
  

  

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 

1 WRZEŚNIA,  2019 

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 

SEPTEMBER 1, 2019 

Parish Staff 
 

Fr. Ryszard Polek 
Pastor 
rpolek@olcworcester.com 
 

Fr. Tomasz Góra 
Associate Pastor 
tgora@olcworcester.com 
 

Fr. Thaddeus X. Stachura 
Pastor Emeritus 
 

Fr. Edward Michalski 
In Residence,  
Sacramental Ministry 
 

Stephen Thompson Kohut 
Deacon 
skohut@olcworcester.com 
 

Agata Hannoush 
Pastoral Administrative Assistant 
agata@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 Polish; 9:30 English; 

11:00 Polish 
  

 
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 

22
ND

 Sunday in Ordinary Time  -  22 Niedziela Zwykła 
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Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 
VIGIL of the 22

ND 
Sunday in Ordinary Time  

4:00 PM  
1. śp. Joseph and Adele Dymek (Anniv.)  - int. Loving 
daughter Debbi 
2. śp.Henry, Mary and Eugene Wołosz - int. Richard Wołosz 

and Karen Wołosz Kudless 
3. Health and blessings for Ludwik Jachimczyk and the 

family members - int. Family 
4. śp. Stasia Jachimczyk - int. Children 
5. śp. Irena Sokołowska (Months Mind Mass) - int. Daughter 

and grandchildren 
 

22
ND

 SUNDAY IN ORDINARY TIME    
SEPTEMBER 1

ST
, 2019    

22 NIEDZIELA ZWYKŁA        1 WRZEŚNIA, 2019      
8:00 - śp. Chester and Adele Wrobel - int. Family 
9:30 - śp.  Edward and Jadwiga Gładek - int. Daughter and 

family 
11:00: 

Za ofiary II Wojny Światowej i o pokój na świecie.   
1. śp. Stefan, Józefa, Józef, Hipolit, Teofila Chojnowski - int. 
Kazik z rodziną 
2. śp. Za zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z 
ich Rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
3. śp. Janina Kozaczka, Władysław Kozaczka, Andrzej 
Kozaczka - int. Mariola Holub 
4. śp. John Banach - int. M/M Wiesław Deptuła 
5. śp. Franciszka i Aleksander, Bolesław , Stanisława, Jan, 
Anna, Józef, Franciszek oraz zmarłych z Rodzin 
Niecikowskich, Mocarskich i Konopków - int. Stanisława 
6. śp. Stanisław Piaścik - int. Genowefa Pianka 
7. śp. Aleksandra i Franciszek Łubinski, Czesław Pituch, 
Wladyslawa Panasiuk, Roman Łysiak oraz zmarłych z 
rodziny - int. rodzina  
8. śp. Irena Zadrożny - int. Halina i Marian Stomski 
9. śp. Rozalia, Bolesław, Helena - int. Wnuk z rodziną 

 
Monday, September 2  Labor Day 
6:30 AM - Special intentions 
5:00 PM - Funeral Mass for Edward F. Kohut  
6:30 PM - śp. Józef Bieś (2 rocz.) - int. Rodziny 
 
Tuesday, September 3 St. Gregory the Great 
6:30 AM - For Parishioners  / Za Parafian 
 
Wednesday, September 4    
6:30 AM - Thanksgiving and Praise for Intersession of St. 
Joseph 
6:30 PM -  śp. Zmarłych z rodzin Niksa i Majka - int. Maria 
Macko z rodziną 

 
First Thursday, September 5 - Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
 
First Friday,  September 6 - Pierwszy Piątek  
6:30 AM - Special Intention 
8:30 AM - St. Mary’s School Mass (All are Welcome) 
6:30 PM - śp. Jerzy Klimaszewski i zmarłych z rodziny 
Klimaszewskich - int. Rodziny 
 
First Saturday, September 7 - Pierwsza Sobota 
7:00 AM - Birthday Remembrance for r.s. Kurt Krull - int. Wife  
 

VIGIL of the 23
RD 

Sunday in Ordinary Time  
4:00 PM  
1. śp. David Banach - int. Mom 
2. Health and Bleasings for Ludwik Jachimczyk and Family 

Members - int. Family 
3. Health and Blessings for Witold - int. Mother 
4. Health and Blessings for Ed and Eileen Krupinski on the 

occasion of their 45th wedding anniversary - int. 
Family 

5. śp. Esther Bialecki - int. Grace Doroz and Family 
6. śp. Loretta Rogacz - int. Husband Stanley 

 
23

RD
 SUNDAY IN ORDINARY TIME    

SEPTEMBER 8
TH

, 2019    
23 NIEDZIELA ZWYKŁA        8 WRZEŚNIA, 2019      

8:00 - Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o 
zdrowie i Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla 
Haliny i Stanisława Kizior 

9:30 - śp. Ed and Peggy Bourget - int. Daughter 
11:00:  
1. śp. Zmarłych z rodziny Szymborskich - int. Rodziny 
2. śp. Franciszek Michniewicz - int. Córka 
3. O Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Agaty i Michała 
i ich dzieci - int. Rodzice 
4. śp. Maria i Zygmunt Rossa - int. Córka z rodziną 
5. śp. Mark Nowak (3 rocznica) - int. Mamy 
6. śp. Kazimierz Nowak (11 rocznica) - int. Rodziny 
7. śp. Stanisław Piaścik - int. Koło Żywego Różańca  
8. śp. Ryszard Śmigielski oraz zmarłych z rodzin 
Śmigielskich, Stasiewicz, Roszkowskich, Szkaradek, Ligaj, 
Kania i Maj - int. Rodzina 

 

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

 Edward F. Kohut, 81  
who passed away last Wednesday.  

He was the father of our Deacon Stephen T. Kohut. 
 

May he rest in peace…  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

 

Funeral Arrangements are as follows: 
 Visitation: Monday, September 2nd, from 2:00-5:00 

p.m. in Our Lady of Czestochowa Church 
 Funeral Mass to follow the visitation at 5:00 p.m.  
 Private burial: Tuesday, September 3rd, Salem, MA 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
Health, God’s blessingand giftts of the Holy Spirit for Anna 

Elena and her parents 
Donated by Grandparents 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
             Health, God’s blessingand giftts of the Holy 

Spirit for Anna Elena and her parents 
Donated by Grandparents 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
Health and God’s Blessing for Jessica and Mitchell on the 

occasion of their 4 wedding anniv. 
Donated by Parents 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
O Boże Błogosł., moc Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla 

Ricka i Sylwii w pierwszą rocznicę ślubu.  
Donated by Rodzice 
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PRAISED BE JESUS CHRIST! 

22ND  Sunday in Ordinary Time 
Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the 
crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be 
because of their inability to repay you." (Luke 14:13-14) 
We have a difficult time with the concept of giving without 
expecting something in return. Even when we give to charity 
we often want something in return – a raffle ticket, a dinner, a 
chance to play golf or our name in print. Yet, as Christian 
stewards, we need to remember that the true reward for our 
giving awaits us in heaven.  
 
MONDAY - 3:00-6:00p.m. public prayer for an end to 
abortion in front of Planned Parenthood. Please join us. 
  
TUESDAY - O.L.C. Women’s Guild Exec. Board Meeting, 
Sept. 3, 2019 - 6 p.m. at the rectory.  
 
WEDNESDAY - 6:30 PM - Mass and Novena to Our Lady 
of Perpetual Help and St. John Paul II In Polish. Prayer 
requests can be placed into the box at the main entrance.  
 

FIRST THURSDAY MASS AND PRAYERS FOR 
PRIESTS - September 5th, 6:30PM 

I invite you to become a vessel of prayer for priests through 
the intercessory power of the Rosary.  Please ask Mary (or 

Joseph) to give her maternal (his paternal) charity in praying 
Rosaries for priests.  Mary and Joseph will help you to 

understand what God is asking of you.  Consider how you 
can become a vessel of mercy, distributing prayer for the 

shepherds of the Church. 
Kathleen Beckman, author of “Praying for Priests” 

Please join us on Thursday, September 5th, for a special time 
of prayer for our priests, deacons and seminarians.  We will 
begin with Mass in English at 6:30pm, followed by Exposition 
of the Blessed Sacrament. We will pray the Rosary, the Chaplet 
of Reparation for Priests and other prayers, as well as have 
time for silent, personal prayer. A priest will be available for 
the Sacrament of Confession during that time.  Our evening 
will end at 8:00pm with Reposition of the Blessed Sacrament. 

 
FIRST FRIDAY 

6:30 AM Mass in English 
8:30 AM St. Mary’s School Mass. (All are welcome) 
3:00 PM - Chaplet of Divine Mercy (Bilingual) and Adoration 
of the Blessed Sacrament 
6:30 PM - First Friday Devotion and Mass in Polish 
Confessions as usual: Thursday at 7:00 PM and Friday at 6:00 
PM.  
 
FIRST SATURDAY - On Saturday, September 7th, after 
morning Mass we will pray the Rosary. Opportunity for 
confessions at 7:30 as usual.  
 
OLIVE WOOD FROM BETHLEHEM - Maysoon Khair 
will be at our church September 7th and 8th representing the 
school of Joy. After all Masses she will have hand-carved items 
such as nativity scenes, crucifixes, rosaries, the last supper and 
many other beautiful religious statues available for purchase. 
 
TUITION ASSISTANCE - We need your help again! Last 
school year, thanks to the generosity of our parishioners, we 
were able to pay the tuition costs for a student in need. She is 
the daughter of a single Mom who transferred from public 

school to the safe environment of St. Marys’s, but could not 
afford tuition. She has done very well, and will continue her 
education at St. Mary’s. She has received $900 of financial 
aide through the diocese, but we still must collect $3,200 to 
cover the full tuition. If you would like to help, any amount 
would be greatly appreciated. Please contact Fr. Richard. 
Thank you and God Bless! 
 
CCD NEWS - Dear Parents/Guardians, Pre-registration for 
2019-2020 is open for students who participated in our 
program last year and will be moving up a grade.  
Parents, please help us by registering your students now. No 
need to complete a new form! All you have to do is send the 
name(s) of the students who will be continuing in September. 
We will then check the information in our database and 
confirm. 
 Send the name(s) by email to: agata@olcworcester.com or 
text 508-615-2639 - which ever is easiesr for you. 
 
CCD registration for 2019-2020 for new students, grades 1 - 
11, will be held on September 7/8 after the 4:00pm  Mass on 
Saturday and the 9:30 and 11:00am Masses on Sunday. Forms 
are available on the parish website, and also during registration. 
Second grade students will be registered for the sacrament of 
First Penance and First Communion, and 11th grade students 
for the Sacrament of Confirmation.  
The program cost is $45 per student not to exceed $80 per 
family. If cost is an issue, please contact the Pastor and we will 
make arrangements for your child to attend.  

THIRSTING FOR GOD? 
Do you know someone who is thirsting for God and interested 
in deepening their journey with the Lord but they may not 
know how? Or someone who has not yet been baptized in the 
Catholic Church? Maybe you know someone who is already 
Catholic but has not received Communion and Confirmation? 
The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) is a 
journey to welcome newcomers into the Roman Catholic 
Church. It is a personal journey guided by the Gospel in which 
individuals examine and deepen their relationship with God.   
If you, or someone you know, is looking into fully realizing 
their faith walk by Baptism, Reconciliation, Holy Communion 
or Confirmation then the RCIA Team at Our Lady of 
Czestochowa Parish is ready. We are currently accepting 
inquiries for the 2019-2020 year and will be hosting an 
Informational Session early this Fall. Any questions please 
contact: Kim – Kmharmon111@gmail.com 
 

PARISH  RENOVATIONS  
The installation of the new floor in the Church will continue   
this week. During the installation, some entrances to the church 
may be blocked, and at  times, only  certain isles will be open 
to receive Communion. The floor work should be completed by 
September 6th. We appreciate your patience and understanding 
while these projects continue.  
 

FESTIVAL NEWS: 

We need your help! Please come and help to 
pinch the pierogi on Wednesday, Sept. 4 and 

Sept 11 from 9 a.m. Thank you! 

240 CLUB  Weekly winner #  102 Alice Currier 
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PARISH FALL FESTIVAL -The annual Parish Fall Festival 
is scheduled for October 5 and 6 this year.  Please help our Wo-
men’s Guild to  make this year’s festival another parish success 
by donating to the “Attic Treasures” section of the festival.  
Now is the time to unclutter your living space, your attic, gara-
ge and cellar, and donate your treasures.  We are happy to ac-
cept gently used household items, pictures, toys, books, CDs, 
clothes, etc.  Please, do not bring large furniture, televisions, 
microwaves, computers or any other electronics as the parish 
must pay to discard these items after the festival. Your  dona-
tions  may be brought to the rectory during regular office hours.  
All donations are appreciated.  
The Boosters are also looking for your generous donations of 
alchoholic beverages and gift baskets for the Liquor Booth.  
These can  be  dropped off at the rectory during office hours.  
Thanks for your support.  
 
ANNUAL PARTNERS IN CHARITY APPEAL - 

 WE HAVE MADE OUR GOAL! Thanks to all our paris-

hioners who have made their gift to the 2019 Partners in 

Charity Appeal. We have reached our goal of $46,500.  

Partners in Charity, formerly known as 

the Bishop's Fund, is the Annual 

Appeal for the Diocese of Woreester, 

serving 28 charitable, educational, and 

pastoral ministries. Through your ge-

nerous support we are able to serve 

thousands of families, individuals, reti-

red priests and seminarians. Thank you and God Bless! 

 
RENOVATION FUND 

Thank you all, who for the last two years were contributing 

toward our Renovation Fund. Two years ago we have asked our 

parishioners for the gift of $2,000 over the next two years, in 

order to be able to finance some necessary repairs and renova-

tions projects. Many of you responded to our appeal in a very 

generous way and we would like to a big Thank you! 

As you may have noticed, we still have Renovation Fund enve-

lopes in our monthly envelope packet. We think that some of 

our families may need more time to make the donation or there 

may be some who, besides previous contributions, may be will-

ing to give even more. We thank you very much for all you do. 

Coming together as a parish family and joining our efforts, with 

God’s help, we will keep our parish alive, our property and 

buildings in good shape. All this: For the glory of God and the 

Salvation of souls. God Bless you! 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

 JEZUS CHRYSTUS! 
22  Niedziela Zwykła 

„Jezus opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, 
jak sobie wybierali pierwsze miejsca.” Łk. 14, 7  
Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest 
chorobą duszy. Skłonność do porównywania się z innymi albo 
do wybijania się kosztem drugich świadczy o tym, że nie potra-
fimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy Jego darów. Kto 
uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną i niepowta-
rzalną miłość Jezusa, ten nie musi już szukać gdzie indziej za-
spokojenia swoich najgłębszych pragnień. Prostota, pokora, 
służba cechują tych, których Jezus wyzwolił.  

ŚRODA - 6:30 PM Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i 
prośby można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym.  
 

ŚRODA - MATKI W MODLITWIE 

Co środę w bocznej kaplicy po wieczornym nabożeństwie na 
modlitwie za swoje dzieci zarówno te dorastające jak i dorosłe 
spotykają się rodzice pragnący je wspierać w ten sposób oraz 
wymienić się doświadczeniami między sobą. Wszelkie zapyta-
nia można kierować do Danuty Stasiewicz 
 

PIERWSZY CZWARTEK 
W tym dniu dziękujemy Bogu za sakramenty Eucharystii i Ka-
płaństwa i modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w 
Kościele. Zapraszamy na Mszę św. w j. angielskim o godz. 
6:30 PM i adorację do godz. 8:00 wieczorem..  
 

PIERWSZY PIĄTEK   
6:30 AM - Msza św. w języku angielskim 
8:30 AM - Msza św. Szkolna. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych. 
3:00 PM - Koronka do Bożego Miłosierdzia i prywatna Adora-
cja Najświętszego Sakramentu  
6:00 PM sakrament pokuty i pojednania 
6:30 PM Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św. 
Spowiedź jak zwykle: Czwartek od 7:00 pm i Piątek od 6:00 
pm.  
 

PIERWSZA SOBOTA 
W sobotę po Mszy św. o godz. 7:00 rano będzie Różaniec oraz 
okazja do spowiedzi.  
 
NIEDZIELA - 8 WRZEŚNIA. Przy wejściu głównym do ko-
ścioła będzie możliwość kupienia różnych dewocjonaliów, 
krzyży, różańców, figurek i wyrobów z drzewa oliwnego z Zie-
mi Świętej. Dochód będzie przeznaczony na pomoc School of 
Joy z Betlejem, dla dzieci potrzebujących pomocy.  
 

CCD REJESTRACJA  
 Drodzy Rodzice/Opiekunowie! Rozpoczynamy rejestrację 
na zajęcia z Religii (CCD) na rok 2019-2020 dla wszystkich 
dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w ubiegłym roku szkol-
nym i teraz będą kontynuowały naukę w następnej klasie. 
Bardzo prosimy o pomoc w tej rejestracji. Nie trzeba wypełniać 
ponownie formularza! Wystarczy wysłać imię/imiona dziecka/
dzieci, sprawdzimy wcześniejsze dane i potwierdzimy każdemu 
indywidualnie.  
Imię/imiona dziecka/dzieci można wysłać mailem: 
agata@olcworcester.com lub SMS 508-615-2639 - jak wygod-
niej dla Was. 
Rejestracja nowych uczniów klas od 1 do 11 na Religię (CCD) 
na rok 2019/2020 będzie możliwa w weekend 7/8 września po 
Mszach: w sobotę o 4:00 i w niedzielę o 9:30 i 11:00. Formy 
rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej parafii oraz 
będą dostępne podczas rejestracji. Przygotowanie do Sakra-
mentu Pierwszej Komunii i Spowiedzi jest możliwe dla dzieci 
klas 2, natomiast do Sakramentu Bierzmowania - dla klas 11.  
Koszt rocznego programu na jedno dziecko wynosi $45, nie 
przekraczając $80 na rodzinę. W razie kłopotów z uiszczeniem 
płatności, proszę o kontakt z Ks. Proboszczem. Zrobimy 
wszystko, żeby Wasze dziecko uczestniczyło w zajęciach z  
religii.  
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NIEDZIELA - KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA 
Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja odbędzie się w na-
stępną niedzielę, 8 września, po Mszy św. o godz. 11:00. Za-
praszamy do wspólnej modlitwy i  dziękujemy za ofiary.  
 
POMOC DLA SAMOTNEJ MATKI - W ubiegłym roku 
zwracaliśmy się do Was z prośbą o pomoc dla matki samotnie 
wychowującej córkę i zmagającej się z chorobą. Dzięki ofiar-
ności naszych parafian i przyjaciół udało się zebrać pieniądze 
na pokrycie opłaty za szkołę St. Mary’s dla niej na cały rok.  
W tym roku ponownie pragnę Was prosić o pomoc dla tego 
dziecka, żeby mogło kontynuować naukę w naszej szkole. Po-
trzebujemy jeszcze $2,400. Dziekujemy wszystkim, którzy juz 
pomogli i zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy. 
Prosimy o kontakt z ks. Ryszardem.  

 
PRACE PRZY KOŚCIELE I PLEBANII 

Trwają prace przy wymianie podłogi w kościele. Podczas insta-
lowania nowej podłogi, czasowo mogą być nieczynne niektóre, 
najczęściej używane wejścia do kościoła, ale w tym samym 
czasie  udostępnione będą pozostałe. Nawa główna i boczne 
będą czasowo niedostępne. Prace związane z wymianą podłogi, 
w miejscach, gdzie obecnie jest karpet, powinny  być ukończo-
ne do 6 września.  
Następne prace są planowane. Będziemy o nich informować na 
bieżąco, jak również o związanych z nimi kosztami. W niedale-
kiej przyszłości planujemy też spotkanie dla wszystkich chęt-
nych parafian. na ten temat.  
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na Fundusz Remontowy, dzięki 
którym jesteśmy w stanie to wszystko zrobić. Bóg Zapłać! 
 

PARTNERS IN CHARITY  
Z radością pragniemy poinformować, że w ubiegłym tygo-
dniu osiągnęliśmy kwotę o jaką prosi nas Ks. Biskup. 
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary. Uzbieraliśmy 
$46,500 Z uzyskanych pieniędzy Diecezja jest w stanie zapew-
nić opiekę księżom emerytom, formację seminarzystom przy-
gotowującym się do kapłaństwa, stypendia dla uczniów z ubo-
gich rodzin, pomoc charytatywną i wiele innych potrzeb. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę! 
 

JESIENNY FESTIWAL PARAFIALNY – zaplanowany jest 
na 5-ego i 6-ego października.  Aby tegoroczny festiwal stał się 
kolejnym parafialnym sukcesem potrzebne są donacje do 
“Skarbów Strychowych”.  Jest to dobry czas na posprzątanie 
domu, strychu, garażu czy piwnicy i zrobienie donacji z artyku-
łów domowych, zabawek, ubrań, etc. Prosimy nie przynosić 
mebli, telewizorów, mikrofalówek, komputerów i innych 
przedmiotów elektronicznych gdyż parafia musi płacić za po-
zbycie się ich po festiwalu. 
Artykuły mogą być przyniesione na plebanię.  Dziękujemy za 
wszystkie ofiary. 

Prosimy o pomoc w lepieniu pierogów w środę, 
4-ego i 11-ego września od 9-tej rano. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
Dwa lata temu zwróciliśmy się do naszych parafian z prośbą o 
pomoc finansową w wysokości $2,000 od rodziny na pokrycie 
kosztów koniecznych remontów na plebanii i w kościele. Wiele 
rodzin okazało niezwykłą hojność, niektóre ofiarowały nawet 
więcej. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie i 
każda ofiarę na ten cel. Być może zauważyliście w naszym ze-
stawie kopert na następne dwa miesiące, ponownie jest kopert-
ka na Fundusz Remontowy. To z myślą o tych, którzy jeszcze  

nie mieli okazji, ale planują złożyć swoją ofiarę. Ale także o 
tych, którzy mogą i chcą ofiarować nawet więcej.  
Dziękujemy za wszystko, co robicie dla naszej parafii, aby była 
on żywą wspólnotą wierzących, ale także by nasze budynki 
parafialne były otoczone należytą troską, by mogły służyć nam 
i  pokoleniom. 
Jeżeli wszyscy się zjednoczymy, możemy zrobić bardzo dużo. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę i pomoc! 

Last Sunday: 11:00 Mass with re-
civing the John Paull II Triptich  
 
Msza św. o godz. 11:00 w ubiegłą 
niedzielę z obrzędem przyjęcia 
Tryptyku Jana Pawła II.  
More: www.olcworcester.com 

80th anniversary of the outbreak of World War II 
1939 - September 1 - 2019 

 

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
1939 - 1 Września - 2019 
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Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 
14 lat chętnych do nauki języka polskiego do naszej szkoły. 

Zapisy przyjmujemy cały rok.  
 

Rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego będzie w sobotę 
 14 września w audytorium Szkoły St. Mary’s o godz. 9:00 

Natomiast w niedzielę 15 września, podczas Mszy św. o 
godz. 11, będzie, będzie błogosławieństwo uczniów, 

 nauczycieli i rodziców.  
 

Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 1:00  
 

Po raz pierwszy w tym roku, dzieci z klasy 2 będą miały 
możliwość uczestniczenia w katechezie przygotowującej 

do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.  
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt  

z Dyrektor Haliną Olszewską 
 

Kontakt / Contact info: 
 

SOBOTNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO 
im. Jana Pawła II 

Halina Olszewski - Dyrektor: 508-615-3562 
Agnieszka Serafin - Prezes Zarządu: 508-887-2149 

www.polskaszkolaworcester.org 
Facebook: Szkoła Języka Polskiego w Worcester, MA  

Polish for children (3-14 years old)Classes are held 
on Saturdays from 9:00-1:00PM at St. Mary’s School 

Building. 
The new school year starts on Saturday, September 14 

at 9:00 AM  
 
 

Polish for adults: 
For beginners - Classes are held on Saturdays 

 at 9:30 AM at the School. 
 

Advanced - on Mondays at 5:30 PM in the rectory 
meeting room.  

For more information, please contact  
Halina Olszewska at:  

508 615 3562  

 

50 Richland St., Worcester, MA 01610 * 508-753-1170 * www.stmarysworcester.org 
 

Safe.  Discipl ined.  Christ ian Values.   

Oct. 5
th

 - Saturday: 10 A.M - 6 P.M. 
Oct. 6

th 
- Sunday - 9 A.M. - 1 P.M. 
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SECOND COLLECTION  

THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Bieżące utrzymanie budynków 

SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 

WEEKEND OF AUGUST 25, 2019 
 

REGULAR COLLECTION $ 4,051.00 
FEAST OF THE ASSUMPTION  $   200.00 
MONTHLY MAINTENANCE   $     90.00 
RENOVATION FUND               $ 1,080.00 
  

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

Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby 

naszej parafii.  BÓG ZAPŁAĆ! 
 

 

 

 Sign up for Online Giving at 

www.OlcWorcester.com.   

It’s easy safe and convenient! 

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 basket 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.  

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 prepa-
ration for marriage requires one year's notice. 
Please contact the Parish Office or go to 
www.worcesterdiocese.org/marrige-preparation 
for more details. 
 

SACRAMENT OF THE SICK. For those of  ad-
vanced age  or hospitalized, call the rectory to 
arrange visitation. 

CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią Par-
afialną w celu uzgodnienia szczegółów.  
 

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

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Narzeczeni 
powinni powiadomić Parafię o zamiarze zawar-
cia małżeństwa na ok. jeden rok przed ter-
minem.  
 

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

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 

Thank you to all who continue to con-
tribute to our Building Renovation 
Fund.  
God bless you. Last week we received  
donations from the following families.  
 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na 
Fundusz Remontowy. W ostatnim 
tygodniu ofiary złożyli:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brzoska, Marek and Marzena 
Cwaliński, Janina 
Drozdowski, Konstanty 
 and Małgorzata 
Janeczak, Zdzisław and Elizabeth 
Kurpiewski, Sławomir and Bożena 
Lange, Halina 
Macko, Andrzej and Agnieszka 
Majkowski, Robert and Jadwiga 
Miller, Wiesława 
Pardo, Alina 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Szambelan, Marian 
Tarasiak, Mark C. 
Wróblewska, Krystyna 
Zakrzewski, Andrzej and Iwona 
 

Thank you and may God Bless you! 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
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 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 information 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 
 

 
 

Mówimy po polsku 

 

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, Cater-
ing, 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 

 

FREE   
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 

or rectory@olcworcester.com  

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 

ewakalicka@gmail.com 
@EwaKalickaPhotography 


