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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SIXTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
February 17, 2019

Sunday, Feb. 10, 2019 -Attendance - 547 2018 - 542

1st Collection - 3,422.00
2nd Collection - 1,227.00

last year - 3,518.72
last year - 1,126.00

Thank you for your generosity!
Saturday, February 16
5:00 PM (Vigil) +Stanisław Bik of. syn z rodziną
Sunday, February 17
7:30 AM + Stanley Wrobel of. żona z dziećmi
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Anna & Wojciech Walscy of. syn Stanisław
z rodziną

TODAY
The second collection this week will be for
THE CARE OF AGING AND ILL
PRIESTS OF THE ARCHDIOCESE
THIS WEEK
The Rectory office will be closed for business on
Monday, February 18, 2019—Presidents’ Day.

Monday, February 18 - Presidents’ Day
7:30 AM O Boże błogosławieństwo dla Claudia,
Christ i dzieci Kaplan of. mama Krystyna

Purchase your tickets for the String Band Dinner.
Time is running out.

Tuesday, February 19
7:30 AM
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Anny Pietraszko of. Danuta

NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be to
SUPPORT THE CHURCH IN CENTRAL
AND EASTERN EUROPE

Wednesday, February 20
7:30 AM + Anne T. Mordeczko of. niece Dolores

Sanctuary Lamp by Divine Mercy
is offered by son Edward
In memory of Anne Mordeczko

Thursday, February 21 - St. Peter Damian
7:30 AM + Maria Baran of. syn z rodziną
Friday, February 22 - Chair of St. Peter the Apostle
7:30 AM +Michał Czop of. syn Ryszard z rodziną
Saturday, February 23 - St. Polycarp
7:30 AM + Czesław Kruk of. córka Zofia Borowska
5:00 PM + Frank Kaczinski (12yrs.) of. daughter
Leona & Harry Tomaszewski
Sunday, February 24
7:30 AM + Janina Kupras of. rodzina Terech
9:00 AM + Florence Wnek of. Krystyna z mężem
10:30AM + Witold, Wiktoria i Stanisław Suchoicki of.
rodzina

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

POMOC I OPIEKĘ DLA KSIĘŻY CHORYCH I
W PODESZŁYM WIEKU
W TYM TYGODNIU

W poniedziałek 18 lutego biuro parafialne będzie
nieczynne z okazji przypadającego Dnia
Prezydenta.
Przypominamy o kupnie biletów na nasz parafialny
obiad. Bardzo prosimy nie odwlekać do ostatniej
chwili.
NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na

POMOC DLA KOŚCIOŁA W CENTRALNEJ I
WSCHODNIEJ EUROPIE
Please remember in your prayers,
+ Florence C. Wnek
+ Halina Szmid
whose Funerals were held.

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donation for the Church
In memory of Halina Szmid

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, DJ Bart oraz zespół
taneczny PKM
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.

$100.00 - Maria i Marek Kolęda
$100.00 - Danuta i Marian Bielawiec z rodziną
$ 50.00 - Anna M. Crone
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.

ZBIÓRKA ODZIEŻY DLA BIEDNYCH

W sobotę 9 marca od godz. 9AM do 1PM .
Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo przeprowadzi
zbiórkę rzeczy dla biednych. Na parkingu przy kościele
Św. Wojciecha, będzie stał duży samochód " Green
Drop" . Można przynosić odzież męską, damską oraz
dziecinną w plastikowych workach lub pojemnikach.

Next weekend we will be honored to hear from
Mrs. Anna Kozlowski speaking on behalf of the
Catholic Charities appeal and the impact it has on
the most needy in the Greater Philadelphia Area.
Please consider a donation to support the mission of
the CCA. Visit catholiccharitiesappeal.org to make
your gift today.
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REFLECTION

When we think of the word “Beatitude” we think of
today’s discourse from Luke’s Gospel, or the more
familiar one from Matthew (which begins “Blessed are
the poor in spirit . . . ”). Actually, beatitudes occur
throughout the prophets and Gospels. Today in Jeremiah
we hear, “Blessed is the one who trusts in the
Lord” (Jeremiah 17:7). Following his resurrection in
John’s Gospel, Christ proclaims, “Blessed are those who
have not seen and have believed” (John 20:29). The
evangelists placed these sayings throughout the Gospels
as short reminders about the characteristics that one will
find in a follower of Christ, characteristics that will help
spread the Good News in this life and lead to eternal
blessings in the next. In Latin, the saints are called the
Beati, the “Blessed,” for they are the ones who lived the
“blessed” life as described by Jesus throughout the
Gospels. How blest are we, when we also strive to make
our own days a living beatitude!

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

Celem misji Jezusa było głoszenie dobrej nowiny
ubogim. Jasno to powiedział na początku swojej
działalności w synagodze w Nazarecie. Dlaczego Jezus
wybrał ubogich? Czyżby Bogu podobało się ubóstwo?
Nie. On przyszedł, aby zaradzić ubóstwu. To właśnie
ludzie ubodzy byli gotowi Go przyjąć i uwierzyć Mu.
Ubogi w Biblii to człowiek, który w Bogu pokłada
ufność i nadzieję. Jest to ktoś, kto nie żyje tylko dla
siebie samego. Taki człowiek jest nazywany w Biblii
błogosławionym. Błogosławiony to ten, kto słucha słowa
Bożego i żyje nim. Człowiek błogosławiony jest w stanie
przyjmować i dzielić się życiem.
Dzisiejsza Ewangelia to nie tania pociecha, ale
fundament udanego i spełnionego życia. W
błogosławieństwach widzimy odwrócenie mentalności
świata. Według świata, błogosławieni to bogaci, możni,
ci, którym się powodzi i są podziwiani przez tłumy.
Natomiast dla Jezusa, przeciwnie, błogosławionymi są
ubodzy, łagodni, którzy pozostają sprawiedliwi nawet za
cenę sprawiania złego wrażenia. Błogosławieni to także
prześladowani za wiarę.
W styczniu 2019 roku miały miejsce w Panamie
Światowe Dni Młodzieży. Papież Franciszek wskazał
uczestnikom na Maryję, która jest błogosławioną nie tyko
między niewiastami, ale między wszystkimi narodami.
Jest ona błogosławiona, ponieważ zaufała Bogu.
Bądźmy ludźmi zakorzenionymi w Jezusie i gotowymi
czynić dobro każdemu, kto jest blisko nas.
Bądźmy ludźmi błogosławionymi.
Bądźmy ludźmi życia.

Associates of the Holy Family of Nazareth will
meet Tuesday, February 19th at 6:30 PM in the
convent.

St. Adalbert Parish will be hosting a clothing drive to
benefit The Society of St. Vincent de Paul, Saturday,
March 9th from 9:00 am to 1:00 pm.
The Society of St. Vincent de Paul will be using the
services of GreenDrop to support their clothing drive.
Look for the GreenDrop truck in the church parking lot
where an attendant will be available to assist you with
your donations. Please place your donations of usable
men's, women's and children's clothing in plastic bags or
boxes. Household items such as: kitchenware, games/
toys, small appliances under 50 pounds, electronics,
sporting goods, books, CDs & videos are also accepted.
Unfortunately, furniture, large appliances, TVs or
computer monitors cannot be accepted. For a full list
of acceptable items visit www.gogreendrop.com
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