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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FOURTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
JANUARY 29, 2017

Sunday, Jan. 22, 2017 Attendance - 565 2016 - 387

1st Collection - 3,851.00
2nd Collection - 2,074.00

last year - 2,004.00
last year - 1,378.00

Thank you for your generosity!

Saturday, January 28

5:00 PM (Vigil) + Ryszard Karbowski of. Karbowski
family

Sunday, January 29 - Catholic Schools Week
7:30 AM + Edward Miller of. Alicja & Eugeniusz
Kumor
9:00 AM + Helen Jaskowiak of. John & Deborah
Skladzien
10:30 AM + Monika Gardyasz of. ZHP Port Richmond

Monday, January 30
7:30 AM + Conrad & Catherine J. Rdesinski of.
Estate of Cathrine

Tuesday, January 31 - St. John Bosco
7:30 AM + Feliks i Anna Citko of. rodzina

Wednesday, February 1
7:30 AM + Stanisław Chmielinski of. Krystyna Banasiak

TODAY
The second collection this week is for
PROPERTY INSURANCE
THIS WEEK
All parishioners are welcome to join us for the
Mass of the Presentation of the Lord on Thursday,
February 2nd. During our 7:30 AM Mass we will
bless and distribute candles for use in your home.
Friday, February 3rd is the Feast of Saint Blaise,
Bishop and Martyr. Throats will be blessed
at the 7:30 AM Mass.
January 29th through February 5th is 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.

Thursday, February 2 - The Presentation
of the Lord
7:30 AM + Mary Burkacki of. Joe & Alice Burkacki

Friday, February 3 - St. Blaise; St. Ansgar;
First Friday
7:30 AM + Katarzyna i Jan Pietrucha of. Wiktoria
Pietrucha

7:00 PM + Helena Flasza of. córki
Saturday, February 4 - Blessed Virgin Mary;
First Saturday
O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki of.
rodzice
5:00 PM + Czesław Kościelny of. rodzina
7:30 AM

Sunday, February 5
7:30 AM
9:00 AM

w intencji Towarzystwa Różańca Świętego
God blessing for Robert Debinski on his 50th
birthday of. żona Monika i dzieci
10:30AM + Andrzej Baranowski (1 r.) of. żona i dzieci

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for the
MAINTENANCE FUND
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
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI
W TYM TYGODNIU
W czwartek 2 lutego przypada uroczystość
ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej
Gromnicznej. Poświęcenie świec będzie na Mszy
Św. o godz 7:30 AM.
W piątek przypada wspomnienie Św. Błażejapatrona chorób gardeł. Błogosławieństwo gardeł
będzie po Mszy Św. o godz. 7:30 AM.
NASTĘPNA NIEDZIELA
W tym tygodniu 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.

OBIAD
KARNAWAŁOWY
Chcesz pomóc parafii oraz milo spędzić
czas? Przyjdź na dobry Obiad
Karnawałowy do naszej Sali Parafialnej w
ostatnią sobotę karnawału 25 lutego od
godz 6:00 PM do 9:00 PM .
Będzie nam umilał czas swoją muzyka
Polish American String Band.
Zapewniamy, że spędzisz miło czas, zjesz
dobry obiad przygotowany przez
restaurację „Dinner House”, a przez to
wspomożesz parafię. Cały dochód z tej
imprezy będzie przeznaczony na
potrzeby parafii.
Cena biletu dla dorosłych $25, a dla
dzieci 6 - 12 lat $10. Bilety można nabyć
w biurze parafi, w zakrystii po każdej
niedzielnej Mszy Św. oraz dzwoniąc do
Janice ( po angielsku) # 215-634-1930

Druga kolekta przeznaczona będzie na
KONSERWACJĘ I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

Please remember in your prayers
+ Edmund Klappstein
whose funeral was held this past week.

THANK YOU!
DZIĘKUJE!
Donation for the Church
In memory of
Veronica & Edward Chrupcala and
Anna & Joseph Chrupcala
$500.00 - David & Patricia Robb (Chrupcala)
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.

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
Zephaniah is one of the least-known of the Old
Testament prophets. He speaks in today’s first reading of
impending judgment. But the Lord will leave a “remnant”
in Israel. This image of a remnant, or remainder, was to
become vital to both Judaism and Christianity.
Paul’s letter to Corinth makes obvious his deep
concern for the Christians there. They are too selfconfident, he says, too sure of themselves. He
admonishes them to remember that Christ has given them
all they have.
Today’s Gospel comprises the opening of Jesus’
“Great Sermon.” As God gave Moses the law on Sinai, so
now Jesus gathers his disciples on a hillside to teach them
the new law. Each of these Beatitudes contrasts the
humiliation of the present with the glory of the future:
poverty vs. the riches of God’s kingdom, hunger for
holiness vs. fulfillment in the Spirit, persecution vs. the
reign of God. Jesus is here speaking to God’s chosen
“remnant.”

Dinner with
The Polish American String Band
A Saint Adalbert Parish Fundraiser
Come join us in our Parish Hall for dinner &
string band music on Saturday, February
25th from 6PM until 9PM. We will celebrate
with delicious food from the “Dinner House”
restaurant and great entertainment from the
PASB all while supporting our Parish.
Come and have a good time before Lent
begins. Tickets are $25 for adults and $10
for children 6 -12. Beer & wine will be
available at the Cash Bar. Purchase your
tickets in the rectory office, in the sacristy
after Sunday Mass or contact Janice @ 215634-1930. Tickets will be available on a first
come, first served basis. The tickets can be
deliver to your home.
PARTY FOR ALL
AGES

REFLEKSJA
Trudno byłoby znaleźć tekst bardziej „niedzisiejszy" i
bardziej odległy od tego, co lansuje współczesna kultura,
media, reklamy i co dyktują nam nasze ludzkie odczucia
Beztroski śmiech, dobre kosmetyki, szybkie
samochody, karta kredytowa, moda, nieskazitelna uroda,
młodość i zdrowie bardziej trafiają nam do przekonania
niż słowa błogosławieństw. W mediach, w manifestach
partyjnych, w codziennym życiu, duch błogosławieństw
jest w zasadzie nieobecny. Bądźmy szczerzy: w naszych
rozmowach mało kto miałby odwagę powołać się czy
przytoczyć Chrystusowe słowa błogosławieństw jako
swoje własne.
To prawda, że droga błogosławieństw jest bardzo
wąska i wiedzie stromo pod górę. Ale jest to droga ku
wolności, droga, która daje pełne poczucie
bezpieczeństwa, że na niej nie zginiemy, nie zmarnujemy
życia, nie zbłądzimy w ślepy zaułek złudzeń.
Drogowskazy są bowiem wyraźne i jednoznaczne: duch
ubóstwa, pokora, sprawiedliwość, poświęcenie, czystość,
służba, pokój, przebaczenie, to wartości, które na dłuższą
metę przynoszą same dobre owoce.
Błogosławieństwa to najgłębszy wyraz i ideał prawdy
o człowieku i ludzkim życiu: bez upiększeń, bez złudzeń
i kłamliwych obietnic. Chrystus pokazuje nam, jacy
naprawdę jesteśmy, a raczej jacy powinniśmy być, by
nasze życie rozgrywało się w prawdzie. Prawda ma
wielką moc i siłę przyciągania. W chwilach kryzysów i
katastrof życiowych, gdy nagle wszystko zawodzi i traci
znaczenie, wtedy pozostaje tylko to, co ma wartość
nieprzemijającą, co jest absolutnie prawdziwe. A słowa
błogosławieństw to najczystsza prawda i nie ma przeciw
niej żadnych argumentów. Obyśmy umieli w to uwierzyć
i odważnie dawać o tym świadectwo swoim życiem.

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.

