucja M.
Friday, March 29
7:30 AM + Julianna i Józef Tłuchowski of. córka z
rodziną
7:00 PM + za dusze w czyśćcu cierpiące of. Jola z
rodziną
Saturday, March 30
7:30 AM + Mieczysław i Maria Stanek of. Wiktoria
Pietrucha
5:00 PM + Stanisław Bziukiewicz of. kuzynka Zofia
Sunday, March 31
7:30 AM + Genowefa Les of. wnuczka Jola z rodziną
9:00 AM + Theresa Shewaski Birthday Remembrance
of. Stan & Adrienne Shewaski
10:30AM + Jadwiga i Tadeusz Żak of. Stanisława i
Edward Kijek

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
PROPERTY INSURANCE
THIS WEEK
Stations of the Cross - Friday at 7:00 PM.
All Lenten Fridays are Abstinence Days.
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
STEEPLE REPAIR

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
The Sacrament of Reconciliation
Wednesday, April 10th starting at 7:00 PM many
visiting Priests will be available to hear confessions.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W TYM TYGODNIU
Przypominamy, o powstrzymaniu się od pokarmów
mięsnych we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
NAPRAWĘ WIEŻ KOŚCIELNYCH

DZIĘKUJĘ - THANK YOU
Podziękowanie od naszych Franciszkańskich
Rekolekcjonistów Ojca Dariusza Mazurka i
Brata Jana Hruszowca

Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi za zaproszenie
i za możliwość szerzenia kultu błogosławionych braci
męczenników Michała i Zbigniewa. Dziekujemy też
wszystkim, którzy śpiewem ubogacali nasze Liturgie, jak
również wszystkim parafianom za uczestnictwo w
rekolekcjach, za każdą złożoną ofiarę, za rozmowy, za
wszystko dobro którego od Was doświadczyliśmy. Niech
Bóg stokrotnie Wam wynagrodzi a my postaramy się
dotrzymać słowa!!!
Ks. Jan i cała wspólnota parafialna również dziękuje
Ojcu Dariuszowi i Bratu Janowi za to że przyjęli nasze
zaproszenie, za relikwie, za głębokie w swej treści nauki
rekolekcyjne oraz za Waszą życzliwość i dobre serca.
Niech Pan Bóg udziela Wam wszelkich łask, a Duch
Święty niech Was prowadzi i stale umacnia w Waszej
posłudze. Zapewniamy że będziemy modlić się w Waszej
intencji. Szczęść Wam Boże!
##############################################

Our Lenten Retreats

I hoped you found our recent Retreats with Fr. Dariusz
Mazurek and Br. Jan Hruszowiec as spirit lifting and
informative as I did. The young lives of Blessed Michal
& Zbigniew taken away because of their faith. Would
we have the same strength to do as they did? I thank you
for being so kind to our Franciscan guests. Below is a
thank you to you from them.
Fr. Jan

A Thank you from our visiting Franciscan
Missionaries, Fr. Dariusz Mazurek and Br. Jan
Hruszowiec:

We thank Fr. Jan for the invitation and for the
opportunity to teach about our Blessed martyred brothers
Michal & Zbigniew. We thank everyone who enriched
our Liturgies with song and everyone who participated in
the Retreats, for very donation made, for our
conversations, and for all the goodness from experience
of meeting you. God bless you all a hundred times.

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donation for the Church

In memory of Halina Szmid
$100.00 - Grażyna i Julian Krężel
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez mamę
za śp. Jakub Szymonik
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez córkę Ewę i wnuczki
o zdrowie dla Zdzisława i Celiny
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez mamę
o zdrowie dla syna Leszka Czapla

„Im więcej dajesz Bogu, tym wiecej daje się On tobie.”
Tymi słowami pragnę wyrazić moją i całej parafii
wdzięczność dla Państwa Krystyny i Zbigniewa
Chojnackich za ich ciężką pracę i profesjonalizm z jakim
pracowali przez prawie dwa tygodnie odnawiając figurę
Pana Jezusa na krzyżu i Św. Franciszka. Rzeźba
wymagała oczyszczenia z wielu warstw farby. Prace te
Państwo Chojnaccy wykonywali z dużą starannością i
dokładnością. Odkryli też napis, że figura została
wykonana przez firmę Ferdynand Stuflesser w Tyrolu w
Austrii w początkach XX wieku.
Po starannym oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i
zagruntowaniu, cała figura została pomalowana. Były to
czynności, które wymagały skupienia, pewnej ręki i
wiedzy. Efekt końcowy jak widzimy wyszedł piękny. A
to wszystko wykonali za darmo, za przysłowiowe „Bóg
zapłać”. Raz jeszcze w imieniu własnym i całej parafii
dziękuję naszym artystom za wspaniałą robotę. Niech
Bóg za Waszą ciężką pracę obdarzy swoim
błogosławieństwem.

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 niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:30 AM
Spowiedź wielkopostna
10 kwietnia o godz. 7:00 PM będziemy gościć kilku
księży. Zapraszamy wszystkich w tym dniu do
skorzystania z Sakramentu Pojednania .
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REFLECTION

A Time to cleanse our hearts
“Give up your faults and direct your hands rightly, and
cleanse your heart from all sin” – Sirach 38:10
In this time of Lent we are preparing for the celebration
of Easter, when we will renew the promises of our
baptism. Let us walk in the world as Jesus did, and let us
make our whole existence a sign of our love for others,
especially the weakest and poorest. Let us build for God
a temple of our lives and make it approachable for those
who we find along our journey. If we are witnesses of
the living Christ, so many people will encounter Jesus in
us, in our witness. But does the Lord feel at home in my
life? Do we allow Him to “cleanse” our hearts and to
drive out the idols, those attitudes of cupidity, jealousy,
worldliness, envy, hatred, those habits of gossiping and
tearing down others. Do I allow him to cleanse all the
behaviors that are against God, against our neighbor, and
against ourselves? Jesus cleansing with tenderness,
mercy, love. Mercy is the His way of cleansing. Let us,
each of us, let us allow the Lord to enter with his mercy
to cleanse our hearts.
What most hinders God from coming to dwell in the
temple of my heart?

“The more you give God, the more He gives to you.”
With these words, I want to express my gratitude and
that of the entire Parish to Krystyna and Zbigniew
Chojnacki for their artistic professionalism and tedious
work over two weeks, renewing the statue of “Jesus on
the Cross with Saint Francis.” The sculpture required the
removal and cleaning of many layers of paint. The
Chojnacki’s performed this work with great care and
accuracy. They found an inscription stating the figure
was created by Ferdinand Stuflesser of Tyrol, Austria
in the early 1900’s.
Since the thorough cleaning, the filling of cavities and
priming and new paint, we see the final effect, a
beautiful Lenten gift to the Parish. The Chojnacki’s did
this for free, for the proverbial “God bless you.” Once
again, from myself and the whole Parish, I thank our
artists, The Chojnacki’s for their wonderful
achievement. May God give you his blessing for your
hard work.

SPRING FLING CRAFT/VENDOR EVENT

The Polish American String Band is seeking Crafters/
Vendors for an Event they are hosting on March 30,
2019 @ their Club House, located at Salmon &
Westmoreland Sts. Time 12PM - 4PM. Raindate,
March 31, 2019.
For more info, please contact Chris Magenta @ 215-680-3744.

REFLEKSJA

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do przyjęcia postawy
nieustannego nawracania się i przemieniania życia na
lepsze. Bóg mówi do nas przez wydarzenia. Wydarzenia
wspomniane w dzisiejszej Ewangelii miały zachęcić
zgromadzonych wokół Pana do refleksji nad własnym
życiem. Tymczasem na słuchaczach Jezusa dwa
tragiczne wydarzenia nie zrobiły wrażenia. Jezus wzywa
więc rozmówców, by uznali swoją grzeszność i nie
zwlekali z nawróceniem, powtarzając: jeśli się nie
nawrócicie... W rozmowie o minionych tragicznych
wydarzeniach Pan demaskuje u ludzi brak poczucia
grzeszności. Bez tego poczucia niemożliwe jest
nawrócenie. Życie bez nawrócenia jest tylko pozorne,
niczym drzewo figowe zasadzone w winnicy, które nie
owocuje. Przypowieść o takim drzewie jest opowieścią o
konsekwencjach życia ludzkiego. Uczniów,
potykających się na chrześcijańskiej drodze i
doświadczających kryzysów, przypowieść pobudza do
refleksji i działania, by zaowocowało w nich dobro.
Miłosierdzie jest miłością podnoszącą. Ilekroć upadamy,
tylekroć Pan otwiera Swoje Dobre Serce i podnosi nas z
naszych grzechowych upadków. Ta nadzieja motywuje
nas do wydawania dobrych owoców. Prośba: "Panie,
pozostaw je jeszcze na rok" - budzi nadzieję! Słowa te
powinny stać się zachętą do aktywności. Szczególnie w
czasie Wielkiego Postu. Wydać owoce naszej miłości
względem Boga i bliźnich, choćby przez praktykowanie
uczynków miłosierdzia. Niech w tym szczególnym
czasie pokuty takimi owocami będą modlitwa i dobre
słowo skierowane do naszych bliźnich. Otwórzmy nasze
serca na drugiego człowieka i w jego twarzy zobaczmy
oblicze samego Jezusa.

PRÓBY CHÓRU
Serdecznie zapraszamy byłych i nowych członków
chóru na próby przed Wielkanocą w dzisiejszą
niedzielę 24 marca po Mszy Św.o godz. 10:30AM.
Please remember in your prayers,
+ Anthony Rogowski
whose Funeral was held this past week.
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