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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EASTER SUNDAY
April 21, 2019
Sunday, April 7, 2019 -Attendance - 563 2018 - 585

1st Collection - 3,579.00
2nd Collection - 1,389.00

last year - 3,681.50
last year - 1,275.00

Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection will be for EASTER.

Holy Saturday, April 20
7:00 PM Easter Vigil (English & Polish)
Easter Sunday, April 21
7:00 AM Living & Deceased Parishioners
9:00 AM Living & Deceased Parishioners
10:30AM Living & Deceased Parishioners
Easter Monday, April 22
7:30 AM + Grażyna Szydłowska of. syn z rodziną
9:00 AM + Jan Jaszczot of. szwagier Stanisław z rodziną
Tuesday, April 23
7:30 AM +Edmund Klappstein of. Wanda i Gienek
Baran
Wednesday, April 24
7:30 AM + Henryk Gil of. Celina
Thursday, April 25
7:30 AM + Józef i Ewa Dymek of. rodzina
Friday, April 26
7:30 AM + Michał i Maria Czapla of. synowa
Saturday, April 27
7:30 AM + Teresa i Jerzy Dębiński of. syn Robert z
rodziną
5:00 PM + John Boyle of. daughter Jeannette
Sunday, April 28 - Divine Mercy Sunday
7:30 AM + Elżbieta Pater of. rodzice
9:00 AM + Walter Sledzeski of. Theresa Romanowski
10:30AM + Kazimierz Walski of. żona z dziećmi
3:00 PM + David Marzec of. rodzina, przyjaciele i
znajomi

Wesołego Alleluja!
Happy Easter!
THIS WEEK
Easter Monday, Mass will be offered
7:30 AM in English and 9:00 AM in Polish.
The Rectory Office will be closed for business on
Easter Monday, Apr il 22nd
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
MAINTENANCE FUND
DIVINE MERCY DEVOTIONS will be held next
Sunday, April 28th in our church beginning at 2 PM
with private prayer, followed by devotional prayers
at 2:30 PM, with Mass at 3:00 PM. After Mass,
there will be a procession. All parishioners and
friends are cordially invited to participate.
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DZIŚ.
Druga kolekta to
KOLEKTA WIELKANOCNA
W TYM TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msza Św. o godz. 7:30 AM będzie po angielsku
Dodatkowa Msza Św. o godz 9:00AM po polsku
Biuro Parafialne będzie zamknięte w
poniedziałek 22 kwietnia.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH.
W następną niedzielę obchodzić będziemy ŚWIĘTO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Wystawienie
Najświętszego Sakramentu o
godz. 2:00 PM i czas na
prywatną modlitwę.
O
godz. 2:30 Koronka do
Miłosierdzia Bożego, a o godz.
3:00 PM Msza Św., po Mszy
Św. procesja z obrazem
Miłosierdzia Bożego.
Serdecznie zapraszamy!

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.

W tym roku nasz Letni Festiwal
odbędzie się 20, 21, 22 i 23 czerwca
Specjalne podziekowanie dla Państwa Dariusza i
Jolanty Milewskich za sponsor owanie fir my, któr a
w sobotę 6 kwietnia zrobiła porządek wokół kościoła i
plebani. Cały teren został oczyszczony, posadzone
niektóre nowe drzewka, wszystko wysypane ściółką
(mulch). Widzimy jak czysto i pięknie wygląda teraz
nasza posesja. Raz jeszcze w imieniu całej parafi
serdeczne „Bóg zapłać”.

Thank you! - A Garden Renewed

A special thanks to Dariusz and Jolanta Milewski for
sending their landscapers to Saint Adalbert Church on
Saturday, April 6, 2019 to completely clean and
beautify the rectory and church grounds at no cost to
the Parish. Their landscapers spent the entire day here
cutting, cleaning, planting and mulching the property.
It looks beautiful, so neat and trimmed and the mulch
makes such a difference, like a picture out of a garden
magazine.

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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Alleluia!
Christ, The Lord is risen today!

Let the Easter victory of life over death,
light over darkness, hope over despair, fill
us with comfort, reinforce us on our paths,
open us for the beauty of a regenerating
world.
My Dear Parishioners and Guests,
As we celebrate this joyful day, let our
hearts be filled with Easter hope; a hope
that flows from the joy of meeting our
Resurrected Lord. Let the Resurrected
Christ give us strength and enlighten our
hearts and minds the same way as he did to
his apostles on their way to Emmaus, so we
may become His true witnesses in today’s
world.
Have a wonderful Easter!!! Alleluia!!!
Fr. Jan Palkowski

Alleluja!
Wesoły nam dzień dziś nastał!

Niech Wielkanocne zwycięstwo życia nad
śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei
nad rozpaczą, napełnia nas pociechą,
wzmacnia nas na naszych drogach i otwiera
na piękno budzącego się do życia świata.
Moi Drodzy Parafianie i Goście,
Obchodząc ten radosny dzień, z głębi serca
życzę Wam tej nadziei, która płynie ze
spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
Napełnijmy nasze serca wielkanocną
nadzieją. Niech Zmartwychwstały Chrystus
dodaje mocy i oświeca Wasze serca i
umysły jak uczniom w drodze do Emaus,
abyście byli Jego wiernymi świadkami w
dzisiejszym świecie.
Wesołych Świąt Wielkanocnych! Alleluja!
Ks. Jan Palkowski
Proboszcz
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