+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, January 15

8:00 am (ENG)

+Tadeusz Keska (by family)
Tuesday, January 16

8:00 am (PL)

+Benedykt, Anna, Helena i Dominik
Michałowski; Józef i Anna Ekstowicz;
Jadwiga Pałasiewicz (intencja z Wypominków)
Wednesday, January 17

No 8:00 am Mass

Thursday, January 18

8:00 am (ENG)

+Della Prisco; Joseph, Agatha, John & Mary
Dziekiewicz; Anna & Frank Bryda (All Souls
Day Remembrance)

Friday, January 19

8:00 am ENG)

+Celia Hyszko (by family)
Saturday, January 20

8:00 am (ENG)

+Jozef & Jozefa Szarzanowicz and for the
deceased in the Szarzanowicz Family (by
Jane & Jerry Sarza)

4:00 pm (ENG at OLL)

+Arthur McFadden (by family)
Sunday, January 21

9:30 am (PL)

+Stanisław Lończak i Zofia Pietras (intencja Marii
Kudas)

11:30 am (ENG)

For God’s blessing and health for Ken &
Lorraine Doucette on their 50th Wedding
Anniversary (by family)

40 Week Club Corner
Last weekend’s lucky winners:
Ubiegłotygodniowi wygrani:

$25 – Kenneth Duva
$15 – Barbara Plociak
We have begun our weekly drawings, but there is still
time to join our 40 Week Club 2018. We have many
more weekly drawings ahead plus the Grand Prize
Drawing that totals $1,000.
Rozpoczęliśmy nasze cotygodniowe losowania, ale jest
jeszcze czas, aby dołączyć do naszego 40 Week Club
2018. Przed nami wiele losowań plus główne
losowanie, w którym do wygrania jest w sumie $1000.

This week’s schedule
W tym tygodniu
Thursday / Czwartek:
Adoration of the Blessed Sacrament:
8:00 am – 12:00 noon
12:00 noon – The Angelus

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
8:00 am – 12:00 pm
12:00 pm – Anioł Pański
Sunday/Niedziela:
Rosary (9:00 am, in church) (PL)
Różaniec św. (w kościele, 9:00 am)
Sunday / Niedziela:
Religious Education Classes (10:15 – 11:25 am
Lekcje katechezy (10:15 – 11:25 am)

Please keep in mind that our Religious
Education classes will resume in a week, after the
Christmas break, on Sunday, January 21st (10:15 –
11:25 am).
Our 11:15 am Mass will move by 15
minutes to 11:30 am. Please also join us for “coffee
and” in the Parish Center between the Masses!

Przypominamy, że lekcje katechezy
rozpoczną się – po Bożonarodzeniowej przerwie –
za tydzień, w niedzielę, 21-go stycznia (10:15 –
11:25 am).
Niedzielna „angielska” Msza św. zostanie
przesunięta o 15 minut - na 11:30 am. Zapraszamy
również do Centrum Parafialnego na kawę i ciasto
między Mszami.

Christmas Season “extended”
Nasz okres Bożego Narodzenia

The Feast of the Lord’s Baptism ended the liturgical
season of Christmas. As in all churches in Poland, we’ll
continue singing Christmas carols until the Feast of the
Presentation of the Lord on February 2nd. It is great to
keep this beautiful Polish tradition in our ethnic parish.
Święto Chrztu Pańskiego zakończyło Okres Bożego
Narodzenia, ale podobnie jak we wszystkich
kościołach w Polsce i w naszym kościele będziemy
śpiewać kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego,
2-go lutego, zwanego tradycyjnie Świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Jest to piękny polski zwyczaj,
który warto podtrzymywać w naszej parafii.

From Fr. Marek:
Please let me express my gratitude, and that of
the entire parish, to Supinski & Borrellii Funeral Home
for covering the cost of our parish calendars for 2018, and
to Linda & Joseph Chrostowski for donating hay for our
Wigilia tables.
I also direct very special thanks to our
parishioner, Stanley Kozlowski for making and donating
beautiful Christmas ornaments and crèches, and to the
parishioners who supported our CCD Program by
purchasing them (We raised $145.).
Pozwólcie że - w imieniu całej parafii i
własnym - wyrażę nasze podziękowania dla Supinski &
Borrelii Funeral home za pokrycie kosztów kalendarzy
parafialnych na 2018 – również dla Lindy & Joseph’a
Chrostowskich za ofiarowanie siana na nasze stoły
Wigilijne.
Bardzo serdeczne podziękowania kieruję też
do naszego parafianina Stanley’a Kozłowskiego za
przekazanie pięknych ręcznie zrobionych ozdób
świątecznych oraz tym parafianom, którzy wsparli nasz
Program kupując te ozdoby (Zebraliśmy $145.).

Rhode Island Polonia Scholarship
Foundation
The Foundation will be awarding several
scholarships to high school seniors who will be attending
college this coming Fall. Application submission deadline is
February 15, 2018! More info on the website:

www.polishscholarshipsri.org .
Fundacja po raz kolejny będzie przyznawać
stypendia dla młodzieży rozpoczynającej studia w jesieni
tego roku. Termin składania aplikacji: 15-go lutego, 2018!
Więcej
informacji
na
stronie
fundacji:
www.polishscholarshipsri.org .
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As you already know, all your personal donations to St.
Adalbert’s are tax deductible. If you would like to receive
the statement of your 2017 donations, please let Fr. Marek
know.
Jak wiadomo, osobiste ofiary jak i ofiary osób prawnych
na naszą parafię można odpisać od podstawy
opodatkowania. Sprawozdanie za ofiary złożone w 2017
roku można otrzymać po uprzednim zwróceniu się o nie do
ks. proboszcza.

Kolęda,

czyli wizyta duszpasterska wraz z
błogosławieństwem domu, jest jedną z polskich tradycji
Bożonarodzeniowych. Parafian chętnych do przyjęcia
Kolędy prosimy o kontakt z ks. Markiem.

Kolenda – the pastor’s visit to parishioners and
blessing of their home – is one of the Polish Christmas
traditions. Please contact Fr. Marek if you would like the
“Kolenda” visit.

St. Adalbert’s Night
at Five

Guys Restaurant

622 George Washington Hwy (route 116)
Lincoln, RI ( Lincoln Mall )

on Tuesday, JANUARY 23rd
5:00 – 8:00 pm
The diocesan KEEP THE HEAT ON program helps
struggling families, who have exhausted other means,
with heating costs. If you or someone you know are in
need of assistance, please talk to Fr. Marek or visit
www.heatri.com, or call (401) 421 – 7833.
Diecezjalny program KEEP THE HEAT ON pomaga
rodzinom w trudnej sytuacji finansowej z kosztami
ogrzewania domu. Parafian, którzy potrzebują takowej
pomocy, prosimy o kontakt z ks. proboszczem lub po
angielsku pod numerem: (401) 421 – 7833.

Did you check the last page of our bulletin lately to see if
there is anything new there? When was the last time you
supported our bulletin advertisers? Please support all our
advertisers. They cover the cost of this bulletin!
Czy sprawdziliście ostatnią stronę naszego biuletynu,
aby sprawdzić nowości w ogłoszeniach? Prosimy o
zwrócenie uwagi na uaktualnienia i wspieranie
wszystkich reklamodawców, którzy pokrywają koszty
naszego biuletynu!

Druga kolekta w następny weekend przeznaczona jest na
wsparcie działalności Amerykańskiego Uniwersytetu
Katolickiego w Waszyngtonie, D.C.
Next weekend’s second collection is to support the
educational work of the Catholic University of America in
Washington, D.C.
We are still collecting used ink cartridges and toners.

Ciągle zbieramy zużyte tonery i pojemniki
atramentowe do drukarek.

