+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, March 18

8:00 am (ENG)

+Jean Baginski (In Lieu of Flowers Intention by Dorothy
Pieniadz)

Tuesday, March 19

8:00 am (ENG)

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

For a personal intention
Wednesday, March 20

8:00 am (PL)

+Natalia Jaśkowiak (intencja Alicji Stawińskiej w 30-ty
Dzień Śmierci)

Thursday, March 21

8:00 am (PL)

+Weronika, Władysław, Stanisława i Antoni
Wesołowski (intencja z Wypominków)
Friday, March 22

8:00 am (ENG)

+Jennie Jaron (L.W.T. Intention)
Saturday, March 23

8:00 am (ENG)

Friday/Piątek:
Stations of the Cross (6:00 pm, in church) (PL)
Droga Krzyżowa (w kościele, 6:00 pm)

Sunday/Niedziela:

4:00 pm (ENG at OLL)
Sunday, March 24

9:30 am (PL)

+Sławomir Smoczyński (intencja żony)
11:30 am (ENG)

+Julia McFadden (by family)

During Lent:
W czasie Wielkiego Postu:
STATIONS OF THE CROSS
DROGA KRZYŻOWA
Fridays / piątki (6:00 pm) in Polish
LENTEN LAMENTATIONS
GORZKIE ŻALE
Sundays / niedziele (10:15 am) in Polish
SACRAMENT OF RECONCILIATION
SAKRAMENT POJEDNANIA
Sundays / niedziele (9:00 – 9:15 am &
between the Masses)

Radio for Catholic Life - Radio Katolickie

relevant. radio 550 AM

_______________________

Nasza
zbiórka
na
Katolicką
Akcję
Charytatywną 2019 już sie rozpoczęła. Jest to okazja dla
nas, aby odpowiedzieć hojnym sercem na słowa
Chrystusa mówiącego do nas, ”Cokolwiek uczyniliście
jednemu z moich braci najmniejszych, to i mnie
uczyniliście.”
Wypisując czeki, prosimy wypisywać je na
Catholic Charity Appeal. Zaś osoby, które zdecydowały
się złożyć ofiarę drogą pocztową, proszę, aby
KONIECZNIE wskazały św. Wojciecha jako swoją parafię.

Lenten Lamentations (10:15 am, in church) (PL)
Gorzkie Żale (w kościele, 10:15 am)

Sunday / Niedziela:
Religious Education Classes (10:15 – 11:25 am)
Lekcje katechezy (10:15 – 11:25 am)

For Our Parish
+Joseph Pazienza (by mother)

The 2019 Catholic Charity Appeal has begun.
This is a wonderful chance for us to respond with a
generous heart to Christ who said, “Whatever you did for
one of these least brothers of mine, you did for me.”
For your reference, please make checks
payable to Catholic Charity Appeal. If you choose to
mail your donation, please MAKE SURE you designate St.
Adalbert’s as your parish.

Blessed be Jesus
in the Most Holy Sacrament of the Altar !
Do these words sound familiar to you? Of course!
They are prayed every time we praise Jesus Christ
present in the Blessed Sacrament… and it is Jesus
Christ Himself who waits for everyone to come and to
be one-on-one with Him in quiet and prayer. He waits,
exposed in the Monstrance, every Thursday from 8:00
am – 12:00 noon in the Convent chapel.

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w
Najświętszym Sakramencie Ołtarza !
Czyż nie brzmią te słowa znajomo? Oczywiście! Tymi
słowami wysławiamy Jezusa Chrystusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie. I to właśnie sam Jezus
Chrystus czeka na każdego, aby w ciszy i skupieniu
być sam na sam z Nim. Czeka On, wystawiony w
Monstrancji, w każdy czwartek, od godz 8:00 am –
12:00 pm, w kaplicy Sióstr Felicjanek.

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

$25 – Christine McFadden
$15 – Mary Zamoida

We will be making cabbage and potato-cheese
pierogi for sale this Saturday, March 23rd. beginning at
8:45 am. We really count on your help that will not only be
greatly appreciated but, most of all, really needed.
W tę sobotę, 23-go marca, będziemy robić na
sprzedaż pierogi z kapustą oraz z ziemniaków i sera.
Prosimy o pomoc, gdyż każda para rąk przy robieniu nie
tylko będzie bardzo mile widziana, ale przede wszystkim
bardzo potrzebna.

All Fridays during Lent are days of
abstinence. Persons who have reached the age of 14 are
required to abstain from meat on these days.
Wszystkie piątki Wielkiego Postu są dniami
wstrzemięźliwości. Osoby powyżej 14-go roku życia
zobowiązane są do powstrzymania się od spożywania
pokarmów mięsnych.

St. Adalbert’s Night
at Five

Guys Restaurant

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

this Thursday, March 21st
5:00 – 8:00 pm

Our parish, together with Janusz Korczak
Polish Language School, invites everyone for a Family
Dinner on Sunday, April 28th at 12:30 pm in our Parish
Center. The dinner will feature Polish cuisine: all-youcan-eat soup, the main course, desserts, etc.
Tickets are $15 per adult, $10 per child (312) and are on sale now, and can be purchased from Fr.
Marek! Please support the school that teaches our
youngest Polish-Americans the Polish language and
culture.
Nasza parafia wraz ze Szkołą Języka
Polskiego im. Janusza Korczaka zaprasza na Obiad
Rodzinny w niedzielę, 28-go kwietnia o godz. 12.30 w
naszym Centrum Parafialnym. Na obiad polskiej kuchni
złoży się zupa w formie stołu szwedzkiego, danie
główne, desery, itd.
Bilety $15 od osoby dorosłej, $10 za
dziecko w wieku 3-12 lat, są już w sprzedaży u ks.
proboszcza. Prosimy o wsparcie szkoły, która uczy
naszych najmłodszych Amerykanów polskiego języka i
kultury.

THEOLOGY ON TAP
Thursday, April 4th, 2019
6:00 - 8:30 pm
Welcoming young adults, single or married,
in their 20s and 30s!

If you are an adult and would like to learn the Polish
language, please call Rad Nowakowski at (401) 423 –
0981 for more info. Classes start in our Parish Center
downstairs this Saturday, March 23rd at 10:00 am.

Uncle Tony's Pizza & Pasta
46 Putnam Pike (Rt. 44)
Johnston, RI
Speaker: Fr. Scott Carpentier

Zapraszamy na lekcje języka polskiego dla dorosłych.
Wiecej informacji u Radka Nowakowskiego: (401) 423 –
0981. Lekcje będą odbywać się w salce katechetycznej
Centrum Parafialnego i rozpoczną się w najbliższą sobotę,
23-go marca o 10:00 am.

Come join us for a conversation about what it
means to believe in God. What do you believe?
Who do you trust?
Social hour begins at 6:00 pm followed by a
presentation and Q&A at 7:00 pm.

Please remember St. Adalbert’s in your Will and Estate.

