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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FIFTH SUNDAY
OF LENT
April 7, 2019

Sunday, March 31, 2019 -Attendance - 586 2018 - 573

1st Collection - 4,493.00
2nd Collection - 1,340.00

last year - 3,768.50
last year - 1,180.00

Thank you for your generosity!
Saturday, April 6
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, April 8
7:30 AM + Sister Jean Marie Odachowski, C.S.S.F. of.
Barbara & Marty Hurd
7:00 PM + Józef Skibicki of. siostra Celina
Tuesday, April 9
7:30 AM + Bill & Cecilia Samsel of. sister Helen Jeruzal
& sons Joseph & John
7:00 PM No evening Mass
Wednesday, April 10
7:30 AM + John & Julia Wozniak of. son
7:00 PM + No evening Mass
Thursday, April 11 - St. Stanislaus
7:30 AM + Deceased members of Skowronski &
Konieczny families of. Jim Skowronski
7:00 PM + Józef Sypień of. członkowie chóru
Friday, April 12
7:30 AM + Kazimierz i Anna Stanek of. Wiktoria
Pietrucha
7:00 PM + Marian Winiarski of. córka Iwona z rodziną
Saturday, April 13 - St. Martin
7:30 AM + Michał Miklus of. Irena
5:00 PM + William & Helen Sarzynski of. Mildred &
family
Sunday, April 14 - Palm Sunday
7:30 AM + Jean Laskowski of. Dot Piotrowski
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Edmund Klappstein of Weronika Czapla

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
The Sacrament of Reconciliation
Wednesday, April 10th starting at 7:00 PM many
visiting Priests will be available to hear confessions.

All Lenten Fridays are Abstinence Days.
Please note:
No evening Mass on Tuesday & Wednesday,
April 9th and 10th
FESTIVAL MEETING on Thur sday, Apr il 11th
at 6:30 PM in the rectory. All interested are invited
to attend (enter from the garden). New ideas and
suggestions are welcome!
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
EASTER FLOWERS
Palms will be distributed to everyone as they enter
church and will be blessed during the Masses.

LENTEN SCHEDULE
Monday, Thursday, Friday Mass at 7:00PM (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
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W TYM TYGODNIU

Spowiedź wielkopostna
10 kwietnia o godz. 7:00 PM będziemy gościć
kilku księży. Zapraszamy wszystkich w tym dniu
do skorzystania z Sakramentu Pojednania .
We wtorek i w środę nie będzie Mszy Św. o godz
7 wieczorem

SPOTKANIE MODLITEWNE

Zapraszamy na spotkanie modlitewne
organizowane przez Towarzystwo Różańca Św.
Sobota 13 kwietnia godz. 2 PM w naszym
kościele.
Poprzez wspólną modlitwe przygotujmy się na
głębokie przeżycie tajemnicy Wielkiego Tygodnia.
Niech miłość Wielkiego Czwartku, wiara
Wielkiego Piątku, nadzieja Wielkiej Soboty i
Radość Wielkiej Niedzieli towarzyszą nam
podczas naszego spotkania.

Przypominamy, że w czasie Wielkiego Postu
obowiązuje nas powstrzymanie się od pokarmów
mięsnych we wszystkie piątki.
W czwartek 11 kwietnia o godz. 6:30 PM kolejne
spotkanie organizacyjne przed naszym Letnim
Festiwalem. Zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy. Szczególnie te osoby, które pomagały
w ubiegłych latach , jak też prosimy nowe osoby o
włączenie się do pomocy.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KWIATY I DEKORACJE DO KOŚCIOŁA NA
WIELKANOC
Następna niedziela to niedziela Palmowa. Palmy
będą rozdawane przy wejściu do kościoła, i
poświęcone podczas każdej Mszy Św.

PRÓBA CHÓRU

Serdecznie zapraszamy byłych i nowych członków
chóru na próby przed Wielkanocą w niedzielę po
Mszy Św.o godz. 10:30AM.

PORZĄDEK MSZY I NABOŻEŃSTW
NA WIELKI POST
W poniedziałek, czwartek i piątek 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

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.
Please remember in your prayers,
+ David Marzec
whose Funeral was held this past week.
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REFLECTION

GOD’S ACTIONS NOW

When Jews celebrate the Passover, they always tell the
story of the Exodus in present terms, as if they themselves
experienced those events: when we were prisoners in Egypt;
when God brought us out of slavery and through the waters of
the sea. We would do well to follow their example and see the
works of Jesus and his sacrifice as being in the present, as
happening to us now. We believe that Christ’s work, his
teachings, and his sacrifice on the cross were not just for his
followers in the past, but for all people at all times. When we
think of this in our prayers, we become one in faith with that
great cloud of witnesses, the saints.
We have been striving through Lent to repent of our sins
and failings, and to follow Jesus more closely. Today in the
story of the woman caught in adultery, we see Jesus forgiving
the woman, saving her from a horrible death, and urging her
not to sin any more. This is new, and brings out something for
which the law had not allowed—forgiveness. Of course, one
can sin no more, if one is dead, caught in one’s sins forever.
But Jesus introduces the concepts of forgiveness and
reconciliation.

The Sodality of Our Lady of Fatima will have No
meeting in Apr il.

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

Wyjątkowo dramatyczny jest opis z dzisiejszej Ewangelii.
Przyłapanie jawnogrzesznicy na „gorącym uczynku” stawia
bohaterów tamtego zdarzenia w niezręcznej sytuacji Przecież
ci, którzy przyprowadzili do Chrystusa grzesznicę, zupełnie
zapomnieli o swoich grzechach. Wystarczyło na ziemi napisać
kilka słów. Aby niektórym przypomnieć niechlubne momenty
życia, Jezus posłużył się jakimś imieniem, może nazwą
miejsca albo datą. Reakcja była piorunująca. Ci, którzy z
wielką pewnością siebie dochodzili sprawiedliwości i nawet
domagali się kary śmierci - stopniowo opuszczali tę dziwną
salę sądową. Prokuratorzy zaczynali kruszeć.
A dziś Jezus pyta: Kto z was jest bez grzechu?
Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez udawania, obłudy,
oszukiwania się. Przecież Chrystus już nieraz udowadniał, że
zna ludzkie myśli... Spowiadamy się z „grzechów cudzych”,
oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości,
jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam nasze grzechy” i czeka
na nasze nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów u
innych, po co oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj to co
Jezus pisze dla ciebie. Nie doświadczysz miłosierdzia Bożego,
jeśli będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów, że jesteś
zdrowy, że masz „tylko lekki katar" i że jesteś bez grzechu, to
niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże Miłosierdzie. Spróbuj
jednak zdać się na Jezusa, które jak nikt inny zna prawdę o
tobie, najlepiej wie, co ci dolega i w jaki sposób uwolnić się
od swojej słabości.

Fuel Assistance Program
The Pennsylvania Home Heating Fuel Assistance
Rebate Program (LIHEAP) is now in pr ogr ess.
The Fuel Assistance Program is available to people of all
ages within the income guidelines. For example,
individuals with a monthly income less than $1,517 or
a two-person household with a monthly income under
$2,057 qualify for the grant. Call United POLAM Social
Services at (215) 923-1900 Monday thr ough Fr iday
between 10 AM and 4 PM. A staff worker will explain
the eligibility requirements, answer your questions and
assist you in completing an application. The filing
deadline is April 12, 2019 This gr ant is pr ovided to all
who qualify and does not have to be repaid. All inquiries
are strictly confidential.
Our parish recently received notification of the
performance of our high school students on the Second
Quarter Report. We ar e par ticular ly pr oud of those
who demonstrated academic excellence.
ARCHBISHOP RYAN HIGH SCHOOL
First Honors:
Maja Domagala ’20
Second Honors: Katharine Taglialatela ‘19
ROMAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
First Honors:
Augustus Sroka ’22
Second Honors: Janusz Kowalski ’21
David Piasecki ’22
CONWELL-EGAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
First Honors:
Dominik Tyrk ’21
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