+ Mass Intentions +
+ Intencje Mszalne +
Monday, July 19

This week’s schedule
W tym tygodniu

8:00 am (ENG)

+Fr. Frederick Slota (by the O’Hara Family)
Tuesday, July 20

Dziś nie będzie Adoracji Najśw. Sakramentu.

8:00 am (ENG)

+Zofia, Aniela, Phyllis & Jagusia and for
the deceased in the Szczepanek Family
(All Souls Day Remembrance)

Wednesday, July 21

8:00 am (PL)

+s. M. Bernice Pikul (intencja rodziny Stawińskich)
Thursday, July 22

8:00 am (PL)

+Ludwika, Walenty i Józef Makuch

(intencja

córki i siostry)

Friday, July 23

8:00 am (ENG)

+Arthur Prisco (by Peter Pristawa)
Saturday, July 24

4:00 pm (ENG)

1. +Henryk Joniec (by Halina & Zbigniew Skiba)
2. +Christopher DeSessa (by Denise Brown)
Sunday, July 25

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

9:30 am (PL)

1. +Eugenia Zyskowski (intencja rodziny)
2. W intencji Panu Bogu wiadomej (intencja

Religious Education Program Info
Informacje o katechezie
Although it is only July, we remind all
parents & grandparents to register their
children/grandchildren in our Religious Education
classes for this coming school year. Our classes
– as during the last year - will meet on
Sundays,10:15 – 11:25 am..
To register, please use the forms
placed next to the bulletins.
Mimo
że
dopiero
lipiec,
przypominamy rodzicom, babciom i dziadkom,
aby zapisywać Wasze dzieci lub wnuki do
naszego Programu Katechetycznego. Katecheza
– podobnie jak w poprzednim roku – odbywać się
będzie w niedziele od 10:15 do 11:25 am.
Aby się zarejestrować, prosimy użyć
formy wyłożone przy biuletynach.

prywatna)

11:30 am (ENG)

+Freddie Douphin, Louise DeStefanis &
John Hopkins and for the deceased in
the DiPaolo Family (by Elena Bielawski)

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

$25 – Joseph Saroka
$15 – Dennis Cichhitelli
Radio for Catholic Life - Radio Katolickie

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

July 25th is traditionally the Day of St.
Christopher, the patron of drivers. Next weekend,
we will pray in a very special way through his
intercession for the safety of all drivers using our
roads. All drivers are invited to participate and
pray with us.
Anyone who wishes will have the
opportunity to have his/her car blessed after the
Masses. In this case, please be sure to park on
our church parking lot.
25-go lipca jest tradycyjnie Dniem św.
Krzysztofa, patrona kierowców. W najbliższy
weekend będziemy się szczególnie modlić za
wszystkich użytkowników dróg. Zapraszamy
kierujących samochodem lub innymi pojazdami
do uczestnictwa we Mszy św. i wspólnej
modlitwy.
Również, po każdej Mszy świętej
będzie możliwość poświęcenia samochodu.
Chętnych
prosimy
o
zaparkowanie
na
przykościelnym parkingu.

The Office of Marriage Preparation &
Enrichment of the Diocese of Providence is
sponsoring the sixth annual Diocesan Wedding
Anniversary Celebration honoring couples who will
be observing their 25th, 40th, 50th & Over Wedding
Anniversary in 2021. The celebration will be held on
Sunday, September 26th at 1:00 pm at the Cathedral
of SS. Peter & Paul in Providence.
The Wedding Anniversary Celebration
will include Mass, renewal of marriage vows and a
personalized certificate for each couple. Following
Mass, a reception with light refreshments will be held
for the couples and their families. Bishop Tobin will
be the main celebrant and homilist.
For more information and to register,
please contact Fr. Marek by August 22nd.
<><><><><>
Biuro ds. Życia Małżeńskiego diecezji
Providence organizuje jak co roku szóste już
Diecezjalne Obchody Rocznic Ślubu, podczas
których będą uhonorowane małżeństwa obchodzące
w 2021 roku swoją 25-tą, 40-tą, 50-tą i ponad 50-tą
rocznicę ślubu. Uroczystości odbędą się w niedzielę,
26-go września o godz. 1:00 pm w katedrze św.
Piotra i Pawła w Providence.
Obchody
Rocznic
Ślubu
będą
obejmowały Mszę świętą, odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Każda para otrzyma też specjalne
świadectwo rocznicy. Po Mszy świętej odbędzie się
małe przyjęcie dla par i ich rodzin. Ks. bp Tobin
będzie głównym celebransem i kaznodzieją.
Po więcej informacji i aby zarejestrować
się, prosimy o kontakt z ks. Markiem przed 22-gim
sierpnia.

BUDGET

ENVELOPES

If you are away or visiting another parish, we kindly ask
you to please make up your missed budget envelopes.
We depend solely upon your weekly support to meet our
weekly parish expenses. Thank you!
Jeśli wyjeżdżacie lub odwiedzacie inną parafię, prosimy o
niewyrzucanie kopertek budżetowych, ale o uzupełnienie
pominiętych ofiar.
Zależymy wyłącznie od Waszego cotygodniowego
wsparcia, aby pokryć nasze cotygodniowe wydatki
parafialne. Dziękujemy!

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

Did you check the last page of our bulletin lately
to see if there is anything new there? When was the last
time you supported our bulletin advertisers? Please
support all of them. They cover the cost of this bulletin!
Czy sprawdziliście ostatnią stronę naszego
biuletynu, aby sprawdzić czy nie ma czegoś nowego w
ogłoszeniach? Prosimy o zwrócenie uwagi na
uaktualnienia i o wsparcie wszystkich reklamodawców,
którzy pokrywają koszty naszego biuletynu!

Financial Report: June 2021
Raport Finansowy: Czerwiec 2021
Income:
Budget Collections:
7,196.00
Maintenance Fund:
1,651.00
Others (excl. Festival Appeal) :
839.00
TOTAL:
9,686.00
Expenses:
Salaries and Stipends:
3,770.50
Parish Assessments:
2,112.00
Other Bills:
1,458.59
TOTAL:
7,341.09

Balance:

2, 3 4 4. 9 1
(thank you!)

We are still collecting used ink cartridges and toners.

Ciągle zbieramy zużyte tonery i pojemniki
atramentowe do drukarek.
_________________________________________________

LIVE THEATER IS BACK AT BISHOP
HENDRICKEN HIGH SCHOOL
Summer at Bishop Hendricken is back with the
Broadway-hit, DISNEY’S NEWSIES! Celebrate the
return of live theater with this tap-dancing, highjumping musical that’ll leave you dancing in the
aisles.
August 5th - 8th
Thursday, Friday & Saturday @ 7pm,
Saturday & Sunday @ 2pm
Tickets are $12 Students/Seniors, $15 Adults.
To purchase yours, call (401) 889 - 5421,
or visit: www.hendricken.com/summerstage

