
  

Contact Info 
 

Our Lady Of Czestochowa Rectory 
34 Ward Street, 

Worcester, MA 01610 
 
 

TEL.: 508-755-5959   
FAX: 508-767-1644 

 

  www.OlcWorcester.com 
rectory@OlcWorcester.com 

 
 
 

St. Mary’s Schools - PreK-12 
50 Richland St. 

 Worcester, MA 01610 
 

TEL.: 508-753-1170 
www.stmarysworcester.org 

For the Glory of God and the Salvation of Souls 

24 MARCA, 2019 3
RD

 Sunday Of Lent - 3 Niedziela  Wielkiego Postu 

Welcome to Our Lady of Czestochowa! We invite you to register and become 
part of our parish family. Please complete this form and mail it to the rectory or pla-
ce it in the collection basket. Thank you! 
 

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie i zachęcamy do oficjalnego zapisania się do 
parafii. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do parafii lub wrzucenie podczas 
kolekty niedzielnej. Dziękujemy! 
 

____New Parishioner (Nowy parafianin) /___Address Change (Zmiana adresu) 
  

Name:_______________________________________________________________ 
 

Street Address:________________________________________________________ 
 

City/Town:________________________      State:______Zip Code:____________ 
 

Phone: ____________________________Cell: ______________________________ 
 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 
____Please send offering envelopes in the mail /____I prefer to use On-line giving 

Na Chwałę Bożą i dla Zbawienia Dusz 

MARCH 24, 2019 

Parish Staff 
 

 
Fr. Ryszard Polek 
Pastor 
rpolek@olcworcester.com 
 

Fr. Tomasz Góra 
Associate Pastor 
tgora@olcworcester.com 
 

Fr. Thaddeus Stachura 
Pastor Emeritus 
 

Fr. Edward Michalski 
In Residence,  
Sacramental Ministry 
 

Stephen Thompson Kohut 
Deacon 
skohut@olcworcester.com 
 
 
 

Maryanna Hiester 
Religious Education Coordinator 
moms_corner@juno.com 
 
 

Edward Smreczak   
Music Director and Organist  
esmreczak@olcworcester.com 
 
 

Jaclyn Dutton  
Cantor 
jdutton87@gmail.com 

 

John Kania 
Volunteer Sacristan 
jkania@olcworcester.com 
 
 

Jane Horuzek 
Office Manager 
jane@olcworcester.com 
 
 

Alicja Borys 
Secretary 
aborys@olcworcester.com 
 
 

Edward Krupinski 
Finance Board Chairman  
 
 

Sławomir Kurpiewski   
Director of Maintenance  

Mass Schedule   
Msze Święte 

 
SATURDAY EVE 

4:00 PM English 

Sunday / Niedziela: 
8:00 & 11:00 Polish 

 9:30AM & 5:00 PM English 

 
Weekday — W tygodniu 

In English: 
6:30 AM: Monday - Friday 

7:00 AM: Saturday 

 

In Polish: 
6:30PM: Monday, Wednesday, Friday  

Poniedziałek, Środa, Piątek 

 
Holy Days - As Announced 

 

Confessions  
Spowiedź 

 
Saturday / Sobota:  7:30 AM & 3:00 PM 

 

 
Thursday before First Friday: 7:00 pm  

 

Czwartek przed Pierwszym Piątkiem: 7:00 pm 
 

 
First Friday / Pierwszy Piątek: 6:00 pm 

Rectory Office Hours  
 

 

Closed Monday/ Poniedziałek Nieczynne 
 

Jane: 
Tuesday: 9:30-12:00 & 1:00-4:00 
Thursday: 9:30-12:00 & 1:00-4:00 
 

Alicja: 
Wednesday:         -               3:30-6:30  
Friday: 9:30-12:00 & 1:00-4:00 



Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 
VIGIL of the 3rd Sunday of Lent 

4:00 PM  
1. śp. Witold, Józef Sporna and deceased members of the 
Sporna and Szczepaniec Families - int. Renata and Jan 
Sporna with Family 
2. Health and Blessings for Stasia and Ludwik Jachimczyk 
and Family Members - int. Family 
3. śp. John Banach - int. Anna Grala 
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8:00 - śp. Jarosław Zamora (7 rocznica) - int. Siostra z 
rodziną 

9:30 - śp. M/M Frank Kruczek and deceased members of the 
family - int. Elaine Kopcinski 

                     11:00   
1. Za zmarłych z rodzin osób modlących się podczas 
Bożego obiadu 
2. O  zdrowie, Błogosł. Boże i Dary Ducha Św. dla Syna z 
okazji jego urodzin - int. Mama 
3. O zdrowie i Błogosł. Boże dla Filipa z okazji pierwszych 
urodzin oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski - int. 
Rodzice 
4. śp. Thaddeus Sobiech - int. Grażyna Doroz 
5. śp. Józef Bieś - int. Kolega 
6. śp. Edward Kisiel - int. Halina i Marian Stomski 
7. śp. Tadeusz Grodecki (30 dni po śmierci) - int. Cwalińscy 
8. śp. Natalia, Jerzy, Grażyna, Edyta Czubaj oraz zmarłych z 
rodziny Czubaj - int. Rodziny 
9. śp. Józef Zegan - int. Córka z rodziną 
10. O zdrowie, Błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 
Annabelli i Delaili z okazji 1 urodzin - int. Dziadkowie. 
 

5:00 PM - For Parishioners / Za Parafian 
 

Monday, March 25  
The Annunciation of the Lord 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
6:30 AM - For the legal protection of unborn children 
6:30 PM -  O powrót do Boga dla Tomasza, Stanisława i 
Tadeusza oraz opiekę Maryi w trudnościach życiowych 
 

Tuesday, March 26  
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - Lenten Retreat Mass in English 
 

Wednesday, March 27 
6:30 AM -  W intencji Bogu wiadomej 
6:30 PM - śp. Anna i Stanisław Drozdowski - int. Dzieci 
 

Thursday, March 28 
6:30 AM - W intencji Bogu wiadomej 
 

Friday, March 29 
6:30 AM - śp. Patrick Corio - int. Family 
6:30 PM (Droga Krzyżowa i Msza św.) - śp. Zmarłych z 
rodzin Macko i Parzych - int. Maria Macko z rodziną 
 

Saturday, March 30  
7:00 AM - W intecji Bogu wiadomej 
 

VIGIL of the 4th Sunday of Lent 
4:00 PM  

1. śp. George F. Daly - int. Wife 
2. śp. Thaddeus Sobiech - int. Ela and Marian Szambelan 
3. śp. Mike Konisky - int. The Prytko Family 
4. Health and Blessings for Stasia and Ludwik Jachimczyk 
and Family members - int. Family 
5. śp. Stanisław Małkowski - int. Son and Family 
6. śp. Edward Lech - int. Jagoda and Wiesław Deptuła 
7. śp. Aniela Ząbczyk - int. Sister and Family 
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8:00 - śp. Krystyna i Tadeusz Kaliccy - int. Rodzina 
9:30 - śp. Edward and Genowefa Święszkowski - int. 

Elżbieta i Jan Gardoccy with Family 
                     11:00   
1. Za zmarłych z rodzin osób modlących się podczas 
Bożego obiadu 
2. O  zdrowie, Błogosł. Boże, Dary Ducha Św. i Opiekę Matki 
Najśw.  dla rodzin Stasiewicz i Śmiegielskich 
3. O zdrowie i Błogosł. Boże, opiekę Matki Najśw. i 
wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla Mamy z ok. 90 urodzin 
- int. córka Wiesia z rodziną 
4. śp. Janina, Franciszek, Weronika Kizior i zmarłych z 
rodziny Kizior i Waśko - int. Rodziny 
5. śp. Henryk Kaczmarczyk; Irena Pucyk - int. Rodziny 
6. śp. Karol, Mirosława i Karol oraz zmarłych z rodziny Zibrid 
- int. Sabina z rodziną 
7. śp. Stanisław i Janusz Jasiński - int. Córki z rodzinami 
 

5:00 PM - śp. Marian Kłonica (2 Anniv.) and deceased 
members of the Kłonica and Gruszka Families - int. Elżbieta 
and Family 

We share the pain of loss  with the family  and friends of 
 

Mary (Stoklosa) Wolosz, 97 
 

May they rest in peace…  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
śp. Stanisław Małkowski 

Donated by Żona 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
śp. Zdzisław Małkowski 

Donated by Matka 
240 CLUB  

Winner this week is #  150 Steve Moniak 



PRAISED BE JESUS CHRIST! 

3RD SUNDAY OF LENT 

STEWARDSHIP  NOTE 
“He said to the gardener, ‘For three years now I have come 

in search of fruit on this fig tree but have found 
none.’” (Luke 13:7)   

We can all be like the barren fig tree at times. Do you cling to 
what you have or do you generously share with others? How 
will you respond when God asks you what you have done with 
all the gifts He has given you? Remember, not only are we 
called to be generous, we are called to develop and nurture our 
gifts and return with increase.  

 
CCD - RELIGIOUS  EDUCATION 

MONDAY Grades 1-10, From 5:30-6:30 p.m. at St. Mary’s 
 
MONDAY - Beginning of the Lenten Retreat in English at 
7:15 PM. Please see more details on page 5. 
 
TUESDAY - 6:30 PM Mass in English and Retreat talk.  
 

WEDNESDAY - 7:15 PM Conclusion of the Lenten Retreat in 
English.  

WEDNESDAY - 40 Days For Life 

Vigil - Our parish has chosen to vigil on 
Pleasant St. on Wednesday afternoons 

from 1:00 - 7:00pm, as well as the last 
Thursday of the campaign, April 11th, 
also from 1:00 - 7:00pm.  

PARTNERS IN CHARITY  - Thank you all who made their 
donation toward 2019 Partners in Charity Appeal. We have 
received so far $10,170. Our Parish goal is $46,500. Please 
complete your pledge envelope, indicating your pledge or gift. 
It is important for all of us to participate and to support our 
mission as a diocese. Your gift will help us to  reach our parish 
goal. Please find the PIC envelopes at the entrance or in the 
pew. You can also make your gift online at www.partners-
charity.net. God Bless you! 

MASS FOR LIFE & AWARDS - All are invited to join 
Bishop Robert J. McManus and students from our Catholic 
Schools at the annual Mass for Life on Monday, March 25 at 
10 a.m. at St. Paul Cathedral, 19 Chatham St., 
Worcester.  The diocesan pro-life awards, honoring individuals 
who have shown extraordinary witness to the sacredness of 
human life, will also be presented at the Mass. 
We are pleased to announce that Adam Cormier, the 
President  of St. Mary’s Schools has been selected to receive 
the Mother Theresa Pro Life Award. In recognition of this 
award, all students in grades 7-12 will participate at the mass  
and support Mr. Cormier as he receives the award.  All are 
welcome! 
 
PRE-SCREENING OF “UNPLANNED” - Emmanuel 
Catholic Radio invites you to a private pre-screening of the 
movie, "UNPLANNED"-the story of Planned Parenthood 
Clinic Director turned pro-life leader, Abby Johnson. This 
private screening will take place on Thursday, March 28. 
Doors open at 6pm at Showcase North Cinema, 135 Brooks St. 
in Worcester. Space is limited so reserve your seats today! Call 
508-767-1230 for tickets and more information.  
 

19TH MEN’S CONFERENCE  Men are invited to this 
important annual Conference, scheduled for Assumption 
College on Saturday, April 6. Visit the conference website 
at www.firstmensconf.org for information and to purchase 
tickets online and elsewhere.  
 

"Lord, Light the Fire Again!" 
Diocesan Catholic Charismatic Renewal Prayer Meeting 

(with Fr. Diego Buritica, CCR Liaison, Diocese of Worcester) 
Come join us to ask God for guidance, direction, 

and a new vision for the  
Worcester Diocesan Catholic Charismatic Renewal 

2:00 to 4:00 pm, Sunday, March 31, 2019 
St. John Parish, 44 Temple St. 

Worcester, MA  01602 

For more information contact: 

ccrworcesterdiocese@gmail.com 

978-537-7257 

LENT– 2019 
 

SACRAMENT OF PENANCE: 
Parish Lenten Penance Service with invited priests will 
be on Tuesday of  Holy Week, April 16TH at 6:30 PM 
Confession is also offered every Saturday at 7:30 AM and 
3:00 to 3:30 PM, First Thursday and First Friday evenings. 
 

GORZKIE ŻALE (Lenten Lamentations): 
In Polish – Sunday: After 11:00 Mass. 
 

STATIONS OF THE CROSS:  
In English with St. Mary’s Students, (on School Days on-
ly) – Friday 1:30    
In Polish – Friday 6:30 PM and Mass after. 
 

Lenten Regulations for Fast and Abstinence  
1) Abstinence on all Fridays of Lent, and on Ash Wednes-
day. No meat may be eaten on days of abstinence. Catho-
lics 14 years and older are bound to abstain from meat. In-
valids, pregnant women and nursing mothers are exempt. 
 

2) Fast on Ash Wednesday and Good Friday. 
Fasting means having only one full meal. To maintain one's 
strength, two smaller, meatless, penitential meals are per-
mitted according to one's needs, but they should not togeth-
er equal one full meal. Eating solid foods between meals is 
not permitted. Liquids, including milk and juices are al-
lowed. 
Catholics from age 18 through age 59 are bound to fast. 
Again, invalids, pregnant women and nursing mothers are 
exempt. 

BAPTISM. Saturday or Sunday. Please call the Parish Office 
to make arrangements. 
  

CONFIRMATION. Students in the 11
th
 grade of High School 

or CCD Program can receive the Sacrament of Confirmation. 
Any adult wishing to be confirmed should contact the 
Rectory.   
 

SACRAMENT OF MARRIAGE. Proper preparation for mar-
riage requires one year's notice. Please contact Parish Of-
fice or go to the www.worcesterdiocese.org/marrige-
preparation for more details. 
 

SACRAMENT OF THE SICK. For those of  advanced age, ill 
or hospitalized, call the rectory to arrange visitation 

http://www.firstmensconf.org/
mailto:ccrworcesterdiocese@gmail.com


40 Days for Life vigil at the Planned Parenthood 

March 13, 2019 



SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN BABY 
 

This weekend, our Pro-Life Ministry is introducing a 
program of prayer called “The Spiritual Adoption of 
an Unborn Baby”.  Each parishioner is invited to ma-
ke a personal commitment to pray daily for one 
unborn child who is in danger of abortion. We pray 
that this child will be carried to term and experience 
the fullness of life, as God intended for him or her. 
 
This program of prayer will run from the Feast of the 
Annunciation, when Jesus was conceived by the 
Holy Spirit, to Christmas Day, when He was born of 
the Virgin Mary.  Our babies will mimic the same ti-
me frame that Jesus followed as He developed in 
His mother’s womb.  We will each be able to follow 
the growth of our own spiritually adopted unborn ba-
by through monthly updates in the bulletin. 
 
To participate in this nine month charitable work to-
wards the most vulnerable in our society today, the 
unborn, please take a prayer card from one of the 
volunteers after any Mass this weekend. After choo-
sing a name for the child you will spiritually adopt 
and pray for, write the name on the slip of paper at-

tached to the prayer card and place the slip in one of 
the baskets at the front or back of church. Keep the 
prayer card with you as it contains the prayer written 
by Archbishop Fulton J. Sheen which is to be prayed 
daily.  You may want to follow this prayer with a Hail 
Mary for the support of your baby’s parents. If you 
are not ready to decide today, please take the prayer 
card and slip home and bring the completed slip 
back here next weekend.   
 
Please join with us in praying that the lives of many 
unborn babies currently in danger of being aborted 
will be spared and their mothers choose life for 
them. This is a wonderful opportunity to join together 
as a church community and participate with us either 
as an individual or a family.  Thank you! 

FOOD FOR THE POOR APPEAL  
NEXT WEEKEND 

Father Richard Paul Lewandowski will be at our pa-
rish next weekend, March 30/31 to speak about the 
mission of Food for the Poor.  He is a priest of the 
Diocese of Worcester, and a son of Our Lady of 
Czestochowa Parish.  
Presently, he assists Food for The Poor in raising 
awareness and direct relief to the poor throughout 
Latin America and the Carib-
bean. 
Fr. Lewandowski was ordained 
in 1974, and his ministries 

have included serving as an associate pastor and pa-
stor in many parishes, and Campus Ministry. He is a 
licensed mental health counselor and writes chil-
dren’s books.  
In addition to his ministry with Food for the Poor, he 
serves at St. Richard’s Parish, Sterling, MA, and coun-
sels first responders and combat veterans.   
Please be generous in supporting this very 
worthwhile appeal. 

INSTALLATION OF THE FIRST CLASS RELIC  
OF ST. MAXIMILIAN KOLBE 

On Wednesday, March 27, at the evening devotion and 
conclusion of the Lenten retreat in English we will install 
and venerate the first class Relic of St. Maximilian Kolbe. 
This relic was presented to Fr. Richard for our Parish dur-
ing his last visit to Niepokalanów Monastery, (so cal-
led City of the Immaculate Mother of God) in Poland - 
founded by St. Maximilian in 1927.  
During the Second World War, the monastery provided 
shelter for many soldiers injured in the September Cam-
paign, and also refugees, regardless of their nationality or 
religion (e.g. to approximately 1,500 Jewish refugees 
from western Poland). Father  Kolbe was arrested by the 
Gestapo, along with four other Franciscans and was killed 
in the Auschwitz concentration camp in 1941, giving his 
life in exchange for another prisoner, Franciszek Gajow-
niczek.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Poland


ST. MARY’S BOOSTERS have their Polo Shirts on sale now, 
$35each.  

M318 Harriton Adult 4 oz. Polytech Color-block Polo: 
• 100% polyester 
• Anti-microbial, anti-odor and UPF 50 

Protection 
• Quick drying and breathable 

 
Please contact Bob Prytko 

 at 508-792-2382 or 
Hanz131@verizon.net, if interested.  

The next meeting will take place   
next Sunday, March 31, 2019 

mailto:Hanz131@verizon.net


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
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„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj o wszystkich 

Jego dobrodziejstwach” (Ps 103, 2) 

Wezwanie do nawrócenia jest ośrodkiem liturgii dzisiejszej 
niedzieli. Wstęp zawiera opowieść o powołaniu Mojżesza na 
wodza narodu izraelskiego dla zorganizowania wyjścia 
z Egiptu. Pochód Hebrajczyków przez pustynię oznacza nie 
tylko uwolnienie ich z niewoli cudzoziemskiego narodu, lecz 
ma głębsze znaczenie. Oddziela ich bowiem od kontaktów 
z ludem bałwochwalczym, oczyszcza obyczaje, odrywa od 
dóbr ziemskich, aby doprowadzić do ściślejszego obcowania 
z Bogiem, a wreszcie do posiadania ziemi obiecanej. 
Wyjście narodu wybranego jest obrazem drogi oderwania 
i nawrócenia, jaką w czasie Wielkiego Postu powinien obrać 
każdy chrześcijanin. A równocześnie koleje tego narodu, który 
spędza czterdzieści lat na pustyni, nie zdobywając się nigdy na 
całkowitą wierność Bogu, który go obsypał tyloma dobrodziej-
stwami, są upomnieniem dla nas - nowego ludu Bożego. 
   
PONIEDZIAŁEK  - CCD - LEKCJE RELIGII 

Klasy 1-10 w godz. 5:30-6:30 w budynku Szkoły St. Mary’s  
 

PONIEDZIAŁEK - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i 

Dzień Świętości Życia.   
 

PONIEDZIAŁEK - Rozpoczęcie Rekolekcji w j. angielskim, 

godz. 7:15 pm. Program znajduje się na stronie 4.  
 

ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i wniesienie relikwii św. Mak-
symiliana Kolbe. W tym tygodniu nie będzie Nowenny, ze 
względu na rekolekcje w j. angielskim.   
 
ŚRODA - Podczas wieczornej Mszy św. w j. polskim i potem 
podczas nabożeństwa kończącego rekolekcje w j. angielskim 
wniesiemy do naszego kościoła relikwie św. Maksymiliana 
Kolbe, które ks. Ryszard otrzymał dla naszej parafii w klaszto-
rze Franciszkanów w Niepokalanowie. Będziemy również  
mieć okazję aby modlić się przez jego pośrednictwo oraz ucz-
cić relikwie tego wielkiego polskiego świętego i męczennika, 
który oddał swoje życie za drugiego człowieka w obozie kon-
centracyjnym w Oświęcimiu w 1941 roku.  
 

ŚRODA - 40 DNI DLA ŻYCIA (40 DAYS FOR LIFE ) Na-
sza parafia włącza się w czuwanie w środowe popołudnia 
Wielkiego Postu od 1:00 do 7:00 po południu, jak również w 
ostatni czwartek akcji - 11 kwietnia, także od 1:00-7: 00 PM. 
Zachęcamy do przyjścia pod klinikę aborcyjną Planned Paren-
thood przy 470 Pleasant St. w wyznaczonych dla naszej parafii 
godzinach. 
 

PIĄTEK - 6:30 pm - Droga Krzyżowa i Msza św.  
 

NIEDZIELA - W następną niedzielę, 31 marca, będziemy 
gościć ks. Ryszarda Lewandowskiego, który będzie głosił ka-
zania podczas wszystkich Mszy św. w imieniu katolickiej or-
ganizacji charytatywnej Food for the Poor (Żywność dla Ubo-

gich). Ksiądz Lewandowski pochodzi z naszej parafii i jest 
absolwentem Szkoły St. Mary’s. Pracował w wielu parafiach w 
naszej diecezji. Obecnie, oprócz Food for the Poor, pomaga w 
duszpasterstwie w parafii w St. Richard w Sterling oraz zajmu-
je się poradnictwem psychologicznym.  
Witamy ks. Ryszarda w jego rodzinnej parafii i prosimy o hoj-
ne wsparcie dla ubogich, za pośrednictwem Food for the Poor.  
 

PARTNERS IN CHARITY 
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na 
Partners in Charity. Otrzymaliśmy do tej pory $10,170. Bardzo 
prosimy wszystkich o włączenie się w miarę swoich możliwo-
ści, abyśmy mogli uzyskać na parafialny cel: $46,500. Koperty 
można znaleźć w ławkach albo przy wejściu do kościoła. Ofia-
ry można też składać za pośrednictwem strony internetowej: 
www.partners-charity.net. Bóg zapłać za każdą ofiarę.  
 

ZAPROSZENIE 
Spotkanie na temat zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej w 
XXI wieku będzie miało miejsce w Sali pod kościołem MB 
Częstochowskiej w Bostonie (655 Dorchester Ave.) w niedzie-
lę 31 marca, 2019 o godz. 12:30.  
Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Więcej infor-
macji oraz dane kontaktowe znajdują się na plakatach i ulot-
kach przy wejściu do kościoła.  

CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią Parafialną w celu 
uzgodnienia szczegółów.  
 

BIERZMOWANIE Do sakramentu bierzmowania mogą 
przystąpić uczniowie 11 klasy Szkoły Średniej lub CCD oraz 
osoby starsze.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Narzeczeni powinni powi-
adomić Parafię o zamiarze zawarcia małżeństwa na ok. jeden 
rok przed terminem.  
 

SAKRAMENT CHORYCH Prosimy o kontakt z Kancelarią 
Parafialną w celu umówienia wizyty. 

WIELKI POST – 2019 
 

Nabożeństwa Wielkopostne: 
Gorzkie Żale – Niedziela – po Mszy św. o godz. 11:00  
Droga Krzyżowa – Piątek – godz. 1:30 (English) z ucznia-
mi szkoły St. Mary’s (tylko w dni zajęć szkolnych) oraz 
6:30 wieczorem w j. polskim, a potem Msza św. 
 
Sakrament Pokuty w okresie Wielkiego Postu: Sobota – 
7:30 rano oraz 3:00-3:45 po południu. Ponadto czwartek 
przed pierwszym piątkiem i pierwszy piątek  - jak zwykle. 
Parafialna Spowiedź Wielkopostna z udziałem zaproszo-
nych księży - Wielki Wtorek - 16 kwietnia - od godz. 6:30 
wieczorem 
 
Przepisy dotyczące Postu i Abstynencji 
Abstynencja, czyli powstrzymanie się od pokarmów mię-
snych obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego Postu 
tych, którzy ukończyli 14 lat. 
Post ścisły oznacza trzy bezmięsne posiłki w ciągu dnia, w 
tym jeden do syta. Obowiązuje tych, którzy ukończyli 18 
lat, a nie rozpoczęli jeszcze 60 roku życia. Post ścisły obo-
wiązuje tylko dwa dni w roku: w Środę Popielcową i Wiel-
ki Piątek. Napoje w ciągu dnia nie łamią postu. 
Abstynencja i post ścisły nie obowiązują chorych, inwali-
dów, kobiet w ciąży i matek karmiących. 

APARTMENT FOR RENT 
2nd floor - 3 bedrooms 1 bath. Very clean, newly renovated. 

Nice, quiet neighborhood. Landlord occupied. 
No pets/ No smoking.  Rent is negotiable. 

508- 796-5208 



DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 
“Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przy-
rzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek betlejem-
ski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się 
życia.  
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każ-
dej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o 
byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi 
jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać 
bezbronnym.  
Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca 
wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”  
(z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 
1956 r.)  
 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca 
i jest obchodzona jako - Dzień Świętości Życia. W dniu 
w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Po-
słańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bo-
żego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem 
każdej z matek na całym świecie. 
 
Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: 
"Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co 
więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia 
się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szcze-
gólnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, 
spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, naj-
słabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, 
nawet głosu, która nie może protestować przeciw cio-
som godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". 
I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w 
encyklice Evangelium Vitae z 25 marca 1995 r: "Życie 
ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili 
swego istnienia, także w fazie początkowej, która po-
przedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy 
do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, two-

rzy go i kształtuje swoimi 
rękoma, widzi go, gdy jest 
jeszcze małym, bezkształt-
nym embrionem i potrafi w 
nim dostrzec dorosłego 
człowieka, którym stanie się 
on w przyszłości i którego 
dni są już policzone, a po-
wołanie już zapisane w 
księdze żywota" (EV 61). 
 
Czym jest Duchowa Adopcja? 
Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziec-
ka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to 

więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawione-
go opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, 
ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego za-

biciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą 
jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez 
Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu 

dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprze-
dza przyrzeczenie, które je utwierdza. 

Duszpasterstwo Pro-Life przy naszej parafii zaprasza 
wszystkich parafian do włączenia się w Duchową Adop-

cję Dziecka Poczętego. Jeżeli chcesz się przyłączyć, od-
bierz obrazek z modlitwą przy wyjściu z kościoła. Jest to 
modlitwa, którą codziennie trzeba się modlić w intencji 

jednego dziecka nienarodzonego. Do obrazka dołączona 
jest kartka, na której trzeba napisać wybrane przez siebie 
imię dziecka i wrzucić do koszyka w kościele.  

Adopcja zaczyna się w Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego, 25 Marca i kończy w Uroczystość Bożego Naro-
dzenia. Można do niej dołączyć również w przyszłym ty-
godniu.  

Our parishioners in support  the  
40 Days for Life Campaign in the front 
of abortion clinic Planned Parenthood in 

Worcester, last Wednesday. 
 

Thank you for your testimony, and 
please come again! Our days are 

Wednesdays of  Lent  
from 1:00 to 7:00 PM.  

 
 
Nasi parafianie przed budynkiem kliniki 
aborcyjnej w Worcester dają świadectwo  
i wspierają kampanię 40 Dni dla Życia.  
 
Dziekujemy i zapraszamy w każdą środę 

Wielkiego Postu w godzinach  
1:00 do 7:00 PM. 





PARISH MEMBERSHIP  
We welcome new members. To join, just complete the registration 

form on the front page of this bulletin, then drop it in the collection bas-
ket or mail it to the rectory. You can also register online on 

www.olcworcester.com 
Our Parish depends on your  presence, faith, love  

and the sacrifice of your  time,  talents and treasure.  
Please keep in mind that only registered, active parishioners (registered 

to any parish) are eligible to receive a sponsor certificate in order to serve 
as a sponsor for the sacraments of Baptism and Confirmation.  

Our Lady of Czestochowa,  Pray for us ! 
 
 

ZAPISY DO PARAFII  
Witamy nowych parafian. Zachęcamy też wszystkich do oficjalnego zapisania 
się do naszej parafii. Wystarczy wypełnić formę z pierwszej strony biuletynu, 

lub na naszej stronie www.olcworcester.com. 
Parafia żyje dzięki Twojej obecności, wierze, miłości oraz  ofiarowaniu 

swojego  czasu, zdolności i pomocy materianej.  
Prosimy pamiętać, że tylko praktykujący i zapisani do parafii katolicy 
mogą pełnić rolę rodziców chrzestnych, świadków Bierzmowania lub 

mogą uzyskać potrzebne w tym celu zaświadczenie (sponsor certificate). 
Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami! 

 
 

DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE  Z KOPERT PARAFIALNYCH 
oraz za każdą ofiarę złożoną na potrzeby parafii. Bóg zapłać!  
Dziękujemy również za ofiary na parafię lub szkołę St. Mary’s składane przez 
rodzinę, krewnych i przyjaciół z okazji pogrzebu kogoś bliskiego. 

 
 

THANK YOU FOR USING  THE PARISH  ENVELOPES  
and for all your donations to our church.  

God Bless you!  
I would also like to thank you for remembering your parish or School with me-
morial offerings on the occasion of the death of your loved ones and when 
you make your wills, bequests and testaments.  

Sign up for   

Online Giving!   
it’s easy, safe and 

convenient! 
 

Just Click the  
Online Giving link on 

www.OlcWorcester.com 
and create your account.  

BUILDING  RENOVATION  FUND  
 FUNDUSZ   REMONTOWY 

Thank you to all who continue to contribute so 
generously to our Building Renovation Fund. Last 
week we received donations from the following 
families: 
 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy.  
W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy ofiary od  na-
stępujących rodzin.: 
 

Bacon, Barry 
Bezdegian, Jonathan 
Bialecki, Theodore and Esther 
Brzozowski, Valerie 
Cwaliński, Janina 
Desilets, Ursula 
Doroz, Christopher and Grazyna 
Drozdowski, Konstanty and Małgorzata 
Dymerski, Anna 
Gawrych, Jan and Krystyna 
Kaźmierczak, Barbara A 
Kizior, Stanislaw and Halina 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kozarnowicz, Estelle 
Lafrance, John and Grazyna 
Lamoureux, David and Agnieszka 
Malinowski, Andrzej and Wanda 
Małkowski, Eugeniusz and Teresa 
Mrzygłód, Marcin and Małgorzata 
Mrzygłód, Stanisław and Bernadetta 
Niedbala, Edward/Matching gift from Verizon 
Niewiera, Rita 
Olewiński, Andrzej and Małgorzata 
Olszewska, Katarzyna 
Piascik, Peter and Maria 
Piascik, Zdzislaw and Zofia 
Seaver, Austin and Mary 
Seman, Edward 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Stachura, Lillian 
Suchomski, Wieslaw 
Szambelan, Marian 
Szkoda, Thaddeus and Paula 
Szymanski, Adam and Elżbieta 
Szymborski, Lech and Maria 
Wassel, Fredrick 
Wierzbicki, Kazimierz 
Wróblewska, Krystyna 
 
Thank you and may God Bless you! 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

SUNDAY COLLECTION   
WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA 
 SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 

WEEKEND OF MARCH 17, 2019 
 

REGULAR COLLECTION $ 4,183.00 
EASTER FLOWERS  $    986.00 
LENTEN RETREAT  $    233.00 
CATHOLIC FREE PRESS $    156.00 
LATIN AMERICA       $      35.00 
RENOVATION FUND  $ 3,262.00 

 

Thank you for loving and supporting your 
parish. GOD BLESS YOU!   

Dziękujemy za wszystkie ofiary na  

potrzeby naszej parafii.   BÓG ZAPŁAĆ! 

SECOND COLLECTION NEXT 
 Easter Flowers 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 

 Kwiaty na Święta 

FOR A STATEMENT of your 2018  
contributions to the parish, please contact Jane at 
the Rectory, or  e-mail: jane@olcworcester.com.  

 
ROZLICZENIA PODATKOWE  

W celu otrzymania zaświadczeń o wysokości ofiar 
złożonych na parafię, prosimy o kontakt z kance-

larią parafialną.  

mailto:jane@olcworcester.com


SOBOTNIA   SZKO ŁA   
JĘZYKA   POLSKIEGO  

 im. Św. Jana Pawła II 
 

SATURDAY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE 
 

Dyrektor: Hanna Olszewska  
Tel. 508 615 3562 

 Prezes Zarządu: Agnieszka Serafin 
Tel. 508 887 2149 

www.PolskaSzkolaWorcester.org  
 polskaszkolaworcester@gmail.com 

Grades Pre-K To 12 
 

50 Richland St., Worcester, MA 01610 
 

Phone: 508-753-1170        www.stmarysworcester.org 
 

Facebook @stmworcester 
 

President and Principal 7-12:     Adam Cormier 
Principal PreK-6: Cynthia Ahearn 

ST. MARY’S FIRST ANNUAL  

GOLF TOURNAMENT 
 
Calling all golfers...we are hosting the First Annual Fr. James Hoey 
Golf Tournament on May 30th to raise money for our school.   
Fr. Jim was very fond of our school and was very involved. We are 
creating a team who will help to assist to make this tournament a suc-
cessful one. 
 
We need your help!  
 
Please email the Principal at:  
acormier@stmaryshigh.org  
if you can help.   
 
Thank you in advance.  

FISH AND CHIPS 
 

This Lent we will once again be offering 
our weekly Fish and Chip Dinners. 

 
Always fresh (never frozen) Haddock, 
fries, coleslaw, clam chowder or other 
homemade soups, and assorted pastry.   

 
Every Friday of Lent,  from 12:00 to 6:00 

PM in the church cafeteria. 
Only $10  

 
Please come, bring your family and friends, 
and enjoy a delicious dinner. You can eat 

in and visit with other diners,  
or take out service is also available.   

 
Your support will help our efforts to raise 
money for our  Saturday School of Polish 

Language.  
 
  

 
OBIADY RYBNE  

W WIELKIM POŚCIE 
 
W tym roku, po raz kolejny zapraszamy na  
Obiady rybne do naszej kafeterii, w każdy 

piątek Wielkiego Postu, w godzinach  
12:00 do 6:00.  

 
Zapraszamy na smaczną rybę, (zawsze 
świeży Haddock) z frytkami, sałatką  

w cenie tylko $10. 
 

Ponadto w ofercie będzie domowa zupa, 
ciasta, napoje.  

Zapraszamy na obiad na miejscu  
lub na wynos. 

Uzyskany dochód przeznaczony jest na 
działalność Sobotniej Szkoły  

Języka Polskiego. 
 

Prosimy o przekazanie tej wiadomości 
przyjaciołom i znajomym.  

ZPAPRASZAMY! 

St. Mary’s Senior Class with the Principal and Teachers in 
the Chapel of Our Lady of Czestochowa in the Basilica of 
Immaculate Conception in Washington DC.  

mailto:acormier@stmaryshigh.org


 
 

 

 MAREK JANCEWICZ 
Plumbing, Heating,  

Gas Fitting 
Licensed, Insured 

Boilers-Gas-Oil-Steam 
Forced Hot Air 

508-987-5472   

                    Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

                                   33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

                                  508-756-8346 
                                     Barbara A. Kazmierczak  RN, CFSP 

                                          www.worcesterfuneral.com 

 

 

  
 

Open to the Public 
Hall Rental Available 

Catered  Mercy Meals  

116-120 Green St. (Canal Dist.) 

(508) 753-9612 

  

   

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

SHOPPING  
ON AMAZON? 

By accessing Amazon.com 
through a link on St. Mary’s 
Schools website you can 
support our Schools! 
Please share this infor-
mation with your family and 
friends. Thank you!  
The school website is: 
www.StMarysWorcester.org 

Caring for families  

WHITE  EAGLE       

AGNIESZKA E SHANAHAN, 
DMD 

FAMILY DENTISTRY 
 

 

239 Main Street 
Spencer, MA 01562 
 
 

Tel. 508.885.6956 
 
 
 

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

 

P.N.I. CLUB,  INC 
Facilities for Weddings, 

 Showers and Parties 
Catering for after Funeral Affairs  

290 Millbury St. — Pulaski Square 
 

(508) 757-5645 

B R O T H E R S   I I 
Catering Service 

 

ALL TYPES OF FUNCTIONS 
 

MERCY MEALS 
 

JOHN BARTOSIEWICZ 
 

508-865-4172 or 508-769-4352  

EUROPEAN DELI  
Barbara Gąsiorowska 

508 797-1606  
23 Millbury Street, Worcester 

Polskie wędliny i wyroby mięsne, 
Gotowe polskie dania i potrawy, 
Catering, asortyment produktów 

polskich i europejskich,  
Wysyłamy paczki do Polski! 

 

5 Neponset St.                         
Worcester, Massachusetts 01606 

Monique Golemo 
Sales Agent 
508-414-0799 
moniquegolemo@kw.com 
moniquegolemo.kwrealty.com 

#9554243 

F R E E   
MARKET ANALYSIS  

 2 & 3 family homes selling 
at all time HIGH prices  

($300,000 (+ or -) 
 

Call for a FREE estimate 
 

SOPHIE KOZACZKA  
(realtor)   

Cell:774-696-0693  
e-mail kozaczka@kw.com 

 

Mówię po polsku 

If you are interested in placing an AD  
to promote your business  

and help support our parish, 

please contact the Rectory at 508-755-5959 

RICHARD KALINOWSKI 
 

Attorney and Counselor at Law 
Harvard Place, Suite 311 

35 Harvard St. 
Worcester, MA 01609 

508-713-1555 
rich@kalinowskilawoffice.com 

POLISH GENEALOGICAL SOCIETY OF  

MASSACHUSETTS   

Polish Research and Cultural  

Education is our mission. 

pgsma.org 


