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.

Page Two

FOURTH SUNDAY
OF LENT
March 31, 2019

Sunday, March 24, 2019 -Attendance - 549 2018 - 742

1st Collection - 3,898.00
2nd Collection - 1,019.00

last year - 4,738.00
last year - 3,084.00

Thank you for your generosity!
Saturday, March 30
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, April 1
7:30 AM + Scotty Salley of. Kathy Upham
7:00 PM + Stefania i Aleksander Bączek of. wnuczka
Zofia
Tuesday, April 2 - St. Francis of Paola
7:30 AM + Mary Saybolt of. Connie, P.J. & Rob
7:00 PM + Danuta i Stanisław Polatowski of. córka z
rodziną

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

Wednesday, April 3
7:30 AM + Coleen Fitzgerald Stock of. Suzanne Stock
7:00 PM + Janina Jasińska of. Regina Przepiórka

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.

Thursday, April 4 – St. Isidore of Seville
7:30 AM + Roman Romanowski (6th Ann.) of. Theresa
Romanowski
7:00 PM + Barbara Kozyra of. siostry

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE

Friday, April 5 - St. Vincent Ferrer; First Friday;
Abstinence
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Kurpaska of. rodzina
7:00 PM + Bronisław Wodzień
Saturday, April 6 - First Saturday
7:30 AM + Władysław Brożek of. Waleria
5:00 PM + Bill Samsel of. sister Theresa
Sunday, April 7
7:30 AM w intencji Towarzystwa Różańca Św.
9:00 AM
God blessings for Marian & Laura
Suchoicki on their 10th Wedding Ann. of.
mama
10:30AM + Tadeusz Kowalczuk of. rodzina Pietraszko

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
NAPRAWĘ WIEŻ KOŚCIELNYCH
W TYM TYGODNIU
Zebranie organizatorów Pieszej Pielgrzymki do
Częstochowy we wtorek 2 kwietnia o godz 7:30 PM w
Sali spotkań pod plebanią.
Prosimy wszystkich organizatorów o przybycie.
W tym świetym okresie Wielkiego Postu zachęcamy
wszystkich do uczestnictwa w dziennych Mszach Św.,
nabożeństwach wielkopostnych, adoracji Najświętszego
Sakramentu, korzystania z Sakramentu Pokuty, czytania
i medytacji Pisma Św. oraz prywatnych nawiedzin
kościoła.

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę Marię
o zdrowie dla brata Leszka Czapla
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę Dorotę
o zdrowie dla brata Leszka Czapla
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę Danutę
o zdrowie dla brata Leszka Czapla

Przypominamy, że w czasie Wielkiego Postu
obowiązuje nas powstrzymanie się od pokarmów
mięsnych we wszystkie piątki.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

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 .

PRÓBA CHÓRU

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

W tym roku nasz Letni Festiwal
odbędzie się 20, 21, 22 i 23 czerwca
Komitet festiwalowy rozpoczął pracę nad
przygotowaniami do naszego Letniego Festiwalu.
Festiwal rozpoczniemy w czwartek a zakończymy w
niedzielę po południu.
Zwracamy się po raz kolejny do naszych parafian i
przyjaciół o wsparcie. Bardzo prosimy organizacje
działające przy parafii o donację koszy specjalności.
Zachęcamy też rodziny do robienia takich koszy. Może
macie jakieś świąteczne czy urodzinowe prezenty,
których nie będziecie używać, a my chętnie użyjemy je
tworząc kosze. Muszą to być rzeczy nowe nie używane.
Bardzo prosimy o jak najszybszą donację tych rzeczy,
bo za dwa i pół miesiąca będzie już festiwal.
Pamiętajcie, że jedna czy kilka osób nie są w stanie
zrobić wszystkiego, natomiast wspólnymi siłami
możemy zrobić bardzo dużo, dlatego też apeluję do
wszystkich o włączenie się w przygotowania do
naszego festiwalu na miarę swoich możliwości, czy to
poprzez ofiarowanie rzeczy czy pomoc. Jeśli włączymy
się wszyscy to napewno nasz festiwal odniesie sukces.
A każda nawet najmniejsza rzecz ofiarowana, zmniejszy
nasze wydatki.
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REFLECTION

A TIME TO BE FORGIVEN
Jesus’ parable of the prodigal son and the loving father
presents the true face of God, who with open arms deals
with sinners with tenderness and compassion. The
parable manifests the infinite love of God who enfolds in
a close embrace the son who has been found. The path to
return home is the path of hope and new life. God always
expects us to resume our journey, awaiting us with
patience, seeing us when we are still a long way off,
running to meet us, embracing us, kissing us, forgiving
us. That is how God our Father is. God’s forgiveness
cancels the past and regenerates us in love. When God
embraces us, God forgives us and forgets the past. When
we convert and let ourselves be re-encountered by God,
reproach and sternness do not await us, because God
saves and welcomes us home again with joy and prepares
a feast. This fills us with great hope because there is no
sin into which we may have fallen, from which, with the
grace of God, we cannot rise up again. There is never a
person who can’t be recovered. No one is irrecoverable
because God never stops wanting our good-even when
we sin!

FESTIVAL NEWS

The 2019 Summer Festival will be held on
Thursday, Friday, and Saturday evenings
and Sunday afternoon!
June 20th, 21st, 22nd and 23rd.
Please save these dates.

The Committee has begun working on plans for the
event and is asking for support from parishioners and
friends.
Our Specialty Baskets ar e always a big par t of the
Festival. We are asking each organization in the Parish
to donate a basket. We are also encouraging families to
get together and sponsor / create a basket. The themes
are endless and can be a lot of fun. 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.
Please start as soon as possible. June is only two months
away.

REFLEKSJA

Kolejna niedziela Wielkiego Postu i kolejna wielka
Ewangelia dana nam do rozważania. Syn marnotrawny i
miłosierny ojciec, obie postacie z tej przypowieści,
zachęcają do zrobienia rachunku sumienia. Postać syna
może wiele powiedzieć jednym, postać ojca drugim.
Umiejętność dostrzeżenia swojej indywidualnej historii i
umieszczenie jej oraz porównanie z przesłaniem
Ewangelii jest po prostu kontemplacją. Rozważaniem
prawd Bożych odniesionych do mojego konkretnego
życia.
Opowieść mówi o naszym grzechu, ale pokazuje, że
zawsze możliwy jest powrót. Mówi o utracie naszej godności – nazwijmy ją godnością „syna w domu Ojca”. Jest
to również opowieść o naszych domowych, rodzinnych
relacjach. Syna do ojca, matki do córki. Jakże często
ostro oceniamy swoich rodziców, musimy pokochać ich
takimi, jakimi są. Żyjemy, dorastamy w klimacie
wzajemnej miłości, a jeśli tej miłości nie ma, wtedy
pojawia się dramat. Jest to dalej opowieść o zazdrości,
ten drugi syn wiele mówi o nas samych. Przypowieść ta
mówi w końcu i o radości, i o tym, że dla Boga wszystko
jest możliwe, bo On kruszy najtwardsze serca. „Cieszmy
się i radujmy, że ten twój brat...”.
Ewangelia zawsze zaprasza, abyśmy rozważając jej
prawdy przejrzeli się, jak w lustrze, a zarazem starali się
spojrzeć dalej, jakby z drugiej strony, przygotowując się
na spotkanie twarzą w twarz.
Author, Judith Kelly, of Arlington, VA will come to
St. Adalbert’s on Saturday, April 6 after the 5PM
Mass and speak about the life of Blessed J er zy
Popieluszko, the martyred Chaplain of Solidarity. Judith
Kelly’s book, Just Call Me Jerzy, tells of Fr. Jerzy’s
impact in Poland and on those he met in America. Her
book will be available for purchase at a cost of $10.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
W następna sobotę po Mszy Św. o godz. 5:00 PM
będziemy mieli możliwość spotkania się z Judith Kelly,
autorką książki „ Just Call Me Jerzy” , która
poświęcona jest błogosławionemu Ks. Jerzemu
Popiełuszce. Książka jest w języku angielski i będzie
dostępna w cenie $10.

Bereavement Group – Moving Forward

The loss of a loved one changes everything. No matter
how it happens, we grieve their absence in our lives. We
are here to support one another. Please join us at ReillyRakowski Funeral Home located at 2632-34 E.
Allegheny Avenue on Tuesday, April 2nd at 7 p.m. If you
have any questions, please feel free to contact Mary Ann
Glackin at 267-259-2355.
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