
  

  

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 

29 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 29, 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 
First Communion Class 
Coordinator and Catechist 
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  
 
 

 

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 

26
TH

 Sunday in Ordinary Time  -  26 Niedziela Zwykła 
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Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 
VIGIL of the 26

TH 
Sunday in Ordinary Time  

3:30 PM Rosary 
4:00 PM  
1. śp. Bronisława Linga - int. Lee and Richard Pietrewicz 
2. śp. Bolesław Kaczmarczyk - int. Wife and Family 
3. śp. Henryka and Józef Macko (anniv.) - int. Children 
4. śp. Edward Kohut - int. Halina i Marian Stomski 
5. All Souls Day Intentions 

 
26

TH
 SUNDAY IN ORDINARY TIME    
SEPTEMBER 29

TH
, 2019    

26 NIEDZIELA ZWYKŁA        29 WRZEŚNIA, 2019      
8:00 - śp. Marianna i Zdzisław Suchomscy; Teresa Zięba - 

int. Wiesiek 
9:30 - śp.Deceased members of the Kurkiewicz and Jóźwiak 

Families - int. Granddaughter Danuta and Family 
10:30 - Różaniec 
11:00: Za Parafian / For Parishioners 
1. śp. Zofia i Stefan Piaścik oraz zmarłych z rodzin 
Arkiszewskich i Piaścik - int. Syn z rodziną 
2. śp. Jan Bania, Mieczysław i Katarzyna Bania - int. Mariola 
Holub 
3. O zdrowie, Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Ali 
4. śp. Janusz Pasiuk - int. Rodziny 
5. śp. Zmarłych z rodziny Sobieraj - int. Córka z rodziną 
6. O łaskę zdrowia i Boże Błogosł. dla Witolda - int. Mama 
7. śp. Stanisław Piaścik - int. Zofia i Zdzisław Piaścik  
8. śp. Sandra Linkevich i zmarłych z rodziny Linkevich 
9. śp. Stasia Jachimczyk - int. Zofia Pienkos 
10. śp. Czesław Cwaliński - int. Syn z rodziną 
11. Bronisław Mróz (zmarł w Polsce) - int. Krystyna z rodziną 
 

Monday, September 30 St. Jerome 
6:30 AM - śp. All souls in Purgatory, especially those who 
have no one to pray for them - int. Maureen Schwab 
6:30 PM - śp. Zofia Piaścik 
 
Tuesday, October 1 /  Wtorek, 1 Października 

Św. Therese of the Child Jesus 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

6:30 AM - Special petition - int. Maureen Schwab 
6:30 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 
Wednesday, October 2    
6:30 AM - śp. Joseph Danko Sr. - int. Children 
6:30 PM -  O Boże Błogosł., moc Ducha Św. i opiekę Matki 
Najśw. dla Agnieszki z okazji urodzin - int. Rodzice 
 
First Thursday, October 3 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Stefan Wassel - int. Dr. John Kozlowski 
6:30 PM - 1. For our Pope, all Clergy and vocations in the 
Church 
2. For Eliza on the occasion of her 16th Birthday, requesting 
God’s Blessings and Light and the Guidence of the Holy 
Spirit  

 
First Friday, October 4 / Pierwszy Piątek 
St. Francis of Assisi / Św. Franciszka z Asyżu 
6:30 AM - śp. Edward F. Kohut - int. Harold and Dolores 
Audette 
8:30 AM - St. Mary’s School Mass (Al are Welcome)  
6:30 PM - śp. Irena i Franciszek Barszcz - int. Ela 
 
First Saturday, October 5 
7:00 AM - God’s blessing for Avery Lemanski  
 

VIGIL of the 27
TH 

Sunday in Ordinary Time  
3:30 PM Rosary 
4:00 PM  
1. śp. David Banach (anniv.) - int. Mom 
2. śp. Joseph Yuknavich - int. Daughter 
3. śp. Wayne Parker (2nd anniv.) - int. Wife and Family 
4. For the grace of health and blessings for Maryann Łysiak - 

int. Family 
5. śp. Francis Walkowiak - int. M/M John Bartosiewicz 
6. All Souls Day Intentions 

 
27

TH
 SUNDAY IN ORDINARY TIME    

OCTOBER 6
TH

, 2019    
27 NIEDZIELA ZWYKŁA        6 PAŹDZIERNIKA, 2019      

8:00 - śp. Krystyna i Tadeusz Kalicki 
9:30 - śp. Stanley and Eleanor Wolosz and deceased 

members of the Wolosz family - int. Family 
10:30 - Różaniec 
11:00: Za Parafian / For Parishioners 
1. śp. Krystyna i Tadeusz Kalicki - int. Rodzina 
2. śp. Irena i Józef Chrostowski; Mieczysław, Janina, Kazik, 
Andrzej, Rysiek Gocłowski - int. Sabina z rodziną 
3. śp. Czesława, Józef, Kazimierz Ustaszewscy; Tadeusz, 
Stanisława Pardo; Zbigniew, Paweł Chełstowski; Jadwiga 
Kucharska - int. Rodzina 
4. śp. Bolesław, Władysława, Stanisława, Jan Sobiech - int. 
Rodzina 
5. śp. Janina Grochowska (rocznica) - int. Córka z rodziną 
6. O łaskę zdrowia i Boże Błogosł. dla Witolda - int. Mama 
7. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Członków 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
8. śp. John Banach - int. Maria Małkowska 
9. O Boże błogosł. i łaskę zdrowia dla córek i wnuka - int. 
Rodzice 
10. śp. Marianna, Stefan, Eugeniusz Mróz; Marianna i 
Edward Misierewicz - int. Krystyna z rodziną 
 

 

Congratulat i ons to  
 

Reitchell Arandia and Layth Alkhadady 
 

Who have joined their lives  
in the Sacrament of Holy Matrimony   

 

God Bless You!  Szczęść Boże! 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
W pewnej intencji 

240 CLUB  Weekly winner #  221 MaryAnna Hiester 
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PRAISED BE JESUS CHRIST! 

26TH  Sunday in Ordinary Time 
“My child, remember that you received what was good during 
your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; 
but now he is comforted here, whereas you are tormented. 

Moreover, between us and you a great chasm is 
established…” (Luke 16:25-26)   

When God created the world He declared that it was good and 
He gave it to all mankind for us to enjoy. However, over the 
years we have created a chasm between those who have great 
gifts and those who do not. In today’s Gospel we see that with 
our own generosity we must bridge that gap between those who 
have much and those who have little or we may find ourselves 
on the wrong side of the chasm in the next life. 

 
MONDAY - CCD - RELIGIOUS  EDUCATION 

Grades 1-11, From 5:30-6:30 p.m. at St. Mary’s School. 

 
TUESDAY - O.L.C. Women’s Guild Executive Board 
Meeting, Oct. 1, 2019 - 6 p.m. at the rectory. 

WEDNESDAY - 6:00 PM - Rosary and Novena to Our 
Lady of Perpetual Help and St. John Paul II followed by 
Mass in Polish. Prayer requests can be placed into the box at 
the main entrance.  

 
WEDNESDAY - 40 DAYS for LIFE  -  FALL CAMPAIGN 
The international campaign of prayer, fasting and public 
witness to end abortion, 40 Days for Life, began on 
Wednesday, September 25.  Once again, we are inviting our 
parishioners to join us across the street from Planned 
Parenthood at 470 Pleasant Street in Worcester, to pray 
together asking God to end this evil scourge on our society. 
Our parish has committed to praying from 1:00 - 7:00pm 
on each of the Wednesdays in October.  Please sign up for an 
hour or two on the sign up sheet in the entryway of church. 
Thank you! 
      
FIRST THURSDAY MASS AND PRAYERS FOR 
PRIESTS - 6:30PM 
Please join us on Thursday, October 3rd, 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. 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, October 5th, after 
morning Mass we will pray the Rosary. Opportunity for 
confessions at 7:30 as usual.  
 

ROSARY DEVOTION IN OCTOBER 
 During the month of October, we will pray the Rosary  
Monday through Friday at 6:00 pm, followed by Mass in 
Polish. Saturday at 3:30 PM in English. Sunday at 10:30 in 
Polish. 

WELCOME TO OUR RCIA PROGRAM 
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 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.  

 
CALLING ALL BAKERS 

Your delicious baked goods will contribute to a successful 
parish festival. Please bring your cakes, babkas, cookies, 

etc. to the cafeteria Friday afternoon October 4 or 
Saturday morning October 5.  Thank you very much! 

 
2019 CATHOLIC SCHOOLS APPEAL 

THIS WEEKEND the annual Catholic Schools Appeal is 
taking place in churches throughout the diocese. This appeal at 
Our Lady of Czestochowa is especially  important, because all 
monies collected go directly to St. Mary’s School. This 
collection helps to defray operating expenses so that tuition can 
be kept at the lowest level possible. Thank you in advance for 
your generosity! God Bless! 
 
PILGRIMAGE TO ITALY WITH MSGR. CZARNECKI 

Next year the world will celebrate the 100th anniversary of the 
birthday of St. John Paul II,  Pope and  spirtual leader of the 
world. On this meaningful occasion great festivities  will take 
place in Rome for which the general chairman of the Vatican 
Foundation, Cardinal Stanislaw Rylko, has invited members 
and friends of the JPII chapter of New England. We are taking 
advantage of this invitation by sponsoring  a pilgrimage to 
Rome and beyond, from  April 23rd  to May 3rd to take part in 
the celebration in Rome and to visit other exciting places in 
Southern Italy. We will visit the Shrine of St. Padre Pio in San 
Giovanni Rotondo, as well as other relaxing places such as the 
world renowned resort - Sorento, Island of Capri, Naples, 
Vesuvius, Pompeii, and more.  The cost is only $2975 
including  Air Fair, hotels, two  meals a day and entrie fees.  
For an official brochure please call Mrs. Barbara Pysk  508-864
-1192 or  Mrs. Urszula Kokosinski, 508 735-4499. 
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CELEBRATE PRIESTHOOD and Support Priests’ 
Retirement 
Forms are available at the main door of the church or onli-
ne at worcesterdiocese.org to order tickets or to make a 
donation to the 6th Annual “Celebrate Priesthood – Taste 
of the Diocese” to be held on Tuesday, October 22 be-
ginning at 5:30 pm at the Atrium at St. Vincent Hospital. 
Join us for a Gala featuring a wide variety of food, wine, 
beer and soft drinks from leading restaurants and ethnic 
parishes. Our open reception format gives everyone a 
chance to mingle, visit with friends and priests who you 
may not have seen in years as well as give thanks for the 
gift of the priesthood in our lives. Can’t attend? Donations 
gladly accepted and opportunities also available online for 
memorial gifts, sponsorships, advertising, and legacy gi-
fts.  

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

 JEZUS CHRYSTUS! 
26  Niedziela Zwykła 

„Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bo-
gaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świet-
nie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzo-
dami, imieniem Łazarz. (…) Umarł żebrak i aniołowie zanie-
śli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrze-
bany….” Łk. 16, 19   
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, prze-
kształcając nasze życie obecne. Chrystus chce niwelować po-
działy i przepaści, jakie tworzymy między nami, a innymi ludź-
mi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących, nie 
przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. Spo-
tkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość na ubogich, 
gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na 
łono Abrahama.  
 

NIEDZIELA - 7:35 AM - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
 

PONIEDZIAŁEK  - CCD - LEKCJE RELIGII 

Klasy 1-11 w godz. 5:30-6:30 w budynku Szkoły St. Mary’s  
 

WTOREK - SPOTKANIE WSPÓLNOTY METANOIA 
W pierwszy wtorek miesiąca 2 października członkowie wspól-
noty Matanoia gromadzą się na Mszy Świętej o godz. 6:30 wie-
czorem otwartej dla wszystkich, po niej będzie katecheza wg 
programu Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz dzielenie się w 
grupach swoim przeżywaniem działania Boga. 
 

ŚRODA - 6:00 PM Różaniec z nowenną do Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy i św. Jana Pawła II oraz Msza święta. Podzię-
kowania i prośby można  do skrzynki przy wejściu głównym. 
 

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

ŚRODA  - 40 DNI DLA ŻYCIA - KAMPANIA JESIENNA 
Po raz kolejny zapraszamy parafian do przyłączenia się i przyj-
ścia przed klinikę aborcyjną przy 470 Pleasant St. na wspólną 
modlitwę. Nasza parafia ma wyznaczony czas modlitwy w każ-
dą środę października od godz. 1:00 do 7:00 pm. Prosimy o 
zapisanie się i ofiarowanie godziny lub dwóch. Lista jest przy 
wejściu do kościoła. Dziękujemy! 

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 Różaniec o godz. 6:00 pm wj. pol-
skim a potem Mszę św. w j. angielskim i adorację do godz. 
8:00. Podczas adoracji będzie możliwość spowiedzi.  
 

PIERWSZY PIĄTEK   
6:30 AM - Msza św. w języku angielskim 
8:30 AM - Msza św. Szkolna. Zapraszamy wszystkich chętnych. 
3:00 PM - Koronka do Bożego Miłosierdzia i prywatna Adora-
cja Najświętszego Sakramentu  
6:00 PM sakrament pokuty i pojednania / Różaniec 
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.  
 
RÓŻANIEC I ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH - 
będzie w następną niedzielę, 6 października o godz. 10:30 
 

RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 
W miesiącu październiku zapraszamy na Różaniec. Nabożeń-
stwo Różańcowe będzie od poniedziałku do piątku o godz. 
6:00 wieczorem a po nim Msza św. w j. polskim. Ponadto 
Różaniec będziemy odmawiać w sobotę o 3:30 pm w j. angiel-
skim i w niedzielę o 10:30 w j. polskim.  
 

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.  

 
ZBIÓRKA NA SZKOŁY KATOLICKIE 

Dzisiaj w całej diecezji jest zbierana druga kolekta, która 
przeznaczona jest na pomoc szkołom katolickim.  
Wszystkie pieniądze zebrane w naszym kościele zostaną 
przekazane naszej szkole parafialnej St. Mary’s, która już od 
przeszło 100 lat kształci i wychowuje dzieci i młodzież. Z góry 
dziękujemy za Waszą hojność! Bóg Zapłać! 
 

JESIENNY FESTIWAL PARAFIALNY – odbędzie się w 
sobotę i niedzielę 5-ego i 6-ego października.  Aby tegoroczny 
festiwal był udany, potrzebujemy zaangażowania wszystkich 
parafian. Potrzebne są donacje do “Skarbów Strychowych”.  
Jest to dobry czas na posprzątanie domu, strychu, garażu czy 
piwnicy i zrobienie donacji z artykułów domowych, zabawek, 
ubrań, etc. Prosimy nie przynosić mebli, telewizorów, mikrofa-
lówek, komputerów i innych przedmiotów elektronicznych 
gdyż parafia musi płacić za pozbycie się ich po festiwalu. 
Artykuły mogą być przyniesione na plebanię. Dziękujemy za 
wszystkie ofiary. 
St. Mary’s Boosters proszą o donacje do stoiska z alkoholem. 
Można je przynosić na plebanię.  

 
PROSIMY O POMOC 

• Prosimy bardzo o upieczenie ciast, babek, ciasteczek, 
itp. na parafialny festiwal i przyniesienie do kafeterii 
w piątek po południu 4-ego lub w sobotę rano 5-ego 
października.   

http://www.worcesterdicoese.org/
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SUPPORT ST. MARY’S SCHOOLS 
 
 
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” pro-
gram 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  
 

 ST. MARY’S SCHOOLS BOTTLE AND CAN DRIVE 
Every WEDNESDAY please bring all of your bottles and cans 
and drop them off in front of the school in boxes or trash bags. 
We will take care of the rest. Please make sure the bottles or 
cans are redeemable in MA. (water bottles are NOT redeema-
ble). Proceeds benefit the school’s Athletics program. We thank 
you for your continued support!  Any questions, please call the 
High School office, 508 753 1170. 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Z przewodnikiem w j. polskim - planowana jest na 5-18 paź-
dziernika 2020. Szczegóły programu i cena będzie znana 
pod koniec października tego roku, jednakże można już re-
zerwować miejsca kontaktując się z Krystyną Szymczak 508
-865-9390 lub Alicją Borys w kancelarii parafialnej.  
 

WYBORY DO SEJMU I SENATU  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

13 października 2019. 
Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w wyborach 
i rejestracji, dostępne są na stronie Konsulatu Generalnego w 
Nowym Jorku: www.nowyjork.msz.gov.pl  
 

OUR PARISH adopted a new and improved way of commu-
nicating that will make it much simpler for you to get the 
information and our weekly bulletin on-line. It’s powered by 
a service called Flocknote. Like sending a "note" to the 
"flock". This is all totally free for you to use, you don’t even 
have to download anything or create a password in order to 
participate. You just take a couple minutes to sign up and it 
lets you receive email or text messages from the groups and 
ministries that you choose. It even allows you to reply di-
rectly back to those messages.  
Next Sunday, October 6th, is a Sign Up Sunday. Please 
bring your  phone to church and we will lead you through 
the process. You can also sign up through our website: 
www.olcworcester.com. We invite all our parishioners to 
make use of this wonderfull new tool of comunication.  
 
NASZA PARAFIA uczestniczy w nowym, diecezjalnym 
systemie komunikacji: Flocknote. System ten pozwala 
każdemu parafianinowi otrzymywać informacje z parafii 
przez email albo text. Rejestracja jest bezpłatna i bar-
dzo prosta.  
Następna niedziela, 6 października będzie niedzielą 
rejestracji w systemie. Dlatego prosimy o przyniesie-
nie do kościoła telefonu komórkowego, a my pomo-
żemy wszystkim dokonać rejestracji. Można tez zareje-
strować się przez naszą stronę www.olcworcester.com. 
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego nowego 
udogodnienia.  

http://www.amazon.com/?_encoding=UTF8&tag=stmasjrsrhisc-20
https://www.pricechopper.com/savings/tools-schools/
https://www.target.com/
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October 5
th

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

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

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 
14 lat  

chętnych do nauki języka polskiego do naszej 
szkoły. 

 Zapisy przyjmujemy cały rok.  
 

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

Po raz pierwszy w tym roku, dzieci z klasy 2 
mają możliwość uczestniczenia w katechezie 

przygotowującej do Pierwszej Spowiedzi i Ko-
munii Świętej.  

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt  
z Dyrektor Haliną Olszewską 

 

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

Mary’s School Building. 
 

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

 from 9:30 to 10:30 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  

Halina Olszewska odbiera flagę dla Szkoły Języka Polskiego z rąk 
Prezydenta Andrzeja Dudy. New Britain, 22 września, 2019 

Fr. Richard at the Mass with President of 
Poland Andrzej Duda, in New Britain, CT 
on September 22, 2019 

More on www.olcworcester.com 
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SECOND COLLECTION  

THIS WEEKEND 

Annual Catholic School Appeal 
 

 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Doroczna zbiórka na Szkoły Katolickie 

 

SECOND COLLECTION  

NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 
 

WEEKEND OF SEPTEMBER 22, 2019 
 

REGULAR COLLECTION $ 3,604.00 
RENOVATION FUND              $ 2,060.00 
 
  

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:  
 
Cwaliński, Janina 
Desilets, Ursula 
Małkowski, Marianna 
Małkowski, Zenon and Beata 
Pacek, John and Susan 
Sporna, Jan and Renata 
Stachura, Lillian 
Strakosz, Titus 

Szczubełek, Władysław and Krystyna 
Szkoła Języka Polskiego 
Tarasiak, Mark C. 
Wolochowicz Family - IMO Mary 
Wolochowicz 
Zegan, Daniela 
 
 



MEMBER INFO SHEET
"why should i sign up?"

Why is my church using this?
Your church cares about you. Because they care about you, 
they want to communicate more easily and effectively with you 
(and be able to get your feedback too). Using Flocknote allows
your church to easily send you the information you care about
most via email and text message, and gives you the ability to give
them essential feedback, too!

Am I "in for good" if I sign up?
Nope! The nice thing about this great service from the church is
that it's always free, and you can unsubscribe at any time.

Is my information secure?
Yes. All of your data is transmitted across an encrypted internet
connection, and all of your personal information is stored in secure
databases. Your information is never (ever!) sold, rented or given
away to any third-parties. Find more info at flocknote.com/privacy

What if I don't have texting?
You can still sign up! As long as you have an email address, your
church has a unique link on the Internet that you can use to sign up
as well. Just enter your name and your email address, and you can
still receive all messages sent out by your church.

Made with love by flocknote.com



Dlaczego moja parafia tego używa?
Twoja parafia troszczy się o Ciebie. Dlatego, ponieważ się troszczy, pragnie się z Tobą
komunikować w prostszy i bardziej efektywny sposób (i mieć również możliwość 
uzyskania Twojej opinii). Korzystanie z Flocknote pozwala Twojej parafii w łatwy sposób 
przesłać informacje, na których Tobie zależy, poprzez e-mail i SMS-y, jak również daje 
Tobie możliwość przekazywania informacji zwrotnych!

Czy “utkwię w tym na zawsze” jeśli się 
zarejestruję?
NIE! Zaletą tej wspaniałej usługi parafialnej jest to, że jest ona zawsze bezpłatna i można 
się z niej wypisać w dowolnym momencie.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
Tak. Wszystkie dane są przesyłane zaszyfrowanym połączeniem internetowym, 
a wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych bazach danych. 
Twoje informacje nigdy (nigdy!) nie są sprzedawane, wynajmowane ani przekazywane 
osobom trzecim. Więcej informacji na flocknote.com/privacy.

Co jeśli nie mam SMS-ów?
Nadal możesz się zarejestrować! Tak długo, jak masz adres e-mail, twoja parafia ma 
unikalny link w Internecie, którego możesz użyć również do rejestracji. Po prostu wpisz 
swoje imię i adres e-mail, a nadal będziesz mógł otrzymywać wszystkie wiadomości 
wysłane przez twoją parafię.

“po co mam się rejestrować?”
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
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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 


