+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, February 11

5:00 pm (PL)

W intencji prywatnej
Tuesday, February 12

8:00 am (PL)

+Stasia Domnarski (intencja z testamentu)
Wednesday, February 13

8:00 am (ENG)

For the deceased in the Przybylowicz and
Bessette Families (All Souls Day Remembrance)
Thursday, February 14

8:00 am (PL)

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

+Jadwiga, Aleksander & Stanisław Pieloch
(intencja z Wypominków)

Friday, February 15

8:00 am (ENG)

For Stanley & Anna Augustyn and for the
deceased in the Rarus, Janas, Machado &
Moyet Families (by the Machado Family)
Saturday, February 16

8:00 am (ENG)

For Our Parish
4:00 pm (ENG at OLL)

+Stanley Zamoida (by family)
Sunday, February 17

9:30 am (PL)

+Bronisława Wojtonis i za zmarłych z
rodziny Kulik i Wojtonis (intencja Taresy i
Paul’a Kulik)

This Monday, February 11th the Church celebrates the
Feast of Our Lady of Lourdes. This day is also World
Day of the Sick. It reminds us of those among us who
carry the cross of physical, emotional or mental
suffering. Please remember our sick and support them
every day.
If there is someone homebound or in a
nursing home who would like to receive
the sacraments of Holy Communion,
Anointing of the Sick or Reconciliation,
please call the rectory or convent. And if
someone in your family is hospitalized,
please call the rectory or convent. It is the
only way for us to know about the
hospitalization and visit the person.

11:30 am (ENG)

+Lynn Wojtyto (by mother)
Please note that there are no CCD classes
throughout February. The next class is on March 3rd.
Prosimy zwrócic uwagę, ze nie będzie
katechezy w lutym. Następna klasa 3-go marca.

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

$25 – Emma & Amanda Frisina
$15 – Lou Arsenault

W ten poniedziałek, 11-go lutego, Kościół obchodzi
Święto Matki Bożej z Lourdes. Dzień ten jest również
Światowym Dniem Chorych i przypomina nam on o
tych, którzy zmagają się z krzyżem fizycznego,
emocjonalnego i psychicznego cierpienia oraz wzywa
nas do pamięci o chorych i wspierania ich każdego
dnia.
Osoby pozostające w domu lub w
domach opieki, które pragną przyjąć
Komunię św, Sakrament Namaszczenia
Chorych lub Spowiedzi prosimy o
powiadomienie parafii. Prosimy też o
powiadamianie, gdy ktoś bliski lub z
rodziny jest hospitalizowany.

Radio for Catholic Life - Radio Katolickie
Please remember St. Adalbert’s in your Will and Estate.

relevant. radio 550 AM

St. Adalbert’s Night

From Fr. Marek:
Our annual Fuel Collection started this month. You
probably already know that the cost of heating is one of
the largest expenses for our parish. We have four
buildings that need to be heated to a greater or lesser
degree, and if each parishioner/family donates at least
$100, our expenses will be covered.
So I am just asking you to give a thought to that and,
while deciding how much to give, to keep in mind that
this year’s cost of heating oil and gas is expected to be
around $15,000.
Please ask your relatives and friends, who
belong to our parish but don’t support our
parish regularly, to help us to cover the cost
of heating.
W tym tygodniu rozpoczynamy naszą składkę na
ogrzewanie. Jak już zapewnie wiecie, jest to jeden z
największych naszych wydatków, a wiąże się on z
ogrzewaniem czterech budynków, ale jeśli każdy
parafianin/rodzina ofiaruje przynajmniej $100, składka ta
pokryje koszty naszego ogrzewania.
Stąd też proszę, aby pomyśleć o tym i decydując o
wysokości ofiary pamiętać, że tegoroczne koszty oleju
oraz gazu będą oscylować w granicach $15,000.
Zachęćcie Waszych znajomych i krewnych,
którzy nie pomagają finansowo naszej
parafii, a są jej członkami, aby pomogli nam
pokryć koszty ogrzewania.
_______________________________
Your support is essential for our parish existence !
You can support St. Adalbert’s through online giving.
Please go to www.stadalberts.us, click on the DONATE
icon, register and set up your donations. So easy! So
convenient! Thank you!
Wasze wsparcie finansowe jest niezbędne dla parafii!
Zainteresowani wspieraniem parafii przez internet?
Proszę wejść na www.stadalberts.us, kliknąć na ikonę
DONATE, zarejestrować się i skonfigurować swoje ofiary.
Takie proste! Takie wygodne! Dziękujemy!

Our parishioner who is bilingual is looking for a job as a
caretaker of an adult person. If you are interested, please
let Fr. Marek know.
Nasza parafianka, mówiąca po polsku i angielsku,
poszukuje pracy do opieki nad dorosłą osobą. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z ks. Markiem.

at Five

Guys Restaurant

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

on Thursday, February 21st
5:00 – 8:00 pm
Please join us for a great evening of the best
hamburgers and fries and conversations. As our words
of gratitude go to Elizabeth Gminski for coordinating
this event, please know that since it started, St.
Adalbert’s received $7,475.51.
Zapraszamy wszystkich na wspaniały wieczór wśród
najlepszych hamburgerów, frytek i rozmów. Kierując
zaś nasze podziekowania do Elizabeth Gminski za
koordynację tego wydarzenia, zwróćcie uwagę, iż od
początku tego wydarzenia nasza parafia otrzymała
$7,475.51.

R. I. 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, 2019! More info
please contact Fr. Marek or Joseph Chrostowski. .

Fundacja po raz kolejny będzie
przyznawać stypendia dla młodzieży rozpoczynającej
studia w jesieni tego roku. Termin składania aplikacji:
15-go lutego, 2019! Po więcej informacji prosimy o
kontakt z ks. Markiem lub Joseph’em Chrostowskim.
______________

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 Polish-American students!

Happy St. Valentine’s Day !
Wesołego Dnia św. Walentego !
______________________________
We are still collecting used ink cartridges and toners.

Ciągle zbieramy zużyte tonery i pojemniki
atramentowe do drukarek.

