
  

  

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 

8 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 8, 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 

23
RD

 Sunday in Ordinary Time  -  23 Niedziela Zwykła 
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Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 
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 
7. śp. James Mazejka - int. Janet and John Bakstran 

 
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:  
 Za Parafian - For Parishioners 
1. Za Marię Kamińską z okazji 100-tnych urodzin, z 
podziękowaniem za wszelkie łaski i błogosławieństwa oraz z 
prośbą o opiekę Matki Bożej i moc Ducha Świetego na 
dalsze lata.  
2. śp. Zmarłych z rodziny Szymborskich - int. Rodziny 
3. śp. Franciszek Michniewicz - int. Córka 
4. O Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Agaty i Michała 
i ich dzieci - int. Rodzice 
5. śp. Maria i Zygmunt Rossa - int. Córka z rodziną 
6. śp. Mark Nowak (3 rocznica) - int. Mamy 
7. śp. Kazimierz Nowak (11 rocznica) - int. Rodziny 
8. śp. Stanisław Piaścik - int. Koło Żywego Różańca  
9. śp. Ryszard Śmigielski oraz zmarłych z rodzin 
Śmigielskich, Stasiewicz, Roszkowskich, Szkaradek, Ligaj, 
Kania i Maj - int. Rodzina 
10. O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla babci Heni z 
okazji Dnia Dziadków od Julusia 
11. Za Zmarłych polecanych w Wypominkach 
 

Monday, September 9  St. Peter Claver 
6:30 AM - śp. Genowefa Zawada - int. Son and Family 
6:30 PM - śp. Helena Karpińczyk (30 dni po śmierci) 
 

Tuesday, September 10  
6:30 AM - śp.  Deceased members of the of the Kasprzak, 
Michalak, Sabacinski and Triboski families - int. Irene Stomski 
6:00 PM - Msza Wspólnoty Metanoia. Zapraszamy wszystkich 
chętnych. 
 

Wednesday, September 11    
6:30 AM - śp. Edward and Helen Kulak; Vincent and Dorothy 
Stomski - int. Irene and Michael Homrok 
6:30 PM -  śp. Anna Brzóska - int. Siostry 
 

Thursday, September 12 
The Most Holy Name of Mary / Najświetszego Imienia Maryi 

6:30 AM - śp. Deceased members of the Kazmierczak and 
Stodolski Families - int. Irene Homrok 
 

Friday,  September 13 St. John Chrysostom  
6:30 AM - śp. Catherine Zaczynski - int. Nephew and Family 
6:30 PM - śp. Anna Brzóska - int. Córka z rodziną 
 
Saturday, September 14  

The Exaltation of the Cross 
Święto Podwyższenia Krzyża 

7:00 AM - śp. Augustine Kroll and Rev. Edward Murawski - 
int. Irene and Michael Homrok  
 

VIGIL of the 24
TH 

Sunday in Ordinary Time  
4:00 PM  
1. śp. śp. Waleria (anniv.) Stanislaus, Benjamin, Victor, 
Stephen and Eleanor Brzozowski - int. Granddaughter Val 
2. śp. John J. Kazlauskas - int. Barbara Kazmierczak 
3. Health and Blessing for Ludwik Jachimczyk and the family 

members - int. Family 
4. śp. Franciszek Thaddeus Podgórny - int. Son Jacek and 
Family 

 
24

TH
 SUNDAY IN ORDINARY TIME    
SEPTEMBER 15

TH
, 2019    

24 NIEDZIELA ZWYKŁA        15 WRZEŚNIA, 2019      
8:00 - śp. Krzysztof Kulbacki - int. Adela i Jan Kulbacki 
9:30 - śp.Helen (Skowroński) Danko - int. Children 
11:00:  
1. O Boże błogosł. moc Ducha św. i opiekę Matki Najśw. dla 
ks. Tomasza z okazji urodzin - int. Koło Żywego Różańca 
2. śp. Mariusz Biedrzycki - int. Ojca z rodziną 
3. śp. Zofia Kołaczyńska - int. Siostra Halina z rodziną 
4. śp. Zmarłychh z rodzin Pawłowski, Gut, Brzóska i Florczyk 
5. śp. Zygmunt Banach - int. Catherine Banach z rodziną 
6. śp. Władysława i Wincenty Galanek - int. Córka Barbara z 
rodziną 
7. śp. Czesław i Józefa Siwik - int. Syn Jan z rodziną  
8. śp. Edward Kisiel  (1 rocznica) - int. Barbara i Jan Siwik 
9. śp. Stanisław Piaścik - int. Barbara i Jan Siwik 
10. śp. Stasia Jachimczyk - int. Zofia Pienkos 
11. O Boże łaski i opiekę Matki Najśw. dla Ewy i Kamila z 
okazji 1 rocznicy ślubu - int. Rodzice 
12. W intencji Uczniów i Nauczycieli Szkoły Języka 
Polskiego, z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.  

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

 Alexander A. Drisco, 97  
May he rest in peace…  

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
Health, God’s blessing and protection of  Holy Mary for 

Theodore, Rosalie, Charlotte and their Parents 
Donated by Grandparents 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
             Health, God’s blessing and the protection of God’s 
Mother for Theodore, Rosalie, Charlotte and their Parents 

Donated by Grandparents 
 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
Health, God’s blessing and protection of  Holy Mary for 

Theodore, Rosalie, Charlotte and their Parents 
Donated by Grandparents 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
Health, God’s blessing and protection of Holy Mary 

for Theodore, Rosalie, Charlotte  
and their Parents 

Donated by Grandparents 
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PRAISED BE JESUS CHRIST! 

23RD  Sunday in Ordinary Time 
“Everyone of you who does not renounce all his possessions 
cannot be my disciple.” (Luke 14:33)  
When we first hear this statement, it seems that Jesus is making 
an unrealistic demand upon us. How can we renounce all of our 
possessions? We need them to live. However, what we must 
renounce is the belief that they belong to us. Everything that 
we have belongs to God alone. All of our resources are 
entrusted to us not only for our own use, but also so that we can 
help others. Once we renounce the idea that we possess or are 
entitled to anything, it is much easier to share the many gifts 
that God has given us. Then we truly are His Disciples. 

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 General Meeting, 
Sept. 10 at 6:00 p.m. in the church hall. 
 
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.  
 
OLIVE WOOD FROM BETHLEHEM - Maysoon Khair is  
in our parish this weekend representing the school of Joy from 
Bethlehem. 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 - Thank you very much to all   
who came up with the financial assistance for St. Mary’s 
Student and our parishioner. We have collected almost $4,600 
to cover her tuition for another school year. On behalf of her 
Mom I would like to thank all the donors! Thank you and God 
Bless! 
 
CCD REGISTRATION for 2019-2020 for new students, 
grades 1 - 11, will be held this weekend 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.  
 For More information please contact: Agata: 
agata@olcworcester.com or 508-615-2639  

 
HIGH  SCHOOL  AMPLIFY  Sunday, September 22nd, 5:30
-8pm, St. Mary, Uxbridge.  All high school youth are invited to 
the first Diocesan Amplify night of the year on Sunday, 
September 22nd at St. Mary's in Uxbridge from 5:30-8pm. Join 
us for dinner, backyard games and prizes, praise and worship 
music, Eucharistic Adoration and confession. 

MIDDLE SCHOOL AMPLIFY  Friday, September 27th, 
6:30-8:30pm, Sacred Heart, Webster. All Middle School Youth 
(6-8th grade) are invited to our first Middle School Amplify of 
the year! Join us on Friday, September 27th from 6:30-8:30pm 
at Sacred Heart in Webster. Dinner will be provided followed 
by music, games, and a witness from one of our high school 
discipleship team members. 
These events are FREE to register please contact Agata 
Hannoush 508-615-2639 or agata@olcworcester.com  
 

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 
 

CATHOLIC BUSINESS BREAKFAST 
On Wednesday, Sept 18 from 7:30 - 9 am, Emmanuel Radio 
is sponsoring a Catholic Business Breakfast at Assumption 
College Tsotsis Center, 500 Salisbury St., Worcester. Catholic 
business owners and professionals are invited for a morning of 
fellowship and networking. You’ll be inspired by a 
presentation from Karen Laganelli, CEO at Notre Dame 
Healthcare -who will share her testimony about what happened 
when she put God in charge! Rev. Richard Reidy, Vicar 
General, Diocese of Worcester, will lead us in prayer. Tickets: 
$12.00 in advance or $15.00 at the door. 
For more information contact Cindy R Dorsey at (508) 767-
1230 or email cindy.dorsey@1230radio.com. Online at 
www.1230radio.com.  
 
PARISH FALL FESTIVAL -The annual Parish Fall Festival 
is scheduled for October 5 and 6 this year.  Please help our 
Women’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, garage and cellar, and donate your treasures. We are 
happy to accept 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  donations  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.  

 

We need your help! Please come and help to 
pinch the pierogi on Wednesday, Sept. 11  

from 9 a.m. Thank you! 

DEACON STEVE TOGETHER WITH HIS FAMILY wish 
to express their profound gratitude and appreciation to you, the 
Częstochowa parish community for your support, prayers and 

presence at the death of his Dad.  
May God bless each and every one of you. 

mailto:agata@olcworcester.com
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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! 
23  Niedziela Zwykła 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: 
”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, 
nie może być moim uczniem.  Łk. 14,25 
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. 
Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem 
naszej „nienawiści.” Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie 
podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzuce-
nia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na 
taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w mo-
dlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.  

WTOREK  –  Spotkanie organizacji Kobiet Women’s Guild, 
10-ego  września o godz. 18:00 w sali pod kościołem.  

 

ŚRODA - MATKI W MODLITWIE - Modlitwa Matek za 
dzieci, po wieczornej Mszy św. w bocznej kaplicy 
 

PIĄTEK - 6:30 p.m. Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego 
 

NIEDZIELA - 8 WRZEŚNIA. Przy wejściu głównym do ko-
ścioła jest okazja kupienia różnych dewocjonaliów, krzyży, 
różańców, figurek i wyrobów z drzewa oliwnego z Ziemi Świę-
tej. Dochód będzie przeznaczony na pomoc School of Joy z 
Betlejem, dla dzieci potrzebujących pomocy.  
 
REJESTRACJA NOWYCH UCZNIÓW klas od 1 do 11 na 
Religię (CCD) na rok 2019/2020 będzie możliwa w ten week-
end, 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 in-
ternetowej parafii oraz będą dostępne podczas rejestracji.  
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.  

Spotkanie rozpoczynające Edukację Religijną CCD 2019/20 
dla dzieci i rodziców będzie 16 września o 5:30 w kościele. Po 
spotkaniu dla tych rodziców, którzy w zeszłym roku nie brali 
udziału  w szkoleniu z zakresu zapewnienia Bezpiecznego Śro-
dowiska dla dzieci będzie możliwość obejrzenia krótkiego fil-
mu szkoleniowego (jest to wymagane przez Diecezję). 
 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO DLA DZIECI 
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 12 lat na nie-
dzielne Msze Św. w roku szkolnym o godz. 11:00, gdzie dzieci 
są zapraszane na Liturgię Słowa Bożego specjalnie przygoto-
waną dla ich wieku do kaplicy. Więcej informacji na plakacie 
przy głównym wejściu.  

 

POMOC DLA SAMOTNEJ MATKI Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy już pomogli w opłaceniu kolejnego roku 
nauki w naszej szkole dla dziecka z rodziny potrzebującej 
wsparcia. Dzięki życzliwości i ofiarności wielu parafian udało 
się już zebrać prawie całą potrzebną kwotę. Bóg Zapłać! 
 

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA 
Po miesięcznej przerwie spowodowanej wakacjami, jak w co 
drugi czwartek miesiąca w dolnej sali na plebanii spotykają 
się mężczyźni na wspólnej modlitwie, dyskusji, dzieleniu i re-
fleksji, po to by umacniać się w swoim powołaniu i w swojej 
tożsamości jak męża, ojca czy kawalera. 
Jeśli dotychczas nie przychodziłeś na spotkania Mężczyzn 
Świętego Józefa to zapraszamy Cię w najbliższy czwartek 12 
września o 7 wieczorem. Więcej informacji możesz uzyskać u 
Marcina Kicilińskiego: 7742003807 lub Michała Dumały: 
5084102943. 
 

METANOIA – FORMACJA I WEEKEND 
Mszą Świętą otwartą dla wszystkich o godzinie 6 wieczorem w 
kościele we wtorek 10 września, wspólnota Metanoia wzna-
wia stałą formację wg programu Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
Po Eucharystii i krótkim uwielbieniu nastąpi dzielenie się w 
grupach swoim przeżyciem czasu wakacyjnego oraz doświad-
czeniem Boga. 
Natomiast w sobotę i niedzielę 14/15 września członkowie Ma-
tanoi wraz z rodzinami oraz sympatykami a także Mężczyzna-
mi Świętego Józefa udają się na weekend rekolekcyjno-
integracjny do ośrodka Betania w nieodległym Medway.  
 
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  
we środę,  11-ego września od 9-tej rano. 

 

 

240 CLUB  Weekly winner #  85 Julie Koss-Stephany 

DIAKON STEPHEN WRAZ ZE SWOJĄ RODZINĄ  
pragną wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie dla wspólnoty 

parafialnej za wsparcie, modlitwę i Waszą obecność na  
pogrzebie Taty. Niech Bóg błogosławi każdego z was. 
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Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat chęt-
nych 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 
 

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

The new school year starts on Saturday, Sept. 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.  
 

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  

 

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. 

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 zesta-
wie kopert na następne dwa miesiące, ponownie jest kopertka na 
Fundusz Remontowy. To z myślą o tych, którzy jeszcze  nie mie-
li 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 para-
fialne były otoczone należytą troską, by mogły służyć nam i  po-
koleniom. 
Jeżeli wszyscy się zjednoczymy, możemy zrobić bardzo dużo. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę i pomoc! 
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SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 

WEEKEND OF SEPTEMBER 1, 2019 
 

REGULAR COLLECTION $ 4,228.00 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 2,333.00 
RENOVATION FUND              $ 3,218.00 
ON-LINE FOR AUGUST $ 2,780.00 
  

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 follo-
wing families.  
 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na 
Fundusz Remontowy. W ostatnim 
tygodniu ofiary złożyli:  
 
Armstrong, Stephanie 
Cuzzupe, Robert & MaryJane 
Dworak, Jozef and Maria 
Dymerski, Anna 
Ermanski, Brenda 
Facteau, Francis and Darlene 
Gleba, Stanley and Eva 
Kania, Elizabeth 
Karłowicz, Czesław and Lucy 
Kiciliński, Marcin and Joanna 
Klimczuk, Helena 
Kowalczyk, Stanley and Halina 
Macko, Andrzej and Agnieszka 
Marczewski, Barbara 

Popek, William and Teresa 
Prytko, Robert and Lisa 
Rogacz, Stanley 
Savaria, Matthew and Getchen 
Seman, Edward 
Siwik, Jan and Barbara 
Then, Caroline 
Wassel, Frederick 
Wesołowski, Władysław 
Wójcicki, Jerzy and M 
Wondolowski, Paul B 
Wróblewska, Krystyna 
Zabek, Wesley and Elizabeth 
Zawada, Edward and Barbara 
Zuschlag, Aniela 
On-line donations came from: 
Frisinger, Marta  
 Golaszewski, Raymond and Alicja 
 Gustowski, Jane  
 Kohut, Deacon and Mrs. Stephen 
Thompson  
 Polek, Father Richard  

Thank you and may God Bless you! 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
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SOME OF THE WAYS TO SUPPORT 

ST. MARY’S SCHOOLS 
 
ST. MARY’S FUN SHOP 
Please support the Saint Mary's Eagles - Fall - 
2019 apparel fundraiser by shopping from our 
online shop, until September 11, 2019 (Maybe 
extended to September 20,2019.   
Link to St. Mary's Fan Shop: 
 https://fancloth.shop/HY7BP 
Please share/forward this email with students, pa-
rents, families, and friends.  
 
 
AMAZON 
If you purchase items from Amazon using our link, 
St. Mary’s will receive a percentage of ALL sales. 
The Amazon link on our website  will take you to 
Amazon, where you can shop as usual with the 
added bonus of supporting St. Mary's!  
The school website is: www.StMarysWorcester.org 
 
 
PRICE CHOPPER 
Enroll your Price Chopper 
card in the “Tools for Schools” 
program online or in store. Each time you shop 
and present your AdvantEdge card, the school 
earns points that are redeemed for supplies. Please 
visit: 
https://www.pricechopper.com/savings/tools-
schools/ 
Use school code 14401 to enroll. 
 
 
 
TARGET 
Enroll your Red Target credit card online and our 
schools earn points each time you shop. Please 
visit https://www.target.com. Click on REDcard, 
manage my REDcard, and then click on the box 
Take Charge of Education.  
Use school code 18001 to enroll  

SUPPORT THE GOSPEL OF LIFE  
The Choose Life License Plate is a wonderful way to raise 
public awareness and much needed funding to support the 
positive choices of Life, Adoption and Safe Havens for 
unwanted pregnancies and newborns. Money generated by 
Choose Life specialty plates will financially support life 
affirming agencies that provide services such as free pre-
gnancy testing, ultrasounds, counseling and on-going 
support to women at risk for abortion. Grants have been 
given to the local agencies that our parish supports, Pro-
blem Pregnancy and Visitation House. Please go to-
www.chooselifemassachusetts.org for information on how 
to purchase a Choose Life 
License Plate or go directly 
to the RMV website 
(www.massrmv.com)   
Thank you for your 
support. 

https://fancloth.shop/HY7BP
http://www.amazon.com/?_encoding=UTF8&tag=stmasjrsrhisc-20
https://www.pricechopper.com/savings/tools-schools/
https://www.pricechopper.com/savings/tools-schools/
https://www.target.com/
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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 


