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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THIRD SUNDAY IN
ORDINARY TIME
January 27, 2019

Sunday, Jan. 20, 2019 -Attendance - 529 2018 - 645

1st Collection - 3,410.00
2nd Collection - 1,434.00

last year - 4,078.00
last year - 1,481.00

Thank you for your generosity!
Saturday, January 26
5:00 PM (Vigil) + Steve & Sophie Slawinski of.
daughter Jean
Sunday, January 27
7:30 AM + Józef Zeńko of. Wacław
9:00 AM + Tomasz Szczepaniak
10:30AM + Kazimierz Walski of. żona z rodziną
Monday, January 28 - St. Thomas Aquinas
7:30 AM + Witold Bartulski of. rodzina Respond
Tuesday, January 29
7:30 AM + Elizabeth A. Borowski (1r) of. family
Wednesday, January 30
7:30 AM + Conrad & Catherine J. Rdesinski
Thursday, January 31 - St. John Bosco
7:30 AM o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji
urodzin dla Lidia Wójtowicz of. synowa
Friday, February 1 - First Friday
7:30 AM + Jan i Katarzyna Pietrucha of. Wiktoria
Pietrucha
7:00 PM + Helena Flasza of. córki
Saturday, February 2 - The Presentation of the Lord;
First Saturday
7:30 AM + Stanisław Chmieliński of. siostra Krystyna
5:00 PM + Mary Burkacki of. Joe & Alice Burkacki
Sunday, February 3
7:30 AM W intencji Towarzystwa Różańca Świetego
9:00 AM + Helen Bubulka of. Sodality of Our Lady of
Fatima
10:30AM O zdrowie i Boże błogoslawieństwo dla
Heleny Baczyńskiej w rocznicę urodzin of.
siostra Janina

TODAY
The second collection this week will be for
UTILITY FUND
Concluding Mass of the World Youth Day in
Panama.
Starts Catholic Schools Week. The theme is
“Catholic Schools: Learn. Serve. Lead.
Succeed.” View the OLPR website for a list of their
special events.
THIS WEEK
Please join us for the Mass of The Presentation of
the Lord on Saturday, February 2nd at 7:30 AM.
During this Mass we will bless and distribute candles
for use in your home.
Saturday -World Day for Consecrated Life.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
MAINTENANCE FUND
Sunday, February 3rd is the Feast of Saint Blaise,
Bishop and Martyr. Throats will be blessed
at all Masses.
2018 CONTRIBUTIONS
All financial contribution statements for the year 2018
will be forwarded upon request. If you would like a copy
of your contributions for 2018, please call the Rectory
during office hours and leave your name, address and
telephone # or fill out the form below and drop it in the
Sunday collection. Thank you.
Please send a statement of my contributions
for tax purposes to:

NAME

___________________________

ADDRESS ___________________________
___________________________
PHONE

___________________________
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DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest dla

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA

Dziś rozpoczyna się Tydzień Szkól Katolickich,
któremu w tym roku będzie przewodniczyć hasło „
Szkoły Katolickie: Uczą. Służą. Przewodzą.
Osiągają Sukces”
W TYM TYGODNIU
W sobotę 2 lutego przypada Uroczystość
Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej
Gromnicznej. Poświęcenie świec będzie na Mszy
Św. o godz 7:30 AM. Świece możma będzie
dostać w kościele lub przynieść własne.
W sobotę też przypada Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie dla

KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

3 lutego wspomnienie Św. Błażeja- patrona
chorób gardeł. Błogosławieństwo gardeł po
wszystkich Mszach Św.

OBIAD
KARNAWAŁOWY
Po raz kolejny organizujemy
nasz doroczny
Obiad Karnawałowy
Chcesz pomóc parafii oraz miło spędzić czas?
Zapraszamy na Obiad Karnawałowy do
naszej Sali Parafialnej

w sobotę 2 marca
od godz 6:00 PM do 10:00 PM .

Będzie nam umilał czas swoją muzyka Polish
American String Band oraz DJ Bart.
W cenie biletu zapewniamy: stół z
przekąskami, słodki stół i gorący obiad.
Piwo i wino można będzie kupić w barze.
Cały dochód z tej imprezy będzie
przeznaczony na potrzeby parafii.
Cena biletu dla dorosłych $30, a dla dzieci 6
- 12 lat $10. Bilety można nabyć w biur ze
parafi oraz zakrystii po każdej niedzielnej
Mszy Św. Możemy też bilety wysłać pocztą.

Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez żonę z rodziną
za śp. Kazimierz Walski
Please remember in your prayers,
+ Irene Piotrowicz
+ James Dooley
+ Gregg Kolaski
whose Funerals were held.
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.
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.

The Polish American Congress, Easter n Pennsylvania
District, in conjunction with the Polish American Cultural Center Museum, extends an invitation to everyone to
attend the Annual Kosciuszko Tribute Ceremony,
honoring the American Revolutionary War Hero and
designer of the fortifications at West Point. The ceremony will take place at the Polish American Cultural Center
Museum on Saturday, February 2nd at 12 Noon, highlighting Kosciuszko’s accomplishments on the occasion
of the 273rd anniversary of his birth.
A luncheon will immediately follow the Tribute Ceremony in the Polish American Cultural Center Museum. For
additional information or luncheon reservations call
Theresa Romanowski 215-922-1700 or 215-813-2780.
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REFLECTION

The holidays are well behind us; the year stretches out
ahead. And what sort of year will it be? To judge by the
words of Jesus in today’s Gospel, it will be “a year
acceptable to the Lord.” And Jesus surely didn’t mean
only the next three hundred sixty-five days facing his
listeners at that time.
When Jesus announced the “arrival” of God’s favor,
it was a message for all time, for every year. Similarly,
we read today in Nehemiah how the people gathered with
solemnity to hear God’s word as though for the first time.
They listened, and then fell to the ground and wept. But
the prophet said, “Today is holy . . . do not be sad, and do
not weep.”
The “year acceptable to the Lord” is this year. The
day that is “holy” is this day. The time to listen is now.
What sort of year will you have? What sort of day? God’s
help is always here. What you do with each day can be
holy and acceptable to the Lord if you but listen to and
act on God’s word.

3rd Annual 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, March 2nd
from 6PM until 10PM.

We will celebrate with delicious food
(appetizer table, dinner and sweet table) and
great entertainment from the PASB and DJ
Bart all while supporting our Parish.
Come and have a good time before Lent
begins.
Tickets are $30 for adults and $10 for
children 6 -12. Beer & wine will be
available at the Cash Bar. Purchase your
tickets in the rectory office and in the sacristy
after Sunday Mass.Tickets will be available on
a first come, first served basis. The tickets can
be mailed to your home.
PARTY FOR ALL AGES

REFLEKSJA

,,Bóg posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”: –
te słowa wypowiedział Jezus w synagodze w Nazarecie
na początku swojej działalności publicznej i te same
słowa skierowane są bezpośrednio do każdego z nas. Są
one syntezą, streszczeniem celu wcielenia Bożego Syna.
Jezus przyszedł na świat po to, by głosić ubogim Dobrą
Nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie.
Każdy z nas po części jest chorym, jest więźniem swoich
słabości i krzyży oraz cierpi na ślepotę duchową,
Dobra Nowina, głoszona przez Jezusa, to słowa, w
których Jezus mówi nam, że wraz z Jego przyjściem
zagościło na ziemi Królestwo Boże! Jak trudno nam jest
Dobrą Nowinę uczynić naszą codziennością i pozwolić
się wyzwolić Jezusowi z tego wszystkiego, co medycyna
nazywa dziś depresją, a wiara brakiem nadziei.
Ludzie, do których skierowana jest Dobra Nowina są
ubodzy przed Bogiem, potrafią słuchać Boga, a nie
zagadywać Go, ludzie Dobrej Nowiny wiedzą, że Bóg
nigdy nie pozostawia człowieka samego – On tylko w
przestrzeni pozornej ciszy ofiaruje człowiekowi czas, aby
człowiek mógł zaufać Bogu do końca.
Z dzisiejszej Ewangelii płynie dla nas przesłanie i nauka,
że każdy z nas, jest wezwany do bycia ludźmi dobrej
nowiny do bycia ludźmi ośmiu błogosławieństw. Ale nie
tylko: – bo mamy być również tymi, którzy głoszą dobrą
nowinę wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i
odpoczywamy i przez to mamy stawać się świadkami
Miłości w świecie.

Are you a musician, or have always wanted to learn
an instrument? Ar e you a cr eative mind that wor ks
well with tools and likes to be involved? Stop by the
Polish American String Band clubhouse on Sunday,
January 27th to meet our members and their families to
find out what the PASB Organization can offer you!
For more info, go to
www.polishamericanstringband.com, or check us out on
our Facebook page!
SCRIP for SHOPRITE (as part of a tuition credit
program) is available at the Rectory during normal
business hours. Scrip is available for all parishioners and
friends.
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