
 

 

  

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 

22 GRUDNIA, 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 

DECEMBER 22, 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 
Adult Faith Formation  
First Communion Class 
Coordinator and Catechist 
moms_corner@juno.com 
 

Edward Smreczak   
Music Director and Organist  
esmreczak@olcworcester.com 
 

Caroline Then  
Cantor, cthen31@gmail.com 
 

Christopher Cuzzupe 
Cantor, cuzzupec@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 

4
TH

 Sunday of Advent  -  4 Niedziela Adwentu 

Welcome to The Home of Our Lady Of Czestochowa, 
The Black Madonna! 

 

Witamy w Domu MB Częstochowskiej - Czarnej Madonny! 



 

 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 
VIGIL of the 4

TH
 Sunday of Advent 

3:30 PM Rosary 
4:00 PM:        
1. Health and Blesings for Witold - int. Mother 
2. śp. Deceased Members of the Domaszewicz and Byczko 
Families - int. Family 
3. śp. Marcin Nowak - int. Godmother 
4. śp. Deceased Members of the Piskorz, Dziedzic and 
Czajkowski Families 
5. śp. Stasia Jachimczyk on the occasion of her birthday - 
int. Staś and Family 
 

FORTH SUNDAY OF ADVENT      DECEMBER 22
ND

, 2019    
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU    22 GRUDNIA, 2019 

8:00 - śp. Jarosław Ciak i zmarłych z rodziny - int. Rodzina 
9:30 - śp. Sławek Wasilewski (10 Anniversary) 
11:00:  
1. śp. Janina Wiernicka - int. Córka z rodziną 
2. śp. Józef Zegan - int. Żona z rodziną 
3. śp. Stanisław, Henryk Szydlik; Mieczysław Maciąg i 
Ryszard Gąska - int. Jadwiga Szydlik z rodziną 
4. śp. Ruth Moto - int. Priscilla Brennan 
5. O łaskę uwolnienia od nałogów i światło Ducha Świetego 
w odnalezieniu drogi do Boga dla pewnej osoby 
6. śp. Marcin i Kazimierz Karpiński; Zofia i Stefan Piaścik 
7. śp. Zmarłych z rodz. Śmigielskich, Stasiewicz, Pituch, 
Roszkowskich, Łysiak, Łubińskich i Ligaj - int. Rodziny 
8. śp. Stasia Jachimczyk z ok. urodzin - int. Mąż i synowie 
9. śp. Marianna Buras (zmarła w Polsce) - int. Maria i 
Ryszard Skowron 
10. O łaskę zdrowia, Błogosł. Boże i światło Ducha Św. dla 
Marcina i jego rodziny - int. Rodzice 
11. O Boże łaski, światło Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. 
dla Weroniki z okazji 16 urodzin - int. Rodzice 
 

Monday, December 23 
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Antoni, Jadwiga, Jan, Teresa, Danuta 
Chwidzewicz i zmarłych z rodz. Chwidzewiczów i Filipiaków - 
int. Rodz. Kurpiewskich 
 

Tuesday, December 24   
6:30 AM - śp. Danuta i Roman Rzepka - int. Daughter and 
Family 
 

VIGIL OF THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS) 
4:00 PM  
1. For our Parishioners, Guests and Friends 
2. śp. Stanisław, Marek, Stephanie Kozaczka - int. Bożena z 

rodziną 
 

Wednesday, December 25
TH 

 -  Środa, 25 Grudnia 

The Nativity of The Lord - Christmas 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

12:00 AM - Midnight Mass - For Parishioners  
        Msza o Północy - „Pasterka” Za Parafian (Pol / Eng) 
9:30 AM -  śp. Deceased Members of the Seligowski, 

Skrocki and Petkus Families - int. Rita 
11:00 AM -  
1.  O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najśw. 

dla Haliny i Mariana Stomskich z okazji 63 rocznicy 
ślubu - int. Rodzina  

2. O łaskę zdrowia, Błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 
Anny Śmigielskiej - int. Wspólnota Metanoia. 

3. śp. Józef Gruszka - int. Żony i dzieci 
4. śp. Stanisław Borys i zmarłych z rodziny Borys i Wajdzik - 

int. Rodziny 
 

Thursday, December 26  
St. Stephen The First Martyr 

Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika 
6:30 AM - śp. Fr. Joseph Szwach and Fr. Joseph Bielonko 
6:30 PM - O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Ludwika 
Jachimczyka - int. Synów 
 
Friday, December 27   St. John the Apostle  
6:30 AM - śp. Veronika and Edward Kohut (Mother and son)
- int. Family 
6:30 PM - śp. Leokadia Antoniak (rocznica) - int. Syn z 
rodziną 
 
Saturday, December 28 

The Holy Innocents Martyrs 
Świętych Młodzianków Męczenników 

7:00 AM - śp. Józef i Regina Koczkodan - int. Daughter with 
Husband and Granddaughter 
 

VIGIL of the Holy Family Sunday  
3:30 PM Rosary 
4:00 PM:        
1. Health and Blesings for Witold - int. Mother 
2. śp. Joseph Yukanavich (39 Anniv.) - int. Daughter 
3. śp. Lucyna Baczewska (19 Anniv.) - int. Family 
4. śp. Genowefa i Stanisław Zaleski; Czesława and Tadeusz 
Podolak - int. Children 
5. God’s Blessings and the protection of the Blessed Mother 
for Carmen Restrepo and her daughter and granddaughter - 
int. Halina i Marian Stomski 
 

HOLY FAMILY SUNDAY      DECEMBER 29
TH

, 2019    
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY    29 GRUDNIA, 2019 

8:00 - śp. Mariusz, Antoni, Stanisław, Henryk, Stanisława, 
Edward, Kazimierz, Alicja oraz zmarłych z rodz. 
Pawelczyków, Czartoryskich, Piaścików i Bazydłów - 
int. Rodziny Pawelczyków 

9:30 - śp. Janina, Franciszek Kizior and deceased members 
of the Kizior Family - int. Children 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Zmarłych rodziców: Antonina i Jan Kulbacki; Józefa i 
Kazimierz Dąbrowski - int. Adela i Jan Kulbacki 
2. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Rodziny 
Różańcowej - int. Koło Żywego Różańca 
3. śp. Edward Klimaszewski i zmarłych z rodziny 
Klimaszewskich - int. Teresa z rodziną 
4. śp. Kazimierz Szpak (2 rocznica) - int. Genowefa 
Jakubanis 
5. O zdrowie, Błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 
rodziny Śmigielskich i Stasiewicz - int. Rodziny 
6. śp. Halina Bronowicz (zmarła w Polsce) - int. Cwalińscy 
 

Please note - There will be no 8:00 AM Mass on 
Christmas 
Uwaga: Nie ma Mszy św. o godz.  8:00 rano w Boże 
Narodzenie. 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

4TH SUNDAY OF ADVENT 

“When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had 
commanded him and took his wife into his home.”  
(Matthew 1:24)   
Putting our complete trust in the Lord without expecting 
anything in return. Striving to put God first in all things and 
follow Him wherever He may lead us.  As we prepare for the 
birth of our Lord, pray for the strength and courage to be a 
model of discipleship, just as Joseph was.   

 

MERRY CHRISTMAS! 
With joy we celebrate Christmas. Surrounded by Christmas 
decorations and with cleansed hearts we share good wishes for 
one another with the Christmas wafers (opłatki) and exchange 
gifts. All of this serves to strengthen our faith and trust in God, 
who loved us so much that he gave us the gift of His only Son 
to dwell among us; and it is through His teachings and deeds 
that we receive the Good News of Salvation.  
On behalf of our Priests, Deacon and the Parish and School 

Staff, I wish all of our Parishioners, Friends and Guests a 

blessed Christmas and many of God’s graces from Baby 

Jesus! Merry Christmas!           Fr. Richard Polek 
 

CHRISTMAS CAROLS AT THE MANGER 
At the Christmas Vigil, December 24th at 11:30 PM, just 
before the Shepherd’s Mass at Midnight, we invite everyone to 
come together and sing our beautiful, traditionnal Christmas 
Carols along with our Choir. Please join us on this Holy Night!    
 

PEACE LIGHT FROM BETHLEHEM 
The International Peace Light from Bethlehem will be 
available again in our church this weekend from the Polish 
Scouts: Saturday, after the 4:00 PM Mass and Sunday after the 
9:30 and 11:00 Masses. Please bring your own enclosed candle 
or oil lamp to take the light home. 

 
GENEROSITY  

There is something about Christmas that stirs up a spirit of 
generosity. I would like to thank all of our contributors in 
advance: it is your generous financial support that enables Our 
Lady of Czestochowa Parish to fulfill its missionary mandate to 
raise up disciples of Jesus Christ. In addition to our weekly 
collections, including the 4th Sunday of Advent, we rely 
significantly on the special Christmas collection for our 
financial security. Please consider how you might share with 
the church the gifts that God has so generously shared with 
you.  God bless you. 
 

MARCH FOR LIFE  
Plan now to attend the 47th annual March for Life in 
Washington, DC on Friday, Jan. 24, 2020! Buses will leave 
from St. Paul’s Cathedral on Thursday Jan. 23 following the 
Respect Life Mass at 7:30 p.m., and will travel to the Basilica 
of the National Shrine of the Immaculate Conception in 
Washington, DC in time for Friday morning Mass followed by 
the March for Life at noon. Buses will return to Worcester 
immediately following the March, arriving back at St. Paul’s at 
approximately 1:00 a.m. on Saturday, Jan. 25.  Cost is $80 per 
seat for registrations postmarked by Dec. 31, and $95 
thereafter.  Registrations will be accepted on a first-come-first-
served basis until all seats are full, or until Jan. 13, whichever 
comes first. For more details and to download registration 
forms, visit www.worcesterdiocese.org/respect-life or contact 
the Respect Life Office at 508-929-4311.  
 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN BABY 
THE BIRTH ON DECEMBER 25th! 

„For today in the city of David a savior has been born for you 
who is Messiah and Lord." Luke 2:11 
Like our Lord, Jesus Christ, the Spiritually Adopted Babies that 
many of us have been praying for for nine months, have been 
born! Thank you to all of the parishioners and Religious 
Education students who have been praying for these unborn 
children who were in danger of abortion and for their 
parents.  The power of prayer is great and only God knows the 
outcome of our heartfelt prayers. 
Please take a moment to look at the baby sock display in the 
church. Each pair of socks, labeled with the name chosen for 
them by their prayer “parent”,  represents a Spiritually Adopted 
Baby.  The socks will later be donated to Problem Pregnancy, a 
Crisis Pregnancy Center in Worcester, to be given to mothers 
who have chosen life instead of abortion for their unborn 
babies. There is also a basket on the altar rail by the votive 
candles with a variety of items to remind us of the Spiritual 
Adoption. If you participated in this prayer project, feel free to 
take one memento home with you.  
Thank you also to everyone who supported Problem Pregnancy 
through the Baby Shower in October and Visitation House 
through the Advent Baby Bottle Drive. Please continue to pray 
for an end to abortion and for the healing of all those directly 
affected by this evil that permeates every facet of our society. 
 

THE MASS BOOK for 2020 is now open. Please stop 
by during office hours to reserve your Masses.  

240 CLUB  Weekly winner # 90 Mary Jane Cuzzupe 

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

 

Titus J. Strakosz, 93  
 

May He rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie raz Mu dać Panie... 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

4 NIEDZIELA ADWENTU 
Cała liturgia ostatniej niedzieli Adwentu opiewa narodzenie 
Zbawiciela. Na pierwszym planie stoi słynne proroctwo 
o Emanuelu, wygłoszone w chwili szczególnie trudnej dla kró-
lestwa Judy. Bezbożnemu królowi Achazowi, który nie chce 
uwierzyć, że Bóg może go wybawić z ciężkiej sytuacji, Izajasz 
odpowiada, karcąc go surowo, i aby mu udowodnić, że Bóg 
może uczynić rzeczy o wiele większe, dodaje: „Pan sam da 
wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go 
imieniem Emanuel” (Iz 7, 14). Gdyby nawet proroctwo odno-
siło się do urodzin następcy tronu, w pełni miało się urzeczy-
wistnić dopiero siedem wieków później przez cudowne naro-
dzenie Jezusa. On jedynie wypełnia całe znaczenie proroctwa. 
Ewangelia św. Mateusza potwierdza to tłumaczenie. Ewangeli-
sta, kończąc swoje opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa, 
mówi: „Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emanuel», to znaczy Bóg z nami”   
 
NIEDZIELA - 7:35 AM - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA 

Z radością, w otoczeniu świątecznych de-

koracji, z oczyszczonymi sercami przeży-

wamy Święta Bożego Narodzenia. Życze-

nia świąteczne, opłatek, prezenty. To 

wszystko ma służyć pogłębieniu naszej 

wiary i ufności Bogu, który tak nas umiło-

wał, że ofiarował nam w darze swojego 

Jedynego Syna, aby zamieszkał pośród 

nas i przez swoje nauczanie i czyny prze-

kazał nam Radosną Nowinę o Zbawieniu. 

W imieniu swoim, pozostałych kapła-

nów, diakona i wszystkich pracowników 

parafii i szkoły St. Mary’s życzę wszyst-

kim naszym Parafianom i Gościom Błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wielu Łask od Dzieciątka Jezus! 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!    Ks. Ryszard Polek 

 

KOLĘDY PRZY ŻŁÓBKU 
W wigilię Bożego Narodzenia, pół godziny przed Pasterką,  o 
11:30 PM zapraszamy na wspólne kolędowanie z naszym Chó-
rem. Przyjdźmy kolędować Małemu Jezusowi w tę Świętą 
Noc! 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
W następną niedzielę, 29 grudnia, po Mszy św. o godz. 11:00 
odbędzie się spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie w sali 
pod kościołem. Zapraszamy wszystkich nalężących do Żywego 
Różańca  a także wszystkich chętnych.  
 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
NARODZINY - 25 GRUDNIA 

Wraz z Narodzinami Pana Jezusa, świętujemy także narodziny 
dzieci, za które modliliśmy się w ramach Duchowej Adopcji. 
Dziękujemy wszystkim parafianom, dzieciom, młodzieży i do-
rosłym, którzy uczestniczyli w modlitwie za dzieci poczęte, 
których życie było zagrożone.  
W kościele możemy znaleźć dekorację zawierającą skarpetki 
niemowlęce, z imionami dzieci, wybranymi dla nich przez du-

chowych rodziców. Skarpetki będą później podarowane dla 
centrum pomocy kobietom Problem Pregnancy z przeznacze-
niem dla matek, które wybrały życie swojego dziecka. Przy 
bocznym ołtarzu jest również kosz z różnymi przedmiotami, 
pamiątkami Duchowej Adopcji. Jeżeli uczestniczyłeś w tej ak-
cji, możesz zabrać jedną z nich do domu.  
Dziękujemy również wszystkim, którzy uczestniczyli w Baby 
Shower w październiku i Baby Bottle w Adwencie. Obie te 
inicjatywy również pomagają potrzebującym matkom i ich 
dzieciom. Bóg zapłać! 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA 
W tradycji Polskiej, w okresie Bożego Narodzenia kapłani od-
wiedzają domy wiernych, modląc się wspólnie z nimi o Błogo-
sławieństwo Boże w Nowym Roku, czasem również poświęca-
ją nowe domy i mieszkania. Parafianie zainteresowani wizytą 
duszpasterską  mogą się w tym celu kontaktować bezpośrednio 
z księżmi: Ks. Ryszard: rpolek@olcworcester.com lub 508-410
-8016; Ks. Tomasz: tgora@olcworcester.com lub 508-332-
2270.  

  
KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH na rok 2020 jest  

otwarta. Zapraszamy w godzinach pracy kancelarii.  
 

OPŁATKI I SIANKO 
Poświęcone opłatki wigilijne można otrzymać za dobrowolną 
ofiarę po każdej Mszy św. Rozprowadzaniem opłatków w tym 
roku zajmuje się Szkoła Języka Polskiego, a uzyskany dochód 
będzie przekazany na jej działalność. 
Natomiast Harcerze i Zuchy, również za dobrowolną ofiarę,  
rozprowadzają sianko, które zgodnie z tradycją kładziemy na 
stół wigilijny.  
 

ŚWIATŁO POKOJU Z BETLEJEM 
Międzynarodowe Światło Pokoju z Betlejem, po raz kolejny 
jest w naszym kościele w ten weekend, dzięki naszym Harce-
rzom. Po Mszach świętych: 4:00 PM w sobotę oraz 9:30 i 
11:00 w niedzielę Harcerze będą się dzielić tym światłem ze 
wszystkimi chętnymi. Proszę przynieść swoją własną lampę 
oliwną lub świecę. 
 

ŚWIĄTECZNY CZAS PREZENTÓW 
W okresie Bożego Narodzenia jesteśmy hojni w obdarowywa-
niu naszych bliskich. W tym czasie, pragniemy z góry podzię-
kować za Waszą ofiarność na rzecz parafii. Kolekta w Boże 
Narodzenie, na którą wielu parafian i gości ofiarowuje znacznie 
więcej niż w ciągu roku, jest wyrazem naszej wdzięczności 
Bogu za Jego dary, a dla parafii jest wielką pomocą w wypeł-
nianiu naszej misji i służby wiernym. Bóg zapłać wszystkim za 
hojność,  życzliwość i zrozumienie.  
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  czeka na Twoje intencje. 

Intencje drogą SMS lub email przyjmuje i informacji udziela  

Malwina Janczewska: 508-847-7425 lub: 

pogotowie.metanoia@gmail.com. Można także skorzystać ze 

skrzynki na intencje przy wejściu do kościoła. (Nie mylić ze 

skrzynką na intencje nowennowe.) 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ z przewodnikiem w 

j. polskim - planowana jest na 6-18 października 2020. Czeka-

my w tej chwili na potwierdzenie rezerwacji lotu i wkrótce po-

winniśmy poznać szczegóły programu i cenę. Rezerwacje: Kry-

styna Szymczak 508-865-9390 lub Alicja Borys w kancelarii 

parafialnej.  



 

 

 PROMOCJA POLSKIEGO 
DZIEDZICTWA  

Jako parafia polonijna, tu na emi-
gracji, mamy obowiązek troszcze-
nia się o zachowanie dziedzictwa 
Ojców, którym jest wiara, język, 
historia, tradycje i zwyczaje. Po-
czytujemy sobie też za zaszczyt i 
honor  aby przekazać go następ-
nym pokoleniom i dzielić się nim 
z mieszkańcami naszej „drugiej” 
ojczyzny , Stanów Zjednoczo-
nych.  
Zadanie to starają się realizować 
różne organizacje, wśród nich, od 
ponad 100 lat nasza parafialna 
Szkoła St. Mary’s oraz od 19 lat, 
Sobotnia Szkoła Języka Polskie-
go, w której dzieci, młodzież a 
nawet dorośli uczą się języka pol-
skiego, a także historii, geografii 
Polski oraz poznają piękne ojczy-
ste tradycje i zwyczaje. Swoje 
miejsce i zasługi mają również 
Harcerze i Zuchy działający przy 
naszej parafii.  
To niestety wiąże się z kosztami, 
np. ogrzewania szkoły w soboty. 
Dlatego, podobnie jak w ubiegłym 
roku zwracamy się z prośbą do  
wszystkich, którym te sprawy 
leżą na sercu, o dodatkową ofia-
rę w Uroczystość Bożego Naro-
dzenia na ten cel.  
Pragniemy też serdecznie podzię-
kować za wszelkie wsparcie. Bóg 
Zapłać! 

 
PROMOTING THE POLISH 

HERITAGE 
As a Polish-American parish, we 
consider it as part of our mission 
and are proud to preserve and pro-
mote the heritage of our Fore-
Fathers, such as faith, language, 
history and traditions. It is also 
our duty to pass on our rich herit-
age to the next generation, and 
share it with  the people we live 
with now.  
Various organizations and institu-
tions have been actively  devoted 
to this task.  For over 100 years 
St. Mary’s School has promoted 
many of the Polish traditions. For 
19 years, the Saturday School of 
Polish Language has been tea-
ching children, young people, and 
adults the Polish language, as well 
as Polish history, geography and 

beautiful native traditions and cu-
stoms. The Polish Scouts also 
have their place and merits whi-
thin our community.  
Unfortunately, this comes with 
some expense, the greatest being 
the heating the school on Satur-
days.  
Throughout the year we have 
many collections to help others, 
and you have always been very 
generous. As a Polish-American 
community, we  are obliged and 
honored to care for and help pre-
serve the heritage of our ances-
tors. So please be as generous as 
you can to the second collection 
on Christmas Day. 
On this occasion I would like to 
sincerely thank all of you who are 
supporting this important cause.  
Thank you and God bless! 

Christmas 2019 
  
My dear brothers and sisters in 
Christ, 
  
Christmas brings joy to the world 
and joy to our hearts as we contem-
plate and celebrate Christ’s birth at 

Bethlehem.  
 
We can readily appreciate Mary’s joy as she gazed 
on the beauty, mystery and wonder of her new-
born Son.  It is a joy all mothers experience and 
one fathers and families share as they welcome 
and appreciate the gift of new life. 
 
Mary’s joy was deepened by the wondrous 
knowledge that the Child she bore was also God’s 
Eternal Son who, through her, took on a human 
nature to be with us and to save us.  That presence 
brought joy to a cold and drafty cave where Mary 
and Joseph took shelter with animals. Christ’s pre-
sence brings joy to us no matter what our 
circumstances. 
 
We marvel not only that God’s Son took on our 
human nature, but that we, through the baptism 
Jesus instituted, also gain a share in God’s divine 
life. Jesus is God’s Son by nature. Through bap-
tism we become God’s children by adoption.  And 
just as God was truly in Mary’s arms in the Infant 
Jesus, so too, though in a different way, God is 
with us in our souls through baptism.  Our God is 
not distant, indifferent or detached from our 
lives.  He is with us. He is Emmanuel. 
 
The Christmas Season begins with the birth of 
Christ and ends with the Feast of His bap-
tism.  The Season with all its beautiful liturgies, 
traditions and customs will quickly pass.  
However, for those who have become God’s ad-
opted sons and daughters through baptism and 
who remain in His grace, God does not pass from 
us.  We have His presence, strength and peace 
with us always.  Like Mary and Joseph we will 
face uncertainties, disappointments and unexpec-
ted trials, but we do not face them alone.  We are 
aided by a strength greater than our own.  
 
May the enduring presence of Christ to you and all 
the baptized extend the joy of Christmas and the 
blessings of God throughout the New Year and all 
of life. 
 
With every prayerful best wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 

 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  



 

 

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 
  
 

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: 
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  

ALT AR VOTIVE C ANDLES  
You can request a votive candle to be lit on one of the 
altars in memory of your loved ones, or for a special 
intention. Please make your request in the parish of-
fice. The donation is $5 per candle. 

 
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE  

Zgodnie ze starym zwyczajem w Kościele, możemy 
poprosić o zapalenie świecy w intencji bliskich zmar-
łych lub w dowolnej intencji, na jednym z ołtarzy. Ofia-
ra wynosi $5 za świecę. 

www.flocknote.com/olcworcester 

Text:    olc     to  84576 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
IMO Joseph and Helena Stoklosa 

Donated by Family 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Alexander and Lucyna Wolosz 

Donated by Family 
 

 OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
IMO Stanley and Eleanor Wolosz 

Donated by Family 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
O Boże Błogosł., łaskę zdrowia i opiekę Matki 

Najśw. dla Rodziny Stomskich 
Donated by Rodzina 



 

 

SECOND COLLECTION ON CHRISTMAS 

Polish Heritage Apostolate Collection 
 

 

 

DRUGA KOLEKTA  

W BOŻE NARODZENIE 

Zbiórka na promocję Polskiego Dziedzictwa 

 

SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 

WEEKEND OF DECEMBER 15, 2019 
 

REGULAR COLLECTION $ 4,204.00 
IMMACULATE CONCEPTION  $    131.00 
SPECIAL MAINTENANCE $    182.00 
CHRISTMAS FLOWERS $    341.00 
RETIREMENT /RELIGIOUS       $    162.00 
RENOVATION FUND              $ 1,504.00 

 
 

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 
contribute to our Building Renova-
tion 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:  
 
Banach, Ursula 
Cuzzupe, Robert & MaryJane 
Cwaliński, Janina 
Cwalinski, Mirosław and Danuta 
Czubaj, Monika 
Kicilinski, Marcin and Joanna 
Klimczuk, Helena 
Kopciński, Robert and Elaine 
Kozakiewicz, Helena 
Krzyżanowski, Valdemar  
and Małgorzata 
Lange, Halina 
Małkowski, Marianna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrzygłód, Marcin and Małgorzata 
Obrycki, Krzysztof and Anneta 
Olewiński, Andrzej and Małgorzata 
Pianka, Theresa 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Rachoń, Wiesław 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Stasiewicz, Jarosław 
Stasiewicz, Mariusz and Danuta 
Suchomski, Wiesław 
Szymborski, Lech and Maria 
Wierzbicki, Kazimierz 
Wróblewska, Krystyna 



 

 

 
 

 

 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. (The Canal Dist.) 
 

(508) 753-9612 

  

   

   Space available! 
 

508-755-5959 
 

300 / year 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Shopping at PRICE CHOPPER? Help our School. 
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: www.pricechopper.com/savings/tools-schools/ 
Use school code 14401 to enroll. 

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       

 

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 

 

508-769-4352  
jbarto7674@gmail.com  

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! 

#9554243 

 

FREE   
MARKET ANALYSIS 

 2 & 3 family homes selling at 
all time HIGH prices  
($450,000 (+ 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 

Contact me for a free coverage 
review and no-obligation quote. 

Urszula Prominski 
Leads Sales Representative 
 

110 Turnpike Rd., Suite 201 
Westborough, MA 01581 

(508) 621-3699 
Urszula.Prominski@LibertyMutual.com 

https://www.pricechopper.com/savings/tools-schools/

