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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FOURTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
February 3, 2019

Sunday, Jan. 27, 2019 -Attendance - 518 2018 - 522

1st Collection - 3,811.90
2nd Collection - 1,809.00

last year - 4,161.00
last year - 2,031.00

Thank you for your generosity!
Saturday, February 2
5:00 PM (Vigil) + 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

Please remember the Church of St. Adalbert
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! THANK YOU!!
TODAY
The second collection this week will be for
MAINTENANCE FUND
The Feast of Saint Blaise, Bishop and Martyr.
Throats will be blessed at all Masses.

Monday, February 4
7:30 AM + Frank & Mary Samsel of. daughter Helena
Jeruzal & sons Joseph & John
Tuesday, February 5 - St. Agatha
7:30 AM + Marion E. Leszczynski of. sister Phyllis Koc
Wednesday, February 6 - St. Paul Miki and
Companions
7:30 AM + Al Skowronski of. son Jim
Thursday, February 7
7:30 AM + za zmarłych z rodziny Lewantowicz of.
synowa
Friday, February 8 - St. Jerome Emiliani;
St. Josephine Bakhita
7:30 AM + Tomasz Pietrucha of. Wiktoria Pietrucha
Saturday, February 9 - Blessed Virgin Mary
7:30 AM o nawrócenie wnuka of. babcia
5:00 PM + Stefan Kowalski of. żona
Sunday, February 10
7:30 AM + Maria Sikora ( 1r.) of. córka Jolanta z
rodziną
9:00 AM + Jan, Krystyna i Mieczysław Grycewicz of.
syn i brat
10:30AM + Dariusz Bocul (2r.) of. rodzice

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be
PROPERTY INSURANCE
Please remember in your prayers,
the sick of the parish, the homebound,
and those in nursing homes.
May God watch over them.
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 na

KONSERWACJE I UTRZYMANIE NASZEGO
KOŚCIOŁA I BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

Wspomnienie Św. Błażeja- patrona chorób
gardeł. Błogosławieństwo gardeł po wszystkich
Mszach Św.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donation for the Church
$100.00 - Cecelia Jesiolowski
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.

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.

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.
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.

Post Abortion Healing Retreat

March 22, 23, 24 Rachel’s Vineyard Ministries ~
Malvern, PA
More Information call Lauren 215-720-5828 or E-mail
lklovesnyc@gmail.com.
Designed to help you experience the mercy and
compassion of God. Focus on buried emotions and
healing in a non-judgmental, safe, loving, and
confidential environment.

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.
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REFLECTION
In his hometown synagogue, Jesus’ neighbors are amazed
by his words. Nevertheless, they remind each other, “Is
this not Joseph’s son?” Surely the people know who he
is. The carpenter’s son. The young man who had learned
in this very synagogue. The boy down the street.
Conflict arises as Jesus begins to define himself in a new
way. When he compares himself to the ancient prophets
Elijah and Elisha the tensions grow. The tensions
multiply when Jesus begins to tell of a new mission for
God’s people: the good news of the scriptures is intended
for all.In his famous passage from the First Letter to the
Corinthians, St. Paul reminds us of the eternal nature of
love. Love does not come to an end. In today’s readings,
we are reminded that, like love, Jesus’ mission cannot be
contained. Jesus slips through the crowd of persecutors
and moves on to new challenges. We are called to this
same perseverance in the name of love.

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, dance
group PKM 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

Jezus, tuż po narodzeniu, był ścigany przez Heroda. Na
początku publicznej działalności chcieli Go zabić rodacy.
Ciągle był dla kogoś niewygodny. Dzisiaj, kiedy
słyszymy o proroku, staje nam w pamięci cały poczet
proroków ewangelicznych, z Janem Chrzcicielem na
czele. Ich życie jest ilustracją losu, jaki świat gotuje tym,
którzy mają za zadanie głosić prawdę.
Nie ograniczajmy się jednak tylko do przykładów
ewangelicznych. Spróbujmy dostrzec proroków także w
naszym rodzinnym domu, w najbliższym otoczeniu. Są z
nami na co dzień. Czasem grają nam na nerwach,
odtrącamy ich, zapominamy, że mają swoje problemy,
cierpienia, samotność. Czekamy na grzmiących
proroków, a omijamy cichych, bo często postępujemy jak
Nazaretańczycy, którzy słuchając Jezusa poddali się
myślom zbyt ludzkim. Trudno im było pojąć, że „syn
Józefa” (Łk 4,22d) przekazuje prawdy objawione, że
łaska Boża nie jest związana ani z pochodzeniem, ani z
ojczyzną, ani z rasą, ani z zasługami osobistymi, ale jest
dana całkowicie darmo. Zaślepieni ludzkim odruchem
zazdrości „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili, aż na
stok góry... aby Go strącić.” Jednak nie osiągnęli tego, co
zamierzali.
Zdenerwowani ziomkowie Chrystusa nie zdołali Go
strącić z góry. Jezus poszedł do innych, nieść Dobrą
Nowinę o zbawieniu. Nie obraził się jednak na
mieszkańców Nazaretu. Wiedział, że przyjdzie chwila,
kiedy będą bardzo chcieli, aby u nich dokonało się to
wielkie dobro, którego dzięki wierze doświadczyli inni.
Our parish recently received notification of the
performance of our high school students on the First
Quarter Report. We ar e par ticular ly pr oud of those
who demonstrated academic excellence.
ARCHBISHOP RYAN HIGH SCHOOL
First Honors:
Maja Domagala ’20
Second Honors: Katharine Taglialatela ‘19
ROMAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
First Honors:
David Piasecki ’22
Augustus Sroka ’22
Second Honors: Michal Bosek ’19
Janusz Kowalski ’21
CONWELL-EGAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
First Honors:
Dominik Tyrk ’21
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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