+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +

This week’s schedule
W tym tygodniu

……………………………………………………………….

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

Monday, December 3

Thursday / Czwartek:
Adoration of the Blessed Sacrament:

8:00 am (ENG)

For a personal intention (by Carol Pratt)
Tuesday, December 4

8:00 am (ENG)

For God’s blessing and health for Ramona
McFadden (by Nancy McFadden)
Wednesday, December 5

8:00 am (ENG)

+Stella, Anna & Tadeusz Sobolewski

(All Souls

Day Remembrance)

Thursday, December 6

+Jarosław Adamczewski (intencja teściów)
8:00 am (ENG)

+Bennie & Joseph Pazienza; Lucy Quattrocchi
& Dolores Mambro (by Angie Pazienza)
Saturday, December 8

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
8:00 am – 12:00 pm
12:00 pm – Anioł Pański
Friday/Piatek:
Devotion to the Sacred Heart of Jesus (after 8:00
am Mass)

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najśw. Serca
Jezusowego (po rannej Mszy św.)

8:00 am (PL)

Friday, December 7

8:00 am – 12:00 noon
12:00 noon – The Angelus

8:00 am (PL) (in church)

+Józef Zowada (intencja w 30-ty Dzień Śmerci)

Sunday/Niedziela:
Little Office of the B.V.M. (9:00 am, in church) (PL)
Godzinki o N.M. P. (w kościele, 9:00 am)
Sunday/Niedziela:
Religious Education Classes (10:15 – 11:30 am)
Lekcje katechezy (10:15 – 11:30 am)

4:00 pm (ENG, at OLL)

For Our Parish
Sunday, December 9

9:30 am (PL)

+Bolesław Stępiński (intencja żony)
11:30 am (ENG)

+Edna Sotnik, Helen & Edmund Plociak

(by

family)

Please join us in the Parish Center for
coffee and pastry between the Sunday
Masses.
______________________________
If you would like to make your Christmas flower
donation in memory of, or in honor of, family members
and loved ones, the envelopes are available at the
church doors. A Mass during the Christmas Season
will be offered in their intention.
Dla osób pragnących złozyć ofiarę na
kwiaty na Boże Narodzenie, specjalne kopertki
wyłożone są przy drzwiach kościoła. Ofiara ta będzie
uczczeniem pamięci członków rodziny lub bliskich i za
nich będzie ofiarowana Msza w okresie Świąt.
Radio for Catholic Life - Radio Katolickie

relevant. radio 550 AM

This coming Saturday, December 8th, the
Church celebrates the Solemnity of the Immaculate
Conception of the Blessed Virgin Mary. It is a holy day
of obligation. It is also the patronal feast of the United
States.
The Masses: 8:00 am (at St. Adalbert’s,
Polish) and 10:00 a (at OL of Lourdes, English).
Please note that the 4:00 pm Mass is a Sunday Mass.
W najbliższą sobotę, 8-go grudnia,
Kościół
obchodzi
Uroczystość
Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. Jest to dzień, w którym obecność na
Mszy św. jest obowiązkowa. Jest to też święto
patronalne Stanów Zjednoczonych.
Msze św. w tym dniu o 8:00 am (u św.
Wojciecha, po polsku) i 10:00 am (u M. B. Z Lourdes,
po angielsku). Pamietajmy, że Msza św. o 4:00 pm
jest Mszą niedzielną.

Visits to the sick this month on :
Odwiedziny chorych w tym miesiącu w :

Friday, December 7th

piątek, 7-go grudnia

We are still collecting used ink cartridges and toners.
Ciągle zbieramy zużyte pojemniki na tusze i tonery

Advent at St. Adalbert’s
Godzinki: on Sundays at 9:00 am (in Polish)
Rorate Mass: on Sundays at 9:30 am (in Polish)
Sacrament of Reconciliation:
Saturdays (3:30 - 3:45 pm) (at OLL)
Sundays (9:00 – 9:15 am & 10:30 - 11:00 am) (at St.Ad.)
anytime by appointment
_____________________

Adwent u św. Wojciecha
Godzinki o N.M.P.: w niedziele o godz. 9:00 am
Roraty: w niedziele o godz. 9:30 am
Sakrament Pojednania:
soboty (3:30 - 3:45 pm) (M.B. z Lourdes)
niedziele (9:00 – 9:15 am & 10:30 – 11:00 am) (św. Woj.)
kiedykolwiek po uprzednim umówieniu się
On January 1, 2019 our St. Adalbert’s 40 Week Club
will begin. Participation in this Club gives everyone a
chance to win $25 or $15 every week and $1,000 in total
prizes at the end of the raffle. Besides these prizes, a
dinner at the end of the 40 weeks is included in the price
of every ticket. One chance/ticket costs only $2 a week.
The 40 Week Club is for all: parishioners and nonparishioners.

This year ( Club 2018)
we raised $13,542 for our parish.
Please buy your ticket to repeat that success!
Począwszy od 1-go stycznia 2019 roku rozpoczynamy
nasz St. Adalbert’s 40 Week Club. Uczestnictwo w tej
grze daje mozliwość wygrania co tydzień $25 lub $15 i
$1,000 na koniec loterii. Poza tymi nagrodami, w cenie
każdego losu zawarty jest obiad w restauracji. Jeden
los/szansa kosztuje tylko $2 tygodniowo. 40 Week Club
jest dla wszystkich: parafian i nie-parafian.

W tym roku (Club 2018)
zebraliśmy na parafię $13,542.
Prosimy o przyłączenie się do Klubu,
aby powtórzyć ten sukces.
Jest już możliwość zaopatrzenia się w
Opłatki na Boże Narodzenie (na plebanii, w zakrystii w
kościele po Mszach św. lub w klasztorze Sióstr).
The Opłatki (Christmas wafers) are available at
the rectory, in the church sacristy after Masses or at the
Convent. There are four opłatki in a package.

Rhode Island Polonia Scholarship Foundation

News – Wiadomości
RIPSF Night at
at Angelo’s Palace Pizza
133 Mendon Road, Cumberland

Tuesday, December 11th
4:00 – 10:00 pm
(Please make sure to bring this bulletin or
mention RIPSF to the server.)

_____________________________

Shopping on Amazon?
Please go to www.smile.amazon.com
After logging in, select Rhode Island Polonia
Scholarship Foundation as your charitable organization.
Continue to shop as you usually would on Amazon.
All proceeds go towards the scholarships awarded to
the Polish-American students!

Szkoła Języka Polskiego w Central Falls zaprasza
dzieci, nie tylko uczniów szkoły, do udziału w
tegorocznych Jasełkach. Próby odbywają się w soboty,
a zgłaszać się można u Karoliny Badura (401) 919 –
9835.
N.B. Dzieci wystąpią z Jasełkami w naszej
parafii w niedzielę, 30-go grudnia.
The Polish Language School in Central Falls invites
children, not only its students, to participate in this
year's Christmas Pageant (in Polish). The rehearsals
take place on Saturdays and you can sign up with
Karolina Badura (401) 919 - 9835.
N.B. The children will perform in our
parish on Sunday, December 30th.

The second collection next weekend is for the support
of retired religious brothers and sisters. On this day, let
us remember so many Felician Sisters who worked in
our parish and who today need your financial
assistance.

Druga kolekta w następny weekend jest przeznaczona
na potrzeby emerytowanych braci i sióstr zakonnych.
Pamiętajmy szczególnie o tylu Siostrach Felicjankach,
które pracowały w naszej parafii, a które dziś
potrzebują Waszego wsparcia.

Do you know someone who does not have a Church?
Invite them to Christmas Masses at St. Adalbert’s.

