+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +

This week’s schedule
W tym tygodniu

……………………………………………………………….

................................................................................................

Monday, August 13

Thursday / Czwartek:
Adoration of the Blessed Sacrament:

8:00 am (ENG)

+Jennie Jaron (L.W.T. Intention)
Tuesday, August 14

8:00 am (ENG)

For God’s blessing and health for Dan Melino
(by mother)

Wednesday, August 15

8:00 am (PL)

Intencja dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny (intencja anonimowa)

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)

7:00 pm (ENG)

For Our Parish
Thursday, August 16

8:00 am (ENG)

+Franciszek & Zofia Dlugon (by daughter Helina)
Friday, August 17

8:00 am (ENG)

+Anna & Stanley Augustyn, Matthew &
Helen Rarus and for the deceased in the
Machado, Janas & Augustyn Families
(All Souls Day Remembrance)

Saturday, August 18

Novena to Our Lady of Czestochowa
Nowenna do M. B. Częstochowskiej
Począwszy od tego piątku, 17-go sierpnia,
rozpoczynamy nasze przygotowania do Uroczystości
M.B. Częstochowskiej poprzez Nowennę odprawianą
po każdej codziennej Mszy św.
Beginning this Friday, August 17th, we will start our
preparation for the Feast of Our Lady of Czestochowa
by praying the Novena after the daily Masses.

8:00 am (ENG)

+Stanley Balkum (L.W.T. Intention)
4:00 pm (ENG)

+Dorothy Pristawa (by children & grandchildren)
Sunday, August 19

9:30 am (PL)

Z prośbą do Matki Bożej w pewnej intencji
(intencja anonimowa)

11:30 am (ENG)

+Joseph, Jadwiga, Linda, Alexander Sr.,
Florence, John, Edward, Annette &
Alexander Jr. Bielawski; Kazmira Ambler;
Mary & Al Faenza (by Elena Bielawski)

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

$25 – Karen Budz
$15 – John McFadden
Please remember St. Adalbert’s in your Will and Estate.

Pilgrimage - Pielgrzymka
W najbliższą niedzielę, 19-go sierpnia
odbędzie się Polska Pielgrzymka do Sanktuarium
M.B. z La Sallette w Attleboro, MA. Spotkanie
rozpocznie się o 1:30 pm nabożeństwem
Różańcowym, adoracją Najśw. Sakramentu i okazją
do Spowiedzi. Msza św. rozpocznie się w kościele o
3:00 pm.
Piesza pielgrzymka wyruszy z kościoła
św. Józefa w Central Falls po Mszy świętej o 8:00
rano.
Next Sunday, August 19th, La Sallette
Shrine in Attleboro, MA will host the Annual Polish
Pilgrimage Day. The Day will begin at 1:30 pm. There
will be the Rosary Devotion, Adoration of the Blessed
Sacrament and an opportunity to receive the
Sacrament of Reconciliation. Mass will begin in the
church at 3:00 pm.
The walking pilgrimage will leave St.
Joseph’s Church in Central Falls after the 8:00 am
Mass.

Assumption of the Blessed Virgin Mary
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Religious Education Program Info
Informacje o katechezie

This Wednesday, August 15th, the Catholic Church
celebrates the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It
is a holy day of obligation and the Masses will be offered
at 8:00 am (Polish) and 7:00 pm (English) in our church
and at O.L. of Lourdes at 10:00 am (English).

It’s already August and we remind all
parents
&
grandparents
to
register
their
children/grandchildren in our Religious Education
classes for this coming school year. Our classes – as
during the last year - will meet on Sundays,10:15 –
11:25 am..
To register, please use the forms placed
next to the bulletins.

W tę środę, 15-go sierpnia, Kościół katolicki
obchodzi uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Jest to
święto „nakazane” i Msze święte będą odprawione w
kościele o godz. 8:00 rano (po polsku) i o 7:00 pm (po
angielsku).
___________________________
Poświęcenie kwiatów i ziół, którego
dokonujemy w tę niedzielę w czasie Mszy św. o 9:30 rano
przypomina nam o dogmacie wiary ogłoszonym w 1950
roku przez papieża Piusa XII, który potwierdza, że po
zakończeniu swojego ziemskiego życia Niepokalanie
Poczęta Maryja została z ciałem i duszą wzięta do nieba.
W Polsce i wielu krajach europejskich,
święto to też zwane jest Świętem Matki Boskiej Zielnej.
W Kościele jest ono obchodzone, pod tą pierwszą nazwą,
już od V wieku przypominając, że Maryja,
odzwierciedlenie piękna kwiatów, jest patronką ziemi i jej
wszelkiej roślinności.
Stąd też 15-go sierpnia składa się Maryi
ofiary z płodów ziemi: zioła, kłosy i kwiaty, a czasie
obrzędów religijnych związanych z tym świętem
błogosławi się wiązanki kwiatów. Zgodnie z tradycją
wierzono, że taki bukiet nabiera mocy leczniczych.
Podczas powrotu z Kościoła zostawiano go wśród upraw
gdzie miał przynieść szczęście w zbiorach, okadzano nim
mieszkanie lub wkładano za obrazy, by chronił przed
piorunami.
The blessing of flowers and herbs this
Sunday during the 9:30 am Mass, reminds us about the
dogma of our faith, proclaimed in 1950 by Pope Pius XII,
which states that after her earthly life, the Blessed Virgin
was taken with her body and soul to heaven.
In Poland and many other European
countries, this feast is also called the Feast of Our Lady
of the Herbs. It has been celebrated in the Church since
the 5th century - reminding us that Mary, a reflection of
the beauty of flowers, is the patroness of the earth and of
all its abundance.
On August 15th, bouquets of herbs, flowers
and grain were brought to the church to be blessed.
According to tradition, it was believed that a blessed
bouquet had a special power to cure aches and ailments.
After the blessing, the flowers were placed in the fields or
used to incense homes, or were put behind holy pictures to
protect the home against fire and lightning.

Już
sierpień,
więc
przypominamy
rodzicom, babciom i dziadkom, aby zapisywać Wasze
dzieci
lub
wnuki
do
naszego
Programu
Katechetycznego. Katecheza – podobnie jak w
poprzednim roku – odbywać się będzie w niedziele od
10:15 do 11:25 am.
Aby się zarejestrować, prosimy użyć formy
wyłożone przy biuletynach.

St. Adalbert’s Night
at Five

Guys Restaurant

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

this Thursday, August 16th, 5:00 – 8:00 pm

Adult Faith Formation Courses

The Diocese of Providence offers live and online
courses covering the major aspects of our Catholic
Faith. These courses are for anyone interested in
learning more about Catholicism.
Salvation History: Old Testament
- six week live course that will meet on Tuesdays, Sept.
11 – Oct. 16, 6:30–8:30 pm
- six week online course, Sept. 9 – Oct. 20.
For more information or to register call Michael
Aoyama at (401) 278 - 4646 or online at
www.discovercatholicfaith.org.

St. Adalbert’s Seniors
St. Adalbert’s Senior Group will meet this Tuesday,
August 14th at 1:00 pm in the lower level of the Parish
Center. New members always welcome!
Parafialna Grupa Seniorów spotka się w ten wtorek, 14go sierpnia o 1:00 pm w dolnej części Centrum
Parafialnego. Nowi członkowie zawsze mile widziani!

