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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FOURTEENTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
JULY 7, 2019

We will publish last week's collection next week.
Thank you for your generosity!

Saturday, July 6
5:00 PM (Vigil) + Helen Kaczinski of. Daughter Leona
& Harry Tomaszewski

TODAY
The second collection will be for
CATHOLIC CAMPAIGN FOR
HUMAN DEVELOPMENT
THIS WEEK

Sunday, July 7
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świętego
9:00 AM + Ryszard Maziarz of. córka z rodziną
10:30AM + Maria i Andrzej Zloza of. syn John z rodziną

SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon - 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM

Monday, July 8
7:30 AM + Stella & Frank Gdonski of. Connie, P.J &
Rob

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

Tuesday, July 9 - St. Augustine Zhao Rong and
Companions
7:30 AM + Janina Furtek of. Anna Furtek
Wednesday, July 10
7:30 AM + Helen Szymanski of. Eugene Zajdek
Thursday, July 11 - St. Benedict
7:30 AM o Boże błogosławieństwo dla Adama i
Dominika z rodzinami of. mama
Friday, July 12
7:30 AM + Stanisław Perkowski of. żona z rodziną
Saturday, July 13 - St. Henry; Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Teresa i Henryk Brzozowscy of. córka
Bożena z rodziną
5:00 PM + Tomasz Klimiuk of. Monika i Sylwia
Sunday, July 14
7:30 AM + Małgorzata Jałocha of. Weronika Czapla
9:00 AM + Helen Bubulka of. St. Adalbert Senior
Citizens
10:30AM + Bolesław Dzido of. żona i dzieci

THANK YOU - DZIĘKUJEMY
Od 1 lipca Ks. Proboszcz Jan Palkowski przestał
pełnić obowiązki proboszcza. Pozostanie w naszym
kościele jako Senior Priest - Starszy Kapłan.
Ks. Jan służył nam jako proboszcz przez 7 lat.
Dziekujemy mu za jego ciężką pracę, w którą
wkładał wiele serca i zdrowia. Dbał o to aby nasza
świątynia i jej otoczenie było coraz piękniejsze.
Dziękujemy mu za wszystko z całego serca i
życzymy aby Matka Najświętsza, patron naszego
kościoła Św. Wojciech oraz Św. Jan Paweł II mieli
go w swojej opiece.
Cieszymy się że z nami pozostaniesz !!!
As of July 1st, our Pastor of seven years, Fr. Jan
Palkowski no longer performs the duties of Pastor.
He became the Pastor Emeritus of the Parish of St.
Adalbert and a Senior Priest of the new parish. Fr.
Jan remains together with us guiding our Polish
Apostolate.
Thank you, Fr. Jan for all your hard work which
took a lot of heart and your health. You made sure
our church and its grounds became beautiful again.
We thank you from the bottom of our hearts for
your service and we wish that our Blessed Mother,
St. Adalbert our patron and St. John Paul II will
continue to look after you. God Bless You!
We are happy that you are staying with us!
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KATOLICKĄ AKCJĘ ZBIÓRKI PIENIĘDZY
DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH
.

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę
za śp Sławomir Perkowski
w rocznicę urodzin

W TYM TYGODNIU

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez żonę z rodziną
za śp Stanisław Perkowski

WAKACYJNE GODZINY
OTWARCIA BIURA PARAFII
Poniedziałek i Piątek
12:00 PM - 5:00PM
Wtortk, środa i czwartek 9:00 AM - 2:00 PM

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez mamę z rodziną
za śp Sławomir Perkowski

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

On Saturday, July 20, at 6PM, we invite all Festival
volunteers for an appreciation Dinner in the
Rectory Garden. You worked so hard for many days
before and during the Festival. Your efforts have
contributed to the success of the whole parish. On
behalf of all the parishioners, we want to express
our gratitude to you and to thank you once again. It
will be nice to be together again.
PIESZA PIELGRZYMKA DO
AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY
z Kościoła Św. Wojciecha
9, 10, & 11 sierpnia 2019
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
PIELGRZYMOWANIA
Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy zapisy na
XVII Pieszą Pielgrzymkę. Zapisać sie można w Biurze
Parafi lub otrzymać formularze rejestracyjne w zakrystii
i wraz z opłatą zwrócić je podczas niedzielnej kolekty
albo przesłać na adres parafii.
UWAGA! Ostateczny termin zapisów to niedziela
4 sierpnia. Późniejsze zapisy ze względów
organizacyjnych będą miały podwyższoną opłatę.

W sobotę 20 lipca o godz 6 wieczorem ,
zapraszamy wszystkich wolontariuszy którzy
pracowali na rzecz Festiwalu na obiad w
parafialnym ogrodzie. To wy tak ciężko
pracowaliście przez wiele dni przed, w czasie i po
Festiwalu, wasz wysiłek przyczynił się do sukcesu
całej parafii. W imieniu wszystkich parafian
chcemy w ten sposób wyrazić Wam naszą
wdzięczność i raz jeszcze serdecznie podziękować.
Mam nadzieję że spotkamy się wszyscy
ponownie!!!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Walking Pilgrimage to Our Lady of Czestochowa
from St. Adalbert Church - August 9, 10, & 11 2019.
Everyone is invited to come and pray with us.
Registrations are now being accepted. Forms are
available in the sacristy after Mass or in the rectory
office. Your completed forms and fee can be returned in
the Sunday collection basket.
PLEASE NOTE: Registr ation Deadline is August 4th.
Each registration submitted after the 4th will be subject to
a late fee. Complete your registration A.S.A.P.

MASZ PROBLEM ALKOHOLOWYMOŻEMY CI POMÓC
Spotkania Anonimowych Alkoholików w języku
polskim przy parafii Św.Wojciecha, odbywają się w
Domu Pielgrzyma na rogu Allegheny & Edgemont St. w
środy o godz 8 PM i w niedziele o godz. 6 PM. Więcej
informacji 610-547-1040 AAniepijemy@gmail.com.
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REFLECTION

GOD’S PROVIDENCE
Today’s readings celebrate God’s providence. No
matter how wonderful (or heartbreaking) our
relationships are, God always provides for us. No one
cares for us the way God does.
Isaiah delights us with a deeply intimate image of
God caring for us “as a mother comforts her child.” The
prophet describes us not as the usual “children of God,”
but as “babies.” We should not resist this image, but
rejoice in it. Trusting in God’s care, we can all let down
our guard and rest like infants in the lap of our mother.
Saint Paul’s trust in God allows him to be at peace
like this. He boldly declares that no one can “make
troubles” for him, because he has given himself
completely to Jesus. And when Jesus sends his disciples
out to preach and heal, he challenges them not to provide
for themselves, but to let faith be their guide.

Coronation of the Icon of
Our Lady of Czestochowa
You are invited to the Shrine located at 645 Ferry Road
in Doylestown, Pa on August 25th. Mass will be
celebrated by Archbishop Chaput at 12:30PM. The icon
of Our Lady of Czestochowa was blessed and personally
signed by Pope John Paul II. We invite everyone to
prepare spiritually for this blessed occasion through
novenas, personal prayer, night vigil prayers at our
Shrine, and receipt of the Sacrament of Reconciliation.
For more information www.czestochowa.us/coronation/

REFLEKSJA

W dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus wzywa nas do
siebie, ponieważ chce nas pokrzepić: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię”. Niejako odpowiedzieliśmy już na
Jezusowe zaproszenie, ponieważ przyszliśmy do świątyni
na spotkanie z Nim. Szukamy u Niego pocieszenia i
pokrzepienia, gdyż doświadczamy różnych trudów,
rozterek, samotności, wyzwań. Pochłania nas tyle
różnych spraw, liczymy się z opinią ludzi, z najnowszą
modą, żeby utrzymać się na fali, zdobyć pracę, coś
konkretnego załatwić. Jesteśmy pod wpływem tego, co
się publicznie zaleca, co podsuwają media, co oferuje
rynek, do czego nakłaniają reklamy, co robią inni. Często
brakuje nam czasu na chwilę głębszej refleksji, na
dotarcie do swego serca, żeby zobaczyć, co się dzieje w
naszym wnętrzu, jakie myśli i pragnienia nosimy,
dlaczego podejmujemy takie właśnie decyzje, po co
robimy to czy tamto. Patrzymy często powierzchownie,
zależy nam tylko na tym, aby przed innymi wypaść jak
najlepiej.
Zapytajmy więc: do czego zachęca nas Jezus, do którego
przyszliśmy dzisiaj? On mówi nam wyraźnie: popatrzcie
na moje serce, popatrzcie też na swoje serce i uczcie się
ode Mnie. Wypowiada to w ten sposób: „Uczcie się ode
Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych” . Jezus zachęca nas dzisiaj,
abyśmy dokonali rewizji naszego serca patrząc na Jego
serce.

Koronacja Ikony Matki Bożej
Częstochowskiej w Amerykańskiej
Częstochowie
Ojcowie Paulini zapraszają na uroczystość Koronacji
Ikony Matki Bożej Częstochowskiej 25 sierpnia 2019
w czasie Mszy Św. o godz 12:30 w górnym kościele.
Koronacji dokona Arcybiskup Filadelfii Charles Chaput.
Ikona Matki Bożej była pobłogosławiona i podpisana
przez Św. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich do
duchowego przygotowania się na tę wyjątkową
uroczystość poprzez nowennę, osobistą modlitwę, nocne
czuwanie modlitewne w sanktuarium, sakrament
pojednania. Wiecej informacji: www.czestochowa.us/
coronation/

ROMAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
CLASS OF 1969
50th CLASS REUNION
If you are a member of the class of 1969 OR
if you know anyone who graduated with us,
please contact one of the below committee members.
Reunion date 10-5-19 at the
Union League Golf Club at Torresdale
(https://www.unionleague.org/golf-club-attorresdale.php)
Pat Murphy jopat453@msn.com
Bob Johnston rjohnston316@aol.com
Jerry Caiazzo jcaiazzo113@gmail.com
Jim Bonner jimbonnersr17@aol.com

215-884-6584
215-331-3412
610-507-1601
610-573-1459
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