+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, May 3

8:00 am (PL)

+Angela Sarza

(intencja, w 30-ty Dzień Śmierci, Jane i

Jerry’ego Sarza)

Tuesday, May 4

8:00 am (ENG)

For God’s blessing and health upon the
family (by Bogumila)
Wednesday, May 5

8:00 am (ENG)

For God’s blessing upon Maureen &
Joseph Saroka on their 59th Wedding
Anniversary (by son Stephen)
Thursday, May 6

8:00 am (ENG)

This week’s schedule
W tym tygodniu
Thursday / Czwartek:
No Adoration of the Blessed Sacrament today.

Dziś nie będzie Adoracji Najśw. Sakramentu.
Friday/Piatek:
Devotion to the Sacred Heart of Jesus (after 8:00
am Mass)

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najśw. Serca
Jezusowego (po rannej Mszy św.)
Sunday/Niedziela:
May Devotion (after the 9:30 am Mass) (PL)
Nabożeństwo Majowe (po Mszy św. o 9:30 am)

+Stanley Kogut (by Jane & Jerry Sarza)

From Fr. Marek:

Friday, May 7

On my behalf and that of our entire parish family,
I would like to extend congratulations to our First
Communion class. Let us remember them and
their families in our prayers:

8:00 am (ENG)

+William McFadden and Frank & Olive
Gartner (by the McFadden Family)
Saturday, May 8

11:00 am (ENG)

+Fr. John Rainone
4:00 pm (ENG, at OLL)

+Wanda Maloney

(by Maureen, Joseph & Stephen

Saroka)

Sunday, May 9

9:30 am (PL)

1. O Boże błogosławieństwo dla członkiń
Towarzystwa Różańcowego
2. +Apolonia Lonczak (intencja Marii Kudas)
11:30 am (ENG)

+Marianna Karwowska (by Wieslawa Missiuro)

Pamiętając o nich w naszych modlitwach,
pragnę w imieniu całej rodziny parafialnej i
własnym przekazać serdeczne gratulacje
naszej Klasie Pierwszokomunijnej:

Gabrielle Kluszczynski
Olivia Majkut
Alex Szpala
Oskar Szpala
**************
We offer our prayers for late Sr. M. Bernice Pikul,
CSSF in appreciation for being the teacher and
spiritual guide of our First Communion Class!

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

$25 – Stephen Nowak
$15 – Leszek Kulczyk

Nasze modlitwy ofiarujemy za zmarłą S. M.
Bernice Pikul, CSSF jako podziękowanie za
duchowe i intelektualne przygotowanie naszej
Klasy Pierwszokomunijnej!

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

relevant radio 550 AM

May is for Mary
Maj jest dla Maryi
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe wraz z
błogosławieństwem Najśw. Sakramentem w każdą
niedzielę maja po Mszy św. o 9:30 am (po polsku)...
...oraz na wspólne odmawianie Litanii do
Matki Bożej po Mszach św. w dni powszednie.
_______________________

Please join us for May devotions with the
blessing of the Blessed Sacrament in May on Sundays
after the 9:30 am Mass (Polish)…
… and for praying together the Litany of
Loreto after weekday Masses.

W ten poniedziałek, 3-go maja, obchodzimy
Uroczystość M.B. Królowej Polski. Jest to też Święto
Konstytucji 3-go Maja upamiętniające drugą – po
amerykańskiej – najstarszą konstytucję w świecie.
Zapraszamy w szczególny sposób na Mszę świętą w tym
dniu i modlitwy za naszą Ojczyznę przez wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny.
This Monday, May 3rd, we celebrate the
Solemnity of Our Lady Queen of Poland. It is also
May 3rd Constitution Day in Poland commemorating the
second oldest constitution in the world after the U.S.
Constitution.

Next Sunday, May 9th at 3:00 pm at the
Cathedral in Providence ten of our young parishioners will
receive the sacrament of Confirmation. Please keep them
and their families in your prayers.
Za tydzień, w niedzielę, 9-go maja, o godz.
3:00 pm w katedrze w Providence dziesięcioro naszych
parafian przyjmie sakrament Bierzmwoania. Pamiętajmy
o nich i ich rodzinach w naszych modlitwach.

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!

Sr. M. Bernice, who spent 38 years in our parish,
died on Sunday, April 25th. Her funeral was held in the
Felician Sisters Chapel in Enfield CT this past Friday.
A memorial Mass for her will be celebrated in our
church on Sunday, June 6th at 11: 30 am.
S. M. Bernice, która spędziła 38 lat w naszej
parafii, zmarła w niedzielę 25-go kwietnia. Jej pogrzeb
odbył się w miniony piątek w kaplicy Sióstr Felicjanek
w Enfield CT.
W niedzielę 6-go czerwca o godz. 11:30 am
zostanie za Siostrę odprawiona w naszym kościele
specjalna Msza św.
The 2021 Catholic Charity Appeal has
already 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.
_______________________

Nasza zbiórka na Katolicką Akcję
Charytatywną 2021 już się 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.

This Month Visits to the Sick on:
Odwiedziny chorych w tym miesiącu w :
Friday, May 7th

piątek, 7-go maja

If there is someone homebound who would like and is
able 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
pray for that person.
Osoby pozostające w domu, które pragną i mogą
przyjąć Komunię św, Sakrament Namaszczenia
Chorych lub Spowiedzi prosimy o powiadomienie ks.
proboszcza. Prosimy też o powiadamianie, gdy ktoś
bliski lub z rodziny jest hospitalizowany, aby móc
modlić się za nich.

