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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FIFTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JULY 14, 2019

Sunday, June 30, 2019 -Attendance - 467 2018 - 570

1st Collection - 3,437.50 last year - 3,102.00
2nd Collection 363.00 last year - 1,102.00
Sunday, July 7, 2019 -Attendance - 484 2018 - 496
Saturday, July 13
5:00 PM (Vigil) + 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
Monday, July 15 - St. Bonaventure
7:30 AM + Sister Bernice Maria C.S.S.C. of. Barbara &
Marty Hurd
Tuesday, July 16 - Our Lady of Mount Carmel
7:30 AM o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Anny z okazji urodzin of. Maria
Wednesday, July 17
7:30 AM + Jan Pacuła (43r.) of. żona i dzieci
Thursday, July 18 - St. Camillus de Lellis
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Citko of. Tadeusz
Citko
Friday, July 19
7:30 AM o Boże błogosławieństwo dla Antoniny &
Edwarda Mendys w 56 rocznicę ślubu of.
dzieci
Saturday, July 20 - St. Apollinaris;
Blessed Virgin Mary
7:30 AM + Julia Wesolowski of. daughter Patricia
5:00 PM + Anna Boyle of. daughter Jennette
Sunday, July 21
7:30 AM + Monika Gardyasz of. Teresa Włoczynska
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM o Boże błogosławieństwo dla Mike & Julia
Rafferty w 5 rocznice ślubu of. babcia

1st Collection - 3,549.00 last year - 3,792.25
2nd Collection 979.00 last year - 1,411.00
Thank you for your generosity!

TODAY
The second collection will be for
PROPERTY INSURANCE
THIS WEEK
SUMMER RECTORY HOURS
Monday & Friday
12 Noon - 5:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday 9:00 AM- 2:00 PM
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
MAINTENANCE FUND
Missionary Cooperation Plan
Missionaries throughout the world continue to bring
the Gospel to the poor and needy. Next Sunday we
will welcome to our Parish a guest speaker from the
Priests of the Sacred Heart to learn about their
essential Mission work for the Church. Remember–
By our Baptism, we are challenged to reach out to
the peripheries, to people in remote villages through
the work and witness of Mission priests, religious
and lay leaders. Extend your heart-filled witness to
the whole world, through your prayers and offering.
The special collection for the Missionary
Cooperation Plan will be August 25th
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
KATOLICKĄ AKCJĘ ZBIÓRKI PIENIĘDZY
DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH
.
W TYM TYGODNIU

WAKACYJNE GODZINY
OTWARCIA BIURA PARAFII
Poniedziałek i Piątek
12:00 PM - 5:00PM
Wtortk, środa i czwartek 9:00 AM - 2:00 PM
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W związku z diecezjalnym planem współpracy misyjnej
w następną niedzielę przybędzie do naszej parafii ksiądz
ze zgromadzenia Księży Najświętszego Serca, który
przybliży nam działalność misyjną swojego
zgromadzenia. Otwórzmy nasze serca na potrzeby
Kościoła Misyjnego, poprzez swoją modlitwę i ofiarę.
Specjalna kolekta na ten cel będzie w niedzielę 26
sierpnia.

THANK YOU
DZIĘKUJĘ
Fr. Olson was so grateful for the warm welcome the
parishioners of St Adalbert gave him last weekend.
He could not ask for more! He hopes that you will
be patient with him while he learns your names and
maybe even a little of the Polish language. In the
meantime, he asks that we pray for each other, our
parish, and all those who need to return to Jesus in
the Eucharist. God bless you!
Ks. Olson był bardzo wdzięczny za ciepłe
powitanie, jakie otrzymał od parafian św.
Wojciecha w ostatni weekend. Nie mógł prosić o
więcej! Ma nadzieję, że będziecie cierpliwi, do
czasu gdy on nauczy się waszych imion, a może
nawet trochę języka polskiego. W międzyczasie
prosi o modlitwę za siebie nawzajem, za naszą
parafię i wszystkich, którzy potrzebują powrotu do
Jezusa w Eucharystii. Niech Bóg Wam błogosławi!

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/

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/

Next 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.
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!!!
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REFLECTION

GOD WANTS TO BE KNOWN
The Old Testament reading from Deuteronomy
praises God for inscribing the commandments in our
very bodies. God’s law is not distant or foreign, but a
natural part of us. In his letter to the Colossians, Saint
Paul echoes Moses, praising God for becoming one of
us. The truly human, flesh-and-blood Jesus reminds us
that God always wants to be recognizable and familiar to
us. Jesus, who is also truly God, wants to be on intimate
terms with each of us.
God’s passionate desire to be known by us is almost
too wonderful to take in. Luke’s Gospel helps us
understand how to respond. The Good Samaritan parable
provides practical advice for those who believe in God’s
intimate love for them and want to share that love with
others.
PIESZA PIELGRZYMKA DO
AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY
z Kościoła Św. Wojciecha
9, 10, & 11 sierpnia 2019
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
PIELGRZYMOWANIA
Rozpoczeliśmy zapisy na XVIII 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.

REFLEKSJA

Znamy dobrze powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie
dają. Czy tak jest rzeczywiście? Nieraz bywa, że
pieniądze służą pomnażaniu naszego dobra. Ale zdarza
się, że to my służymy pieniądzom, a nie bliźnim, tworząc
z pieniędzy bożka, klękając przed nagromadzonymi
złotówkami, dolarami czy euro. Można w tym miejscu
postawić pytanie: jaki jest związek pieniędzy z
dzisiejszym słowem Bożym?
Pieniądze chrześcijanina winny zawsze służyć dobru. Ich
wykorzystanie świadczy o mądrości właściciela. Nie
każdego przecież stać na to, by wziąć udział w akcji
charytatywnej, choćby pielęgnowaniu chorego. Do tego
często potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Każdy
jednak może, pracując w swoim zawodzie, zdobyć
pieniądze i przekazać je innym, którzy potrafią zająć się
kalekimi, niedorozwiniętymi, chorymi, ludźmi w
podeszłym wieku, biednymi. Takie przeznaczenie
uczciwie zarobionych pieniędzy dla dobra innych
stanowi autentyczny gest miłości bliźniego. Przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie skłania nas także do
refleksji nad tym, w jaki sposób wygląda nasza miłość
bliźniego, także w odniesieniu do korzystania z
pieniędzy. Na co warto byłoby zwrócić naszą uwagę? O
posiadaniu każdej naszej złotówki winny decydować
mądrość i roztropność w gromadzeniu i wydawaniu.
Ważna jest umiejętność dostrzeżenia potrzeb innych i
podzielenia się. Szczęśliwym nie jest wcale ten, kto dużo
posiada, ale ten, kto potrafi się podzielić z innymi.
Ewangelia wzywa nas, abyśmy naśladowali postawę
miłosiernego Samarytanina, a więc do dobrego
wykorzystywania posiadanych przez nas środków. Nie
tylko dla siebie, ale również w służbie innym.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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.

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez rodziców i brata
Za śp. Mariusz Plewa
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez rodziców
O Bożą opiekę oraz szczęśliwe i bezpieczne wakacje
dla syna Davida Plewa
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez mamę
O zdrowie dla syna Leszka Czapla
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę Danutę
O zdrowie dla brata Leszka Czapla
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez siostrę Dorotę
O zdrowie dla brata Leszka Czapla
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