
 

 

  

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 

16 LUTEGO, 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 

FEBRUARY 16, 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 

6
th

 Sunday in Ordinary Time  -   6 Niedziela Zwykła 

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 6TH Sunday in Ordinary Time 

3:30 PM Rosary 
 4:00 PM:        
1. śp. Daniel Wassel – int. brother and sister  
2. sp. Zygmunt Pilek – int. Barbara Marczewski 
3. śp. Regina Milewska - int. daughter and family 
4. śp. Wayne Parker (on the occasion of his birthday) - 
int. wife and family 
 

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME    
FEBRUARY 16, 2020    

6 NIEDZIELA ZWYKŁA    16 LUTEGO, 2020 
8:00 - śp. Janina i Bolesław Płoński – int. córka z 

rodziną 
9:30 - śp. Stanisław i Zofia Gleba – int. son with wife 

and family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Joshua Kozaczka – int. Stanley and Jolanta 
Sobiech 
2. śp. Antoni i Marianna Piaścik - int. chrześnica Diane 
3. śp. Jan i Jadwiga Zieliński - int. chrześnica Elaine  
4. śp. Jan, Maria, Władysław Knutelski i zmarli z 
rodziny – int. rodzina Knutelskich 
5. O zdrowie i opiekę Matki Najśw., dla Dominiki i jej 
dziecka 
6. O Boże łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Najśw., dla Michała z okazji urodzin - int. rodzice 
7. O zdrowie, błogosł., Boże, opiekę Matki Najśw. oraz 
prowadzenie przez Ducha Świętego dla Marcina i jego 
rodziny - int. rodzice 
8. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. 
dla Mieczysława Konopki - int. brat Czesław z rodziną 
9. O łaskę zdrowia, Boże błogosł., dla Ludwika 
Jachimczyk – int. synowie z rodzinami   
10. O łaskę wiary, moc Ducha Świętego i opiekę Matki 
Najśw. dla wnuka 
11. O zdrowie dla Oliwki i jej babci Krysi 
 

Monday, February 17     
6:30 AM - śp. Ed and Peg Bourget 
6:30 PM - śp. Julia Panek - int. wnuczka z rodziną 
 

Tuesday, February 18   
6:30 AM - Health and Blessings for Witold - int. Mother 
 

Wednesday, February 19  
6:30 AM - For Parishioners 
6:30 PM - śp. Stefania Galanek i zm. z rodz. Galanek - 
int. córka z rodziną 
 

Thursday, February 20   
6:30 AM - śp. Henryk Jankowski - int. daughter and family 
 

Friday, February 21     
6:30 AM - For faith and blessings in the marriage of 
Tom and Joan - int. Parents 
6:30 PM - śp. Stanisław Kulbacki (30 dzień po śmierci) 
- int. żona z rodziną  
 

Saturday, February 22 The Chair of St. Peter 
7:00 AM - All Souls Day Intentions 
 

VIGIL of the 6TH Sunday in Ordinary Time 
3:30 PM Rosary 
 4:00 PM:        
1. śp. Piotr Sobociński - int. daughter Elżbieta and 
family  
2. śp. Jan Drozdowski - int. wife and children 
3. śp. Mary Brzozowski - (3rd anniv.) - int. children Val 
and Stan 
4. śp. Robert Kilinski - int. wife and children 
5. śp. Helen B. Matys - int. MaryAnne Matys 
6. śp. Robert Skrocki (anniv.) and deceased members 
of the Skrocki, Petkus, Seligowski families - int. Rita  
7. śp. Franciszek, Stanisława Skoczylas (anniv.) - int. 
family 
8. For health and God’s blessings for children, 
grandchildren and great grandchildren - int. Barbara 
Marczewski 
 

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME    
FEBRUARY 23, 2020    

7 NIEDZIELA ZWYKŁA    23 LUTEGO, 2020 
8:00 - śp. Miron i Marianna Ostrowscy; Helena i Mieczysław 

Raczkowscy - int. rodz. Raczkowskich 
9:30 - śp. Marianna Złotkowska and Paulina 

Hochowska - int. daughter and family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. 
dla księdza Tadeusza Stachury z okazji urodzin - int. 
Koło Żywego Różańca  
2. śp. Helen i Joseph Danko - int. dzieci 
3. śp. Andrzej Kozaczka – int. Stanley and Jolanta 
Sobiech 
4. śp. Cecylia i Stefan Zamęta i zmarłych z rodziny 
5. śp. Franciszka, Aleksander, Bolesław, Stanisława, 
Jan, Anna, Franciszek, Józef i zmarłych z rodzin 
Niecikowskich, Mocarskich, Konopków - int. Stanisława 
6. śp. Stanisław Kulbacki - int. sąsiedzi 
7. śp. Kazimierz Gawroński, Sabina Soroka - int. 
chrześniak Marek 
8. O potrzebne łaski i moc Ducha Św. dla Wojtka z 
okazji 25 urodzin - int. rodzice 
9. śp. Leon Malinowski i zmarli z rodziny - int. Andrzej z 
rodziną  
10. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najśw. i udaną 
operację dla Stanisława - int. żona 
11. O szczęśliwe rozwiązanie oraz o Błogosł. Boże i 
opiekę Matki Najśw. dla Han i jej dziecka - int. rodzice 

240 CLUB  Weekly winner # 199 Jim Rohde 

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

 

Gloria P. (Kowalski) Hermanson, 74 
Dorothy C. (Izbicki) Ferguson, 90 

 

May They rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie  

raz Im dać Panie... 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the 

scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of 
heaven.” (Matthew 5:20)  

The scribes and Pharisees lived according to the letter of the 
law, and they used this to elevate themselves above the other 
people. Jesus is clear – it’s the love that you have in your heart 
that will get you to heaven. Simply following church rules out 
of obligation, not love, does not put you on the path to heaven. 
Attending Mass on Sunday and then gossiping about a fellow 
parishioner on the parking lot is an example of a modern day 
Pharisee.  

 
CCD - RELIGIOUS  EDUCATION 

Monday, President’s Day - No School    
 
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.  
 
THURSDAY - Next St. Mary’s Boosters meeting is Thursday 
Feb 20, 6:30PM in the church hall!  
 
ALPHA COURSE - Last Thursday  February 13th we 
began the Alpha Course and will continue to meet for the next 
ten weeks. It is not too late to join.  The meetings will begin 
with supper followed by an  inspiring lecture and discussion, in 
a friendly, open atmosphere. We will meet in the lower room at 
the rectory - enter through the side door. You are welcome to 
bring your children over the age of four, and someone will be 
available to watch them during the meeting and presentation. 
Alpha is a wonderful opportunity for  you to meet people, and 
to learn more about the basics of the Christian faith, in an 
understandable and special way.  Come and learn how to make 
God a part of your every day life.  
 

FAT TUESDAY – PĄCZKI and CHRUŚCIKI sale, 
sponsored by O.L.C. Women’s Guild, will be held on 

Saturday,  Feb. 22 before and after the 4 p.m. Mass and 
on Sunday, Feb. 23, 2020 from 8:30 a.m. until we are 

sold out. 
 

20TH ANNIVERSARY  
DIOCESAN CATHOLIC MEN’S CONFERENCE 

Men of all ages, including teens and college students, are 
invited to this important 20th Anniversary Conference, 
scheduled for Assumption College on Saturday, March 28. 
Visit the conference website at www.firstmensconf.org for 
information and to purchase tickets online and elsewhere. 
Come and hear dynamic talks from outstanding Catholic 
leaders: Dr. Scott Hahn (two presentations), Luis Soto (in 
English and Spanish) and with Bishop Robert Reed of Boston 
speaking on the need for confession. Bishops and priests will 
hear confessions. Bishop McManus will offer the Conference 
Mass. 
For a Conference brochure, further information or registration, 
call Joan DeMasi at 508-929-4345. Adult tickets are $45 until 
March 11th, afterwards $60. Student tickets are always $30.  
 

MARY’S CENACLE meets on the 2nd 3rd and 4th  Thursday 
of each month at 7pm in Our Lady of the Rosary Chapel (the 
side chapel in the church). The Cenacle is open to all our 

parishioners. Our time and prayers are offered for our Holy 
Mother Church, our parish, priests and seminarians, our 
children and spiritual children, the souls in purgatory, the dying 
and our personal intentions. For more information contact Kim 
at AllForOurLady@gmail.com. 
 

SAVE THE DATE - PUBLIC SQUARE ROSARY - Please 
join us on Saturday, February 22nd as we join with thousands 
of Catholics across the country in a Public Square Rosary to be 
held at twelve noon. This national prayer effort is sponsored by 
America Needs Fatima. We will be praying the Rosary and 
other prayers as we stand outside along Ward Street asking our 
Lord for the conversion of America, and in reparation for all 
the sins committed against the most Sacred Heart of Jesus and 
the most Immaculate Heart of Mary. This is also the 
anniversary of the first appearance of Jesus to St. Faustina in 
1931.  We will honor this event by praying the Litany of St. 
Faustina.  After the prayer service we will have an opportunity 
to venerate the 1st class relic of St. Faustina inside the 
church.  Please add this important date to your calendar!  
 

40 DAYS FOR LIFE is an internationally coordinated 40-day 
campaign that aims to end abortion locally through prayer, 
fasting and  peaceful vigils held outside of abortion clinics.   
Once again our parish will be participating in the  Lenten 40 
Days for Life Campaign which runs from Wednesday, 
February 26th to Sunday, April 5th. Our Lady of 
Czestochowa has committed to praying across from Planned 
Parenthood at 470 Pleasant Street in Worcester, from 1:00 - 
7:00 pm on each of the Wednesdays throughout the campaign. 
Please prayerfully consider how God is calling you to 
participate in this important mission as we use prayer and 
fasting to help bring an end to the evil that is abortion. If you 
have any questions or if you would like to sign up for an hour 
of vigil time,  please call or text Julie at 508-320-2965.    

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
Good health and God’s blessings for MaryAnn Lysiak 

Donated by Family 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Health and blessings for children, grandchildren 

and grat grandchildren  
  Donated by Barbara Marczewski 

 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
Gor God’s blessings and the protection of Our 

Lady for Fr. Ted on the occasion of his Birthday 

Happy Birthday Father Ted! 
 

We are delighted to wish our beloved  
Pastor Emeritus, FatherTed, Good health 
and God’s blessings as he celebrates his 

84th birthday, February 20th.  
 

Sto lat !!!  
 

Rev. Thaddeus X. Stachura 
96 Rockland Rd. 
Auburn MA 01501 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przy-
szedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki nie-
bo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. Mt. 5, 17 
Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy od-
rzucają Boże przykazania twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, 
że kochają wolność. Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, 
dostrzegliby, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który 
nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest 
wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? 
Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On bowiem przenika 
wszystko, nawet głębokości Boga samego.  

 
CCD - LEKCJE RELIGII 

Poniedziałek, President’s Day - Dzień wolny od zajęć szkol-
nych.  
 
WTOREK - O godz. 6:00 wieczorem będzie modlitwa uwiel-
bienia, prowadzona przez wspólnotę Metanoia. Zapraszamy 
wszystkich chętnych. Następnie  odbędzie się spotkanie forma-
cyjne 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.  
Po Nowennie w bocznej kaplicy spotykają się „MATKI W 
MODLITWIE”, by wstawiać się za dziećmi także dorosłymi 
przez wspólną modlitwę, śpiew i wzajemną  zachętę.  

 

NEW. PIELGRZYMKA DO ZIEMI 

ŚWIĘTEJ z przewodnikiem w j. polskim - 

planowana jest na 5-18 października 2020. 

Program i inne informacje na ten temat są 

już umieszczone na naszej stronie 

www.olcworcester.com. Prosimy wszyst-

kich zapisanych o potwierdzenie swojego 

udziału przez wypełnienie karty rejestracyj-

nej (dostępnej na naszej stronie lub w kancelarii)  i wpłatę za-

liczki w wysokości $1,000, do końca lutego. Czeki na Our 

Lady of Czestochowa. Więcej informacji: Krystyna Szymczak 

508-865-9390 lub Alicja Borys w kancelarii parafialnej.  

    

POGOTOWIE MODLITEWNE  przyjmuje intencje niecier-

piące zwłoki, które można przesyłać smsowo lub przez email. 

Całość dzieła koordynuje i informacji udziela  Malwina Jan-

czewska: 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS ALPHA 

W ostatni czwartek rozpoczął się kurs Alpha. Spotkania odby-
wają się we czwartki w sali na plebanii (boczne wejście) o 
godz. 6:30 pm.  Jeszcze nie jest za późno aby dołączyć!  
 Jeśli masz małe dzieci od 4 lat wzwyż a chciałbyś 
przyjść i nie masz je z kim zostawić, to możesz je zabrać ze 
sobą - na ten czas zapewniamy opiekę.  
 Alpha jest serią 10 spotkań dla osób bez limitów wie-
kowych o różnym poziomie wiary i niewiary oraz uczęszczaniu 
lub nie do kościoła. Wyjaśnia podstawy wiary chrześcijańskiej 
w bardzo przystępny sposób. Każde spotkanie podejmuje inny 
temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Alpha pro-
wadzona jest na całym świecie i każdy jest na niej mile widzia-
ny.   
Jeżeli czujesz, że czegoś ważnego brakuje w Twoim życiu, al-
bo chciałbyś poznać lepiej swoją wiarę zapraszamy Cię na 
kurs. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na ten temat skon-
taktuj się z jednym z księży lub Benią Pucyk 508-612-2836 lub 
bpucyk@gmail.com.  Pod tym numerem i emailem możesz 
dokonać też zgłoszenia, co znacznie ułatwi planowanie spo-
tkań.  
 

ZAPUSTY – Sprzedaż PĄCZKÓW i 
CHRUŚCIKÓW, sponsorowana przez O.L.C. 

Women’s Guild, odbędzie się w sobotę, 22-ego 
lutego przed i po Mszy Św. o 16-ej i w niedzielę, 

23-ego lutego, 2020 od 8:30 do wyczerpania 
zapasów.  

 
40 DAYS FOR LIFE (40 Dni dla Życia) jest mędzynarodową 
kampanią mającą na celu zakończenie procederu aborcji, czyli 
zabijania dzieci nienarodzonych. Kampania polega na modli-
twie, postach, pokojowych czuwaniach przed klinikami abor-
cyjnymi.  
W zbliżającym się Wielkim Poście pragniemy po raz kolejny 
uczestniczyć w tej inicjatywie. Rozpoczynamy we Środę Po-
pielcową, 26 lutego. Kampania potrwa do Niedzieli 5 kwietnia.  
Nasza parafia proszona jest o udział we środy w godzinach 
1:00 do 7:00 wieczorem. Prosimy o Wasze zaangażowanie i 
świadectwo szczególnie podczas naszych środowych czuwań 
pod kliniką aborcyjną. Dzieci nienarodzone nie  się same bro-
nić, potrzebują nas, abyśmy przemówili w ich imieniu.  

Wszystkiego Najlepszego! 
We czwartek 20 lutego, Ks. Tadeusz Stachura będzie obcho-
dził 84 urodziny. Z tej okazji życzymy naszemu wieloletnie-
mu proboszczowi dużo zdrowia i wielu 
łask Bożych za wstawiennictwem Matki 

Bożej Częstochowskiej. Sto Lat!!! 
 

Adres ks. Stachury: 
Rev. Thaddeus X. Stachura 
96 Rockland Rd. 
Auburn MA 01510 



 

 

SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

The Choose Life License Plate is a wonderful 
way to raise public awareness and much nee-
ded funding to support the positive choices of 
Life, Adoption and Safe Havens for unwan-
ted pregnancies and newborns. Money gene-
rated by Choose Life specialty plates will 
financially support life affirming agencies 
that provide services such as free pregnancy 
testing, ultrasounds, counseling and on-going 
support to women at risk for abortion. Grants 
have been given to the local agencies that our 
parish supports, Problem Pregnancy and Vi-
sitation House. Please go to 
www.chooselifemassachusetts.org for infor-
mation on how to purchase a Choose Life 
License Plate or go directly to the RMV web-
site (www.massrmv.com)   
Thank you for your support. 

Jeżeli chcesz otrzymywać  

biuletyn parafialny  

i inne informacje na swój  

email lub telefon,  

 zarejestruj się używając  

jednej z poniższych opcji: 

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

Let’s keep in touch! Get weekly bulletin and updates via email or text. 

ST. MARY’S SCHOOL  

C A L E N DA R  
 R A F F L E   

 Calendars are still available at 
the school 

 508-753-1170    
1 for $10.00 or 2 for $16.00.  
 Thank  you for your support! 

 The recent winners were:  
(prizes from $25 to $100) 

Carl Gentry 

Arturo Martinez 

Kerri Plant 

Kevin Sughrue 

John Coulouras 

Pedro Silva 

Francine Lapierre 

Fred Forrett 

Sunday, February 9th Adult Confirmation Mass at St. Paul’s Cathedral. 
Congratulations to Jesse Brunell and Anthony Ceffalo who received this 

sacrament at that time! 

Second meeting will take place on Thursday, February 20, at 6:30 pm.  
It’s not to late to join! Please contact the rectory for more information. 



 

 

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  

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 
School office, 508 753 1170. 

THE GROUP REGISTRATION FOR THE YOUTH 

CONFERENCE STUBENVILLE EAST 2020  
IS NOW OPEN.  
Please contact  

Agata Hannoush for more information 
 (508) 615-2639 or  

agata@olcworcester.com 

mailto:agata@olcworcester.com


 

 

SUNDAY COLLECTION  
 WEEKLY REPORT 

 

KOLEKTA NIEDZIELNA  
SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 
 

WEEKEND OF FEBRUARY 9, 2020 
 
 

REGULAR COLLECTION $ 3,553.00 

MONTHLY MAINTENANCE       $    255.00 

RENOVATION FUND                         $    960.00 
 

CATHOLIC HOME MISSIONS $    745.00 
 

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 (including on-line 
gifts for January) from the following 
families:  
 

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

Bacon, Barry 
Bierch, Paul and Kathleen 
Bonder, Zygmunt and Carol 
Courtney, Donald and Barbara 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kaminski, Donald and Linda 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kozakiewicz, Helena 

Kulbaccy, Helena and Stanislaw 
Lange, Halina 
Lemanski, Peter and Wanda 
Metanoia, OLC 
Niewiera, Rita 
Pianka, Theresa 
Piaścik, Peter and Maria 
Prabucki, Adam and Danuta 
Seaver, Austin and Mary 
Skrodzki, Tadeusz and Zofia 
Stachura, Lillian 
Urato, Sylwia & Richard 
Zuschlag, Aniela 
 

 

For a Statement of your  
2019 contributions 

 to the parish, please call Jane  
508-755-5959  

or e-mail: jane@olcworcester.com. 
 

W celu otrzymania zaświadczeń o wyso-
kości ofiar złożonych na parafię prosimy 

o kontakt z kancelarią parafialną: 
 508-755-5959 

 albo jane@olcworcester.com 

mailto:jane@olcworcester.com


 

 

 
 

 

 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 

RICHARD KALINOWSKI 
 

Attorney and Counselor at Law 
Harvard Place, Suite 311 

35 Harvard St. 
Worcester, MA 01609 

508-713-1555 
rich@kalinowskilawoffice.com 

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/

