THANKGIVING Raffle

+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, November 16

This week’s schedule
W tym tygodniu

8:00 am (ENG)

For God’s blessing on a special intention
(anonymous)

Tuesday, November 17

+Regina Miga

8:00 am (ENG)

(In Lieu of Flowers Intention by Lucille

Hopkins)

Wednesday, November 18

Dziś nie będzie Adoracji Najśw. Sakramentu.
Sunday/Niedziela:
Religious Education Classes (10:20 – 11:20 am)
Lekcje katechezy (10:20 – 11:20 am)

8:00 am (PL)

O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą
operację (intencja rodziny)
Thursday, November 19

Thursday / Czwartek:
No Adoration of the Blessed Sacrament today.

8:00 am (ENG)

For the deceased in the Augustyn, Janas,
Machado, Rarus & Moyet Families (by

This year, a plenary indulgence for the
deceased may be obtained throughout the entire
month on November by devoutly visiting a cemetery,
praying for the deceased and fulfilling the ordinary
conditions required to obtain the indulgence: receiving
the sacrament of Reconciliation & Holy Communion,
renunciation of all attachment to sin and prayer for the
intentions of the Holy Father.

the Machado Family)

Friday, November 20

8:00 am (ENG)

+Paul Auclair, Sr. & Paul Auclair, Jr.

(by

Florence Auclair)

Saturday, November 21

4:00 pm (ENG, at OLL)

+Eugenia Zyskowski (by Ann & Stephen Schiboni)
Sunday, November 22

W

Codziennie przez cały listopad można
otrzymać i ofiarować za duszę w czysćcu odpust
zupełny. W tym celu należy pobożnie nawiedzić
cmentarz, pomodlić się za zmarłych i spełnić zwykłe
warunki odpustu: być w stanie łaski uświęcającej (w
razie potrzeby przystąpić do spowiedzi), przyjąć
Komunię św, odmówić modlitwę w intencjach Ojca
świętego i odrzucić przywiązanie do grzechu.

9:30 am (PL)

20-tą rocznicę Ślubu Moniki i
Krzysztofa, z podziękowaniem Bogu
i prośbą o łaski, zdrowie i dary
Ducha świętego oraz opiekę Matki
Najświętszej na dalsze lata dla
Jubilatów i ich synów (intencja rodziny)
11:30 am (ENG)

+Joseph Bielawski & Joseph & Fannie
DiPaolo (by Elena Bielawski)
The daily Masses are celebrated in
church. However, the church will open 10 minutes
before the Mass and will be heated only at 55 degrees
during the week. Please dress extra warm if you plan
to attend weekday Masses.

Codzienne Msze św. są odprawiane w
kościele. Jednakże w ciągu tygodnia kościół będzie
otwierany 10 minut przed Mszą św. i będzie
ogrzewany tylko do 55 stopni. Dlatego też prośba, aby
cieplej sie ubrać, jeśli ktoś pragnie uczestniczyć w
codziennej Mszy św.

Radio for Catholic Life - Radio Katolickie

relevant radio 550 AM
Please remember St. Adalbert’s in your Will and Estate.

Our Thanksgiving Raffle tickets were already sent out.
Please consider buying or selling as many of them as
possible, as this raffle is a major source of income for
us.
Please make sure the tickets are returned by this
Saturday, November 21st. The prize drawing will take
place after the 4:00 pm Mass.

_______________
Zostały już wysłane losy na nasze Thanksgiving Raffle.
Prosimy o ich kupno lub sprzedaż dla nas, gdyż loteria
ta jest dla parafii bardzo ważnym źródłem dochodu.
Prosimy o zwrócenie losów do najbliższej soboty, 21-go
listopada. Losowanie nagród odbędzie się po Mszy
św. o 4:00 pm.

Advent begins in two weeks!
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 (10:30 - 11:15 am) (at St. Adalbert’s)
anytime by appointment
_____________________

Adwent już za dwa tygodnie!
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 (10:30 – 11:15 am) (św. Wojciech)
kiedykolwiek po uprzednim umówieniu się

Thanksgiving Day, celebrated in a week and a half,
reminds us of God’s goodness and generosity to us. We
have so much to be thankful for! That is why it is
difficult to imagine celebrating this day without visiting
God in His house to give Him thanks.
In our parish the Mass will be celebrated at 9:00 am
at Our Lady of Lourdes Church. Please join us in prayer
and thanksgiving!
Święto Dziękczynienia, obchodzone za póltorej
tygodnia, przypomina nam o dobroci i hojności Boga.
My sami mamy tak wiele, aby być wdzięcznym Bogu!
Dlatego też niemalże niemożliwe wydaje się
świętowanie tego dnia bez odwiedzenia Boga w Jego
domu, aby mu złożyć nasze podziękowanie.
Msza św. w naszej parafii będzie odprawiona o
godz. 9:00 rano w kościele M.B. z Lourdes.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia!
We are still collecting used ink cartridges and toners.

Ciągle zbieramy zużyte pojemniki na tusze i tonery.

Please remember to...
…keep your mask on before, during and after the Mass.
Persons who will be receiving Holy Communion are
requested to make one single file, staying 6 feet apart.
Please wear your facemask, remove it just
before receiving, then place it back on.
If you receive Holy Communion on the
tongue, please approach the altar at the
end of the line.
As you enter and exit the church, please make sure to
keep the 6-foot distance.

Prosimy pamiętać, aby...

From Fr. Marek:
There is no question that the COVID19 pandemic has hit many families and persons
very hard. If anyone in the parish is in any kind of
need, please let me know. Hopefully, our parish
can assist you.
Please know that any requests will
remain anonymous.

Catholic School
Tuition Assistance

Nie ma wątpliwości, że pandemia
COVID-19 bardzo dotknęła wiele rodzin i osób.
Jeśli ktoś w parafii jest w potrzebie, proszę o
kontakt ze mną. Mam nadzieję, że nasza parafia
będzie mogła pomóc.
Proszę pamiętać, że wszelkie prośby
pozostaną anonimowe.

Nasza parafia oferuje pomoc w opłaceniu czesnego dla
dzieci uczęszczających do katolickiej szkoły podstawowej
na terenie naszej diecezji Providence. W tym celu,
prosimy wypełnić formę, które znajdują się w zakrystii i
przekazać ją ks. Markowi przed końcem listopada.

Our parish is offering tuition assistance for students
attending a Catholic elementary school within the diocese
of Providence. If you are interested, please fill in the form,
which can be picked up in the church sacristy, and submit
it to Fr. Marek before the end of this month.

...przed, w czasie i po Mszy św. nie zdejmować masek
z twarzy.
Osoby przyjmujące Komunię świętą prosimy o
podchodzenie w jednej linii, zachowując dystans dwóch
metrów i używając tylko nawy środkowej.
Prosimy
zdjąć
maskę
tuż
przed
otrzymaniem
Komunii
świętej,
a
następnie jej ponowne założenie.
Osoby przyjmujące Komunię św. na język
są proszone o podchodzenie na końcu
kolejki.
Wchodząc i wychodząc z kościoła, prosimy pamiętać o
zachowaniu dystansu dwóch metrów.

