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:
12 Noon to 7:00 PM
Tuesday, Wednesday, Thursday:
9:00 AM to 4:30 PM
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:
Vigil: 7:00 PM English/Angielska
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
		
7:00 PM Polish/Polska

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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THIRD SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JANUARY 22, 2017

Sunday, Jan. 15, 2017 Attendance - 753 2016 - 504

1st Collection - 5,064.00
2nd Collection - 1,547.00

last year - 2,819.00
last year - 1,096.00

Thank you for your generosity!

Saturday, January 21

5:00 PM (Vigil) + Anna Boyle of. daughter Jeannette

Sunday, January 22
7:30 AM

Please remember the Church of St. Adalbert
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! THANK YOU!!

+ Józef Malik of. Halina & Janusz
Głowacki
9:00 AM + Theresa Sprindis of. Veronica Lake
10:30 AM + Genowefa, Apolinary, Aleksander, Janina
i Danuta Majewscy of. rodzina

TODAY
The second collection this week is for
UTILITY FUND

Monday, January 23 - Day of Prayer for the Legal

THIS WEEK

Protection of Unborn Children;
St. Vincent; St. Marianne Cope
7:30 AM w intencji Lidii Wójtowicz z okazji 90-tych
urodzin of. synowa

Tuesday, January 24 - St. Francis de Sales
7:30 AM + John Jesiolowski of. Mary Briglio

Wednesday, January 25 - The Conversion of
St.Paul; Week of Prayer
for Christian Unity ends.
7:30 AM + Stefan i Wladysława Redziak of. synowa

Thursday, January 26 - Ss. Timothy and Titus
7:30 AM + Ks. Heronim Pohl of. Teresa Szymula z
rodziną

Friday, January 27 - St. Angela Merici
7:30 AM

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Andrzeja i Dziefry of. babcia

Saturday, January 28 - St. Thomas Aquinas
7:30 AM + Teresa Fryzel of. Christina Henrick &
Stella Czaja
5:00 PM + Ryszard Karbowski of. Karbowski family

Sunday, January 29
7:30 AM

+ Edward Miller of. Alicja & Eugeniusz
Kumor
9:00 AM + Helen Jaskowiak of. John & Deborah
Skladzien
10:30AM + Monika Gardyasz of. ZHP Port Richmond

FESTIVAL NEWS
On Thursday, January 26 at 6:30 PM in the
rectory, there will be a meeting to begin planning for
the Parish Summer Festival. All interested are
invited to attend. (Please enter from the garden.)
New ideas and suggestions are welcome!
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE
Sunday, January 29th is the start of Catholic Schools
Week. The theme for this year is “Catholic Schools
Communities of faith, knowledge and service.” View the
OLPR website for the schedule of events.
2016 CONTRIBUTIONS
All financial contribution statements for the year 2016
will be forwarded upon request. If you would like a copy
of your contributions for 2016, please call the Rectory
during office hours leaving your name, address and
telephone #. Thank you.
PARISH DUES
Just a reminder, please review your Parish Membership
Book and make an effort to pay your dues to keep
current. Annual dues are $12 per family/household. Dues
payments are part of our heritage and an important
source of income to the parish.
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona będzie na
OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
W TYM TYGODNIU
W czwartek 26 stycznia o godz. 6:30 PM w Sali pod
plebanią odbędzie się pierwsze zebranie
rozpoczynające przygotowania do naszego Letniego
Festiwalu. Zapraszamy do współpracy oraz do
wniesienia nowych pomysłów, aby nasz festiwal
odniósł sukces.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W następna niedziele 29
stycznia rozpoczyna sie Tydzień
Szkól Katolickich. Tematem
przewodnim w tym roku jest Szkoły katolickie: wspólnoty
wiary, wiedzy i służby. Więcej
informacji na ten temat oraz
rozkład wydarzeń, które będą
miały miejsce w OLPR szkole
można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
Please remember in your prayers
+ Jadwiga Czemchajlo
whose funeral was held this past week.

ROCZNE ROZLICZENIE PODATKOWE
ZA 2016 r
Zaświadczenie do rozliczenia podatkowego o ofiarach
złożonych na kościół w 2016 r., można otrzymać w
biurze parafialnym. Prosimy dzwonić do biura w
godzinach urzędowania i zostawić swoje nazwisko, adres
oraz numer telefonu.
OPŁATA PARAFIALNA
Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy. Przypominamy o
sprawdzeniu swoich książeczek Opłat Parafialnych.
Prosimy dołożyć wszelkich starań aby były one na
bieżąco opłacone. Roczna składka wynosi $12 od
rodziny. Pamiętajmy że opłata ta jest ważnym zródłem
dochodu dla parafii.

BOARDS OF REMEMBRANCE
In the vestibule of the church we have two Boards of
Remembrance: " In Memory of " and the Board of Saint
John Paul II. A plaque with a name or names can be
purchased at the Rectory Office for a cost of $250. If
you are interested please contact the Rectory Office.

TABLICE PAMIĘCI
W przedsionku naszego kościoła znajdują się dwie
Tablice Pamięci - Jedna to Tablica Pamięci o naszych
drogich zmarłych a druga poświęcona Św. Janowi
Pawłowi II. Tabliczkę z imieniem czy imionami można
zakupić w Biurze Parafialnym. Koszt plakietki to $250.
Chętnych prosimy o kontakt z biurem parafii.

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donation for the Church
In memory of Rita Schultz
$25.00 - Karen Strzelec

Koło Przyjaciół Harcerstwa Filadelfia Port Richmond
zaprasza wszystkich na zabawę Walentynkową, która
odbędzie się 11 lutego w
sali przy Parafii
Świętego Wojciecha w
godzinach 8:00 PM -2:30
AM. Cały dochód z
zabawy przeznaczony
będzie na wsparcie
działalności ZHP
Filadelfia - Port
Richmond!
Bilety do nabycia w
Polskiej Księgarni i w
Agencji Polish-American
Travel Service.
*******************************************
The Friends of the Polish Scouts of Port Richmond
invite everyone to a Valentine Dance on February 11th
at 8:00PM – 2:30AM in St. Adalbert Parish Hall. The
dance benefits the work of the Port Richmond Chapter.
Tickets are available through the Polish Bookstore and
Polish –American Travel Agency.

REFLECTION
Imagine a large group of travelers, lost in the midst of a
dense forest on a starless black night. They cannot see the
path; they cannot even see each other. Little by little they
wander in different directions, trying desperately to find
their way forward through the immense trees, all the
while spreading further and further apart. Suddenly a
bright white lantern shines from the edge of the forest.
Their fear flees with the darkness. As they head toward
the light they rejoin one another and rejoice to discover
the one way out of the forest.
The imagery of light in the darkness threads its way
through the Sundays of Ordinary Time between
Christmas and Lent. It reminds us that the Light of the
World, whose dawning we celebrated during the Advent/
Christmas season, is the same light of Christ whose flame
will purify and enlighten us during Lent and enkindle the
fire of the Holy Spirit in us during the fifty days of
Easter.
This week our first reading likens the salvation of the
“District of the Gentiles” to light dispelling darkness,
anguish, and gloom. Matthew’s Gospel characterizes
Jesus as a light arising in “Galilee of the Gentiles,”
beckoning the fishermen to join together in following
him along the way. Paul exhorts us to remain united on
the one way that follows the light of our one and only
Lord, Jesus Christ.

The Polish American Congress, Eastern
Pennsylvania District, in conjunction with Polish
American Cultural Center Museum, extends an
invitation to everyone to attend the Annual
Kosciuszko Tribute Ceremony, honoring
American Revolutionary War Hero and designer of
the fortifications at West Point. This year the
ceremony, which will take place at the Kosciuszko
House, 3rd and Pine Streets in historic Philadelphia
on Saturday, February 4, 2017 at 12 Noon, will
highlight the accomplishments of Kosciuszko on the
occasion of the 271st anniversary of his birth.
Immediately following the Tribute
Ceremony there will be a luncheon in the Polish
American Cultural Center Museum. For additional
information or luncheon reservations call Theresa
Romanowski at 215-739-3408 or 215-423-8854.
View our Parish website
www.stadalbert.org
Please check the latest news and
like us on facebook.
www.facebook.com/
stadalbertchurch

REFLEKSJA
Zbawcza misja Jezusa rozpoczęta się tak samo
zwyczajnie i niepozornie, jak wcześniej dokonało się
Jego zwiastowanie, narodzenie i chrzest. Jezus
dostosował swoją metodę działania do ludzkich
możliwości. Świadomie zrezygnował z wszelkich
przejawów wszechmocy i boskości. Wpisał się
całkowicie w ówczesną kulturę, zwyczaje, styl życia. A
zarazem podniósł to wszystko na wyższy, Boski poziom,
uświęcił różne aspekty człowieczeństwa. W ten sposób
zadziałało Jego światło, rozświetlając mroki ludzkiego
życia, dramatów, niepewności. Sama obecność Jezusa już
czyniła świat innym, bezpieczniejszym. Była znakiem
nadziei. Jezus przyszedł dać nam coś jeszcze bardziej
konkretnego: swoje słowo, obietnicę królestwa i
wezwanie do nawrócenia. To w ten sposób ziszcza się
nadzieja, a człowiek rozpoznaje prawdziwą drogę.
Trzeba tylko trochę zrozumienia i zaufania do Słowa
Bożego.Przykładem takiego zaufania była postawa
pierwszych uczniów Jezusa: Szymona, Andrzeja, Jana i
Jakuba. Z pozostałych Ewangelii wynika, że nie byli to
beztroscy młodziankowie, którzy w przypływie fantazji
rzucili rodziny i pracę i wybrali się w świat za
przygodnie poznanym lekkoduchem. Po pierwsze: znali
już Jezusa, bo słyszeli uroczyste, wiarygodne świadectwo
Jana Chrzciciela. Spędzili z Nim sporo czasu w domu,
obserwując Jego codzienne życie i weryfikując w ten
sposób Jego nauczanie w praktycznym zastosowaniu. No
i istotny szczegół: nie zostawili swoich rodzin i firm na
pastwę losu, lecz po prostu - mówiąc dzisiejszym
językiem - wzięli bezpłatny urlop, a dobytek i
najbliższych oddali pod opiekę swoich wspólników.
Zapewniło to rodzinom środki do życia, a im pozwoliło
podjąć się zupełnie nowej misji - apostołowania. Mieli to
odtąd robić aż do końca życia. Choć trzeba przyznać, że
dopiero po kilku latach przebywania z Jezusem, po wielu
lekcjach - nieraz bardzo bolesnych, nauczyli się Go
rozumieć; dopiero po zmartwychwstaniu w pełni w
Niego uwierzyli, a po Zesłaniu Ducha Świętego oddali
Mu całe swoje życie. Był to zatem długi i trudny proces
dojrzewania do tego zadania, ale Jezus cierpliwie daje
każdemu tyle czasu, ile trzeba.

