
 

 

  

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 

5 STYCZNIA, 2020 

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 

JANUARY 5, 2020 

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 

Epiphany Sunday  -  Objawienie Pańskie 

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 Epiphany of the Lord  

3:30 PM Rosary 
4:00 PM:        
1. śp. Eugeniusz Kaczmarczyk - int. Children and 
Grandchildren 
2. śp. Roger and Helen Lamoureux - int. Son and Family 
3. śp. Irena and Joe Luksys - int. Moniak Family 
4. śp. Titus Strakosz - int. Family 
5. śp. Stasia Jachimczyk - int. Husband and Sons with 
Families 
6. Health and God’s Blessings for Ludwik Jachimczyk - int. 
Sons 
 

EPIPHANY OF THE LORD      JANUARY 5
TH

, 2020    
OBJAWIENIE PAŃSKIE    5 STYCZNIA, 2020 

8:00 - śp. Jarosław, Andrzej i Jerzy Ciak - int. Rodziny 
9:30 - In loving memory and in honor of all the loved ones 

remembered  in the Christmas Flower offering  
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stanisław, Janina, Józef, Bronisława Parzych - int. 
Marian i Halina Stomski 
2. śp. Tadeusz i Krystyna Kalicki i zmarłych z rodz. Kalickich 
i Bandzul - int. Rodzina 
3. śp. Joshua Kozaczka - int. Cecylia Kozaczka 
4. O łaskę uwolnienia od nałogów i światło Ducha Św. w 
odnalezieniu drogi do Boga 
5. O Boże łaski i opiekę Matki Najśw. dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
6. śp. Józef, Czesława, Kazimierz Ustaszewscy; Tadeusz, 
Stanisława Pardo; Zbigniew, Paweł Chełstowski; Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. Rodzina 
7. śp. Józef Zegan - int. Żona z rodziną 
8. śp. Kazimierz i Anna Wróbel - int. Córka 
 
Monday, January 6 
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Czesław Szemis (rocznica) - int. Córka z 
rodziną 
 
Tuesday, January 7   
6:30 AM - For Parishioners  
6:00 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, January 8 
6:30 AM - Deceased priests who served in our parish. 
6:30 PM - W intencji Michała o łaskę uwolnienia od nałogów 
i światło Ducha Świętego w odnalezieniu drogi do Boga  
 

Thursday, January 9 
6:30 AM - For deceased Grandparents - int. Grandson  
 
Friday, January 10 
6:30 AM - śp. Monique Giroux - int. Larochelle Family 
6:30 PM - śp. Kazimierz Soliwoda (9 rocz.) - int. Żona z 
dziećmi 

Saturday, January 11 
7:00 AM - śp. Janina and Władysław Gąsiorowski - int. Son 
with wife and granddaughter 
 

VIGIL of the Baptism of the Lord  
3:30 PM Rosary 
4:00 PM:        
1. śp. Piotr Sobociński (anniv.) - int. Wife and Family 
2. śp. Mary Carroll (anniv.) - int. Family 
3. śp. Jennifer D. Kalinowski (15th Anniversary) - int. Family 
4. śp. Stasia Jachimczyk - int. Sons and Families 
5. śp. Andrew Homrok, Mary, Andrew and Katherie Homrok, 
Mary and Earnie Lappiere - int. Michael and Irene Homrok 
6. śp. Kazimierz and Stanisława Poplawski - int daughter 
Sabina and family 
 

THE BAPTISM OF THE LORD      JANUARY 12
TH

, 2020    
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO    12 STYCZNIA, 2020 

8:00 - śp. Jarosław Ciak (1 rocznica) - int. Rodziny 
9:30 - śp. Deceased Members of the Zakrzewski and 

Czartoryski Families  
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Joshua Kozaczka - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
2. śp. Józef Zegan - int. Żona z rodziną 
3. O łaskę zdrowia, Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla 
Stanisława Antoniak - int. Iwona z rodziną 
4. O łaskę zdrowia, Boże Błogosł. i moc Ducha Świętego, 
opiekę Matki Najśw. dla Iwony, Darka, Daniela i Oliwii - int. 
Mama 
 

240 CLUB  Weekly winner # 1 MaryAnn Rohde 

THE MASS BOOK for 2020 is now open.  
Please stop by during office hours  

to reserve your Masses for  next year. 
 

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH na rok 2020  
jest już otwarta. 

Zapraszamy w godzinach pracy kancelarii.  



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

 

THE EPIPHANY OF THE LORD 
(THREE KINGS) 

“Then they opened their treasures and offered him gifts of 
gold, frankincense, and myrrh." (Matthew 2:11)  
The image of the Magi kneeling before the infant Jesus and 
opening their treasure chests for Him is an image that we 
should all try to follow each day. In gratitude for all that we 
have been given, we are called to generously share all of our 
gifts, not just the ones we pick and choose. God wants us to 
be generous with everything, but especially that one thing that 
means the most to us.  

 
THE EPIPHANY (also known as Three Kings Day) marks 
the occasion of “chalking the doors.” The formula for the 
ritual is simple: take chalk blessed in church and write the 
following above the entrance of your home: 20+C+M+B+20. 
The letters have two meanings. First, they represent the 
initials of the Magi — Caspar, Malchior, and Balthazar — 
who came to visit Jesus in His first home. They also 
abbreviate the Latin phrase, Christus mansionem 
benedicat: (May Christ bless our home.) The “+” signs 
represent the cross, and the “20” at the beginning and end 
mark the year. Taken together, this inscription is performed as 
a request for Christ to bless those homes that are so 
marked, and that He stay with those who dwell 
there throughout the entire year. 
Practicing traditions like the chalking of the doors helps us to 
live our Faith and serves as an outward sign of our dedication 
to Our Lord.  
Chalking the doors of a home encourages Christians to 
dedicate their life at home to God and to others. Seeing the 
symbols over our doors can help to remind us, while passing 
in and out on our daily routines, that our homes and all those 
who dwell there belong to Christ. It also serves as a reminder 
of the welcoming that the Magi gave to Jesus. We should 
strive to be as welcoming to all who come to our homes to 
visit us! 
At the Masses today we will bless the chalk and incense, 
and it will be available for you at the manger.  

 
CCD - RELIGIOUS  EDUCATION 

Monday 5:30-6:30 pm, Grades 1-11  at St. Mary’s School.    
 
Students of the 10th grade of our CCD program have made 
prayer cards with a special prayer to be offered for each 
candidate in the First Holy Communion Class. We kindly ask 
you to take one of the prayer cards with the name of a 
candidate and continue to pray for this child until the First 
Holy Communion day. The prayer cards are available at the 
entrance to the church.  
 
WEDNESDAY - NOVENA to Our Lady of Perpetual Help 
will be said after evening Mass 6:30pm in Polish. Prayer 
requests in English or Polish, printed clearly may be placed in 
the box at the main entrance.  
 

CONCERT OF CHRISTMAS CAROLS 
Next Sunday January 12, at 3:00 pm Our Lady of 
Czestochowa Church in Boston will host a Concert of 
Christmas Carols performed by Choirs from Polish-American 
Parishes in our area, among them our own St. Cecilia Choir. 

Christmas season is coming to an end, but in the Polish 
tradition we enjoy the decorations and sing Christmas songs 
until February 2nd - The Feast of the Presentation of the Lord. 
We will have an oportunity once more to listen and sing 
beautiful Christmas Carols and meditate on the great mystery 
of The Word made flesh. The Franciscan Fathers from Boston 
are inviting us to this beautiful concert.  
 
ADULT CONFIRMATION - Are you a baptized, catechized 
Roman Catholic adult (18 or older) who has never been 
confirmed? The Diocese of Worcester will celebrate a 
diocesan-wide adult Confirmation on Sunday, February 9, 
2020 at the Cathedral of St. Paul, Worcester. A retreat to 
prepare for Confirmation will be offered on Sunday, January 
26, 2020 at Blessed Sacrament Parish - Phelan Center, 551 
Pleasant St., Worcester, MA. If interested, please contact the 
pastor for more information.  
 

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.  

 
INVITATION FROM SACRED HEART PARISH 

Can’t make it to the March for Life in D.C.? Let’s kick off 
Respect Life Month together! „Let Life Live” event to be held 
at Sacred Heart-St.Catherine of Sweden Parish Hall, 596 
Cambridge St. Worcester on Saturday, January 11th, 12-
3:30 pm. We will have music from Musicians for Life, 
speakers, Reps from Problem Pregnancy, Visitation House, 
Mass Citizens for Life, 40 Days for Life, First Concern and 
more! For more information call Lynn at 508-612-3999.  

 
FROM CHURCH RECORDS (2019) 

Baptisms - 19; Weddings - 6; Funerals - 37 
New Families (Parishioners) Registered - 42 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
(TRZECH KRÓLI) 

Zawierzając się Bożej Opatrzności, z nadzieją i ufnością wkro-
czyliśmy w Nowy Rok – 2020. Prosimy też Boga przez pośred-
nictwo naszej Patronki, Czarnej Madonny, Matki Bożej Często-
chowskiej o pomoc w dobrym wykorzystaniu czasu, który 
otrzymujemy w darze od Boga. 
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
popularnie zwanym Świętem Trzech Króli. W osobach trzech 
Mędrców ze Wschodu Chrystus objawił się poganom, potwier-
dzając w ten sposób, że przyszedł nie tylko do Narodu Wybra-
nego, ale do wszystkich ludzi i wszystkich chce uczynić szczę-
śliwymi.  
Dzisiejsze święto jest dla nas wszystkich wezwaniem i zachętą 
do tego, abyśmy naszym życiem, w tym, co robimy i mówimy 
objawiali innym Jezusa.  
 

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA 
Zgodnie z tradycją, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
poświęca się kadzidło i kredę, które każda rodzina może 
zabrać do swojego domu. Dlaczego oznaczamy drzwi domów 
poświęconą kredą? Jest to nawiązanie do wydarzeń ze Starego 
Testamentu. Oznaczanie domów krwią baranka paschalnego 
miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było 
także publicznym wyznaniem, do jakiej wspólnoty religijnej się 
należy. 
Niektórzy piszą litery K + M + B, które są inicjałami Trzech 
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Inna tradycja mówi, że litery, które piszemy na drzwiach są 
skrótem formuły starochrześcijańskiego łacińskiego błogosła-
wieństwa: Christus mentionem benedicat – czyli Niech Chry-
stus Mieszkanie Błogosławi i dlatego używa liter:  C + M + B. 
Dodajemy do tego bieżący rok, czyli mamy: 20+C+B+M+20. 
Znaki plus + symbolizują krzyż Chrystusa.  
Zwyczaj oznaczania drzwi naszych domów ma zatem bardzo 
głębokie znaczenie i jest wyrazem naszej wiary. Przypomina 
nam o zaproszeniu Chrystusa do naszego domu, rodziny i na-
szego życia. Ilekroć wchodzimy do domu i widzimy ten znak 
nad drzwiami, przypominamy to sobie i z tą świadomością wy-
konujemy nasze codzienne obowiązki.  

 
CCD - LEKCJE RELIGII 

Poniedziałek, 5:30-6:30, Klasy 1-11 w Szkole St. Mary’s 
 
Uczniowie 10 klasy CCD przygotowali obrazki z modlitwą za 
każdego kandydata przygotowującego się do Sakramentu 
Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Wszystkich chęt-
nych prosimy o zabranie jednego obrazka z imieniem kandyda-
ta i modlitwą oraz o kontynuację modlitwy do dnia Pierwszej 
Komunii. Modlitwy przygotowane są w języku polskim i an-
gielskim na tablicy umieszczonej przy wejściu do kościoła.  
 
WTOREK - 6:00 PM - Msza św. dla wszystkich a potem spo-
tkanie wspólnoty Metanoia wg. programu Szkoły Nowej 
Ewangelizacji.  
 
ŚRODA – 6:30 PM – Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w j. polskim. Prośby i 
podziękowania za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana 
Pawła II można wrzucać do skrzynki przy głównym wejściu do 
kościoła. 
 

CZWARTEK - 7:00 PM - Spotkanie Mężczyzn św. Józefa w 
sali na plebanii. Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn, 
pragnących coraz lepiej poznawać swoją wiarę, lub uzyskać 
więcej informacji na temat organizacji.  
 
PIĄTEK - 6:30 PM - Msza św. i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego 

 
KONCERT KOLĘD 

W następną niedzielę, 12 stycznia, o godz. 3:00 po południu 
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie odbę-
dzie się Koncert Kolęd w wykonaniu chórów dorosłych z para-
fii polonijnych z naszego terenu, z udziałem naszego chóru pa-
rafialnego.    
Wprawdzie okres Bożego Narodzenia już się kończy, ale we-
dług naszej polskiej tradycji zachowujemy dekoracje świątecz-
ne w kościele i śpiewamy kolędy do 2 lutego, czyli święta 
Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej).  
Ojcowie Franciszkanie serdecznie zapraszają na koncert, który 
będzie okazją do posłuchania i wspólnego śpiewu kolęd oraz 
ponownego rozważania tajemnicy Słowa, które stało się Cia-
łem.  
 

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.  
 

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 5-18 października 2020. Nasz 

lot został już potwierdzony. Czekamy w tej chwili na końcową 

wycenę całej pielgrzymki. Wkrótce też poznamy program i 

rozpoczniemy przyjmowanie zaliczki w wysokości $1,000. Re-

zerwacje miejsc: Krystyna Szymczak 508-865-9390 lub Alicja 

Borys w kancelarii parafialnej.  

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH ZA ROK 2019 
Chrzty - 19; Śluby - 6; Pogrzeby - 37; 

Nowe rodziny (parafianie) zapisane do parafii - 42  



 

 

 

 
 

Jeżeli chcesz otrzymywać  

biuletyn parafialny  

i inne informacje na swój 

email lub telefon kom. 

 zarejestruj się używając  

jednej z poniższych opcji: 

 

Two ways to register:  

1. www.flocknote.com/olcworcester 2. Text:    olc     to  84576 

GUEST FROM CAMEROON 
Next Weekend we are pleased to be host-
ing sister Anunciata Waszewska from the 
Congregation of the Sisters of Divine Providence. For over ten 
years Sister Anunciata has been working in Cameroon, Africa. 
Her main task in missionary service is health care, which she 
provides to local people in her clinic. Her daily duties include 
caring for patients with malaria and other tropical diseases, 
conducting tests and diagnostics of various diseases, as well as 
helping mothers expecting a child. In addition, she looks after 
sick people who live in nearby villages. 
Sister Anunciata will share with us a reflection on her mission-
ary ministry. Her work requires great physical and spiritual 
effort. Let's support her with our prayers. We will also have an 
opportunity to make a donation to support her financially.  
Sister Anunciata was invited by Fr. Gregory Chodkowski, pas-
tor of St. Joseph Basilica in Webster, who himself served as a 
missionary in Cameroon before coming to the USA.  Father 
Greg continues his support of  the missions there.  
 

GOŚĆ Z KAMERUNU 
W następną niedzielę, 12 stycznia, będziemy gościć wśród nas 
siostrę Anuncjatę Waszewską ze Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej. Od ponad dziesięciu lat siostra pracuje w 
parafii św. Wincentego a’Paulo w Essiengbot w diecezji Dou-
me - Ambong Bang w Kamerunie w Afryce. Jej głównym za-
daniem w posłudze misyjnej jest opieka zdrowotna, którą za-
pewnia miejscowej ludności w prowadzonej przez siebie przy-
chodni. Do jej codziennych obowiązków należy troska o cho-
rych na malarię i inne tropikalne choroby, przeprowadzanie 
badań i diagnostyka różnorodnych chorób, a także pomoc mat-
kom spodziewającym się dziecka. Dodatkowo opiekuje się 
chorymi mieszkającymi w okolicznych wioskach. 
Siostra podzieli się z nami refleksją na temat swojej posługi 
misyjnej. Jej praca wymaga wielkiego wysiłku fizycznego i 
duchowego. Otoczmy ją naszymi modlitwami. Będziemy tak-
że mieć możliwość złożenia ofiary, aby również finansowo 
wspomóc jej posługę wśród najuboższych.  
Siostra Anuncjata przyjechała na zaproszenie ks. Grzegorza 
Chodkowskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Webster, 
który sam pracował na misjach w Kamerunie przed przyjaz-
dem do USA i rozumie doskonale potrzeby tamtejszych ludzi i 
misjonarzy.  



 

 

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  

 Life Issues Forum:  
Living out Christmas in the New Year 

 
By Anne McGuire  
 
How do we live out the message of Christmas in 
the New Year, rather than pack it away with the 
ornaments? 
Each year the Octave Day of Christmas falls on 
the first day of the New Year, on which we also 
celebrate the Solemnity of the Blessed Virgin 
Mary, the Mother of God. 
Her open heart and courageous "yes" to God 
show us how to live year-round—with hearts 
open to the Lord, following where He leads. We 
are called to place our trust in Him, to enter com-
passionately into the suffering of others, and to 
love one another as Christ loves us. Like Our 
Blessed Mother welcomed Jesus, we are called to 
cherish and protect the gift of human life, at eve-
ry stage and in every circumstance. 
One way to live out the message of Christmas 
and follow Our Lady's example is to join 9 Days 
for Life, a digital pilgrimage of prayer and chari-
table action. 
The U.S. Catholic bishops invite you to join tho-
usands of Catholics nationwide from January 21 
to January 29. 
 
Anne McGuire is Assistant Director of Education and Ou-
treach for the USCCB Secretariat of Pro-Life Activities. 
For more information on the bishops' pro-life activities, 

please visit www.usccb.org/prolife.  
 
 
9 Days for Life 2020 will take place Tuesday, 
    January 21 - Wednesday, January 29. 
9 Days for Life is a multi-faceted novena for the 
respect and protection of human life. Each day, a 
different intention is accompanied by a short 
reflection, suggested actions, and related infor-
mation. 
 
Sign up to receive the novena by email, text 
message, or an app at www.9daysforlife.com.  
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SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 
 

WEEKEND OF DECEMBER 29, 2019 
 
 

REGULAR COLLECTION $ 4,377.00 
CHRISTMAS COLLECTION $ 6,340.00 
POLISH HERITAGE APOST. $    985.00 
RENOVATION FUND  
includes on-line for December     $ 1,433.50 
ON-LINE FOR DECEMBER $ 2,395.00 

 

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:  
 
Bacon, Barry 
Banach, Ursula 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Eisnor, David and Elizabeth 
Friend, From a and From a 
Horan, Joyce 
Kacprzak, Krzysztof and Margaret 
Kocia, Andrzej and Aleksandra 

Małkowski, Eugeniusz and Teresa 
Popek, William and Teresa 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Wesołowski, Władysław 
Wondolowski, Paul B 
 
On-Line Donations  
for December came from:  
 

Golaszewski, Raymond and Alicja 
Harmon, Kimberly 
Kalinowski, Joe and Joan 
Kohut, Deacon Stephen and Sylvia 
Polek, Father Richard 
Sitkowski, Marek 

SECOND COLLECTION   

THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance Collection 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Bieżące utrzymanie budynków parafialnych 

 

SECOND COLLECTION   

NEXT WEEKEND 

Catholic University of America 
 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 

Katolicki Uniwersytet Ameryki 



 

 

 
 

 

 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 
Lead Sales Representative 
 

110 Turnpike Rd., Suite 201 
Westborough, MA 01581 

(508)621-3689, cell:(508)320-0772 
Urszula.Prominski@LibertyMutual.com 

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

