+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +

This week’s schedule
W tym tygodniu

……………………………………………………………….

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

Monday, September 17

Thursday / Czwartek:
Adoration of the Blessed Sacrament:

8:00 am (ENG)

For an intention known to God
Tuesday, September 18

8:00 am (ENG)

+Jennie Jarron (L.W.T. Intention)
Wednesday, September 19

5:00 pm (ENG)

For a personal intention
Thursday, September 20

8:00 am (PL)

+Maria, Józef, Stanisław, Teresa i Erwin
Frydryk (intencja z testamentu)
Friday, September 21

8:00 am (ENG)

+Genevieve Kubelius, Leonarda Winiarski,
Irene & Ralph DiSarro
Saturday, September 22

8:00 am (ENG)

+Albert & Albertine Brousseau and Amelia &
Chester Kloza (by Elaine & Mark Sawtelle)
4:00 pm (ENG, at OLL)

For the deceased in the Saroka, Rudzis &
Sweeney Families (by family)
Sunday, September 23

9:30 am (PL)

1.+Mirona, Anna & Lucjan Mazewski i
Ryszard Szczyglewski (intencja Danuty i Józefa
Mazewskich)

2. +Maria Kulik i za zmarłych z rodziny Kulik
i Wojtonis (intencja Taresy i Paul’a Kulik)

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:
Divine Mercy Prayers (9:00 am, in church) (PL)
Modlitwy do Bożego Miłosierdzia (w kościele,
9:00 am)

From Fr. Marek:
Since we begin our CCD Program this
Sunday, I would like request that all parishioners
attending the 9:30 am Mass leave the parking lot after
the Mass through Florence Street. It will help us to
avoid traffic problems by the Atwells Avenue
entrance. I would like to ask the same of the parents
leaving after the class to depart through Florence
Street.
Rozpoczynając w tę niedzielę nasz
Program Katechetyczny bardzo proszę wszystkich
parafian uczestniczących w Mszy św. o godz. 9:30,
aby wyjeżdżali z parkingu po Mszy przez Florence
Street. Pomoże nam to uniknąć problemów z ruchem
przy wjeździe od Atwells Avenue. Chciałbym prosić o
to samo rodziców, aby po lekcji religii również
wyjeżdzać przez Florence Street.

+Stephen Chrabaszcz (by wife and family)

Last weekend’s lucky winners:
Ubiegłotygodniowi wygrani:

$25 – Maryann Rogers
$15 – Urszula Orlowski

The second collection this weekend is to support the
needs of the retired priests of our diocese, among
whom is Fr. Slota. Let our generosity express our
appreciation for their priestly service and dedication.
Druga kolekta w ten weekend jest przeznaczona na
utrzymanie emerytowanych księży naszej diecezji,
wśród których jest ks. Słota. Niech nasza hojność
będzie wyrażaniem naszej wdzięczności za ich pracę i
poświęcenie.

Radio for Catholic Life - Radio Katolickie

relevant. radio 550 AM
We are still collecting used ink cartridges and toners.
Please remember St. Adalbert’s in your Will and Estate.

Wednesday / Środa, Sept. 26th at 6:30 pm
Thursday/ Czwartek, Sept. 27th at 6:30 pm
Friday / Piątek,
Sept. 28th at 6:30 pm
We welcome to the Catholic Church and to our
parish family Alina Cofino who received the sacrament
of Baptism in our church last weekend.
Serdecznie witamy w Kościele katolickim i w
naszej rodzinie parafialnej Alinę Cofino, która w naszym
kościele w ubiegły weekend przyjęła sakrament Chrztu św

St. Adalbert’s Night

11:30 am (ENG)

40 Week Club Corner

Triduum to St. Theresa
Triduum do św. Teresy

Ciągle zbieramy zużyte pojemniki na tusze i tonery.

at Five

Guys Restaurant

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

Thursday, September 20th

5:00 – 8:00 pm

Szkoła Języka Polskiego im. Janusza
Korczaka w Central Falls zaprasza dzieci w wieku 3 – 18
lat oraz dorosłych chcących pogłębić znajomość języka
polskiego na nowy rok szkolny 2018/19. Zajęcia
rozpoczną się w sobotę, 22-go września o godz. 9:30 am.
Po więcej informacji lub dla zarejestrowania się prosimy
dzwonić pod numer: (401) 919 – 9835.
The Janusz Korczak Polish Language School
in Central Falls invites all children age 3 through 18 and
adults who want to deepen their knowledge of the Polish
language for the new school year 2018/19. Classes will
start on Saturday, September 22nd at 9:30 am For more
information or to register, please call: (401) 919 - 9835.

The Kosciusko Club in Fall River is organizing a oneday bus trip to New York City. You will have a chance to
see the Pulaski Day Parade or do some shopping or
sightseeing on Sunday, October 7th.
For reservations ($57 per person) and more
information please call Brian Curt at (508) 678 – 0987.
Klub im. Kościuszki w Fall River organizuje
jednodniowy wyjazd do Nowego Jorku podczas którego
można będzie zobaczyć Paradę Pułaskiego i zwiedzić
miasto w niedzielę, 7-go października.
Po więcej informacji i rezerwacje ($57 od osoby)
prosimy dzwonić do Briana Curt: (508) 678 – 0987.

Last Minute Reminder
Our 40 Week Club dinner will take place at Twelve
Acres of Smithfield, 445 Douglas Pike in Smithfield, RI
on Sunday, October 14th.
For the Club members with a fully paid ticket, it is a
free-of-charge event (make sure you return your dinner
form). However, anyone can join us for the dinner by
purchasing a ticket.
The deadline to let us know is this Sunday. Sept. 16 th!
Nasz 40 Week Club bankiet odbędzie się w Twelve
Acres of Smithfield, 445 Douglas Pike, Smithfield, RI w
niedzielę, 14-go października.
Dla członków Klubu, z w pełni zapłaconym billetem,
jest on darmowy (prosimy pamiętać o zwróceniu
formularza bankietowego). Jednakże każdy kupując
bilet wstępu może wziąć udział w tym bankiecie.
Termin, aby nas o tym powiadomić, mija w tę
nierdzielę, 16-go września!

The
Polish
American
Journal
(www.polamjournal.com), a monthly newspaper
dedicated to the promotion and presentation of Polish
American customs and heritage, full of news from all
aspects of Polish American life, is offering a $10
discount on all new subscriptions. A one-year (regularly
$25) can be subscribed for only $15 when the payment
is submitted with our church bulletin cover:
Polish American Journal
P.O. Box 271
North Boston, NY 14110 – 0271
Polish American Journal (www.polamjournal.com),
miesięcznik poświęcony promocji i prezentacji polskich
obyczajów i dziedzictwa, pełen wiadomości ze
wszystkich aspektów polskiego życia w Ameryce,
oferuje $10 zniżki na wszystkie nowe subskrypcje.
Jeden rok (regularnie $25) można zasubskrybować za
jedyne $15, gdy płatność zostanie przesłana wraz z
naszym biuletynem parafianlym na adres:
Polish American Journal
P.O. Box 271
North Boston, NY 14110 – 0271

Our Thanksgiving Bingo is scheduled for Saturday,
November 17st. Please mark your calendars today!
Nasze Thanksgiving Bingo jest zaplanowane na sobotę,
17-go listopada. Prosimy zaznaczyć już dziś tę datę w
swoim kalendarzu.

