
 

 

  

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 

19 Kwietnia, 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 
place 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 

April 19, 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 
ela 

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:         -               1:00-6:30  
Friday: 9:30-12:00 & 1:00-4:00 

DIVINE MERCY SUNDAY -  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

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 The Divine Mercy Sunday 
4:00 PM 
1. śp. Franciszek i Anna Święszkowscy - int. daughter Zofia 
and family 
2. śp. Deceased members of the Hochowski and Cekała 
Family - int. Katherine and Family 
3. śp. Stephen Brzozowski - int. children Val and Stan 
4. All members, living and deceased of the Polish American 
Veterans of WWII 
5. śp. Regina LoConto - int. M/M John Bartosiewicz 

 

DIVINE MERCY SUNDAY - APRIL 19, 2020    
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 19 KWIETNIA, 2020 
8:00: śp. Anna Zygmunt - int. syn z rodziną 
9:30 - śp. Helena, Bronisław Cichy, Elżbieta Ziarkowska oraz 

zmarłych z rodzin Cichy i Płaziak - int. Renata i Jan 
Sporna 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. Msza św. dziękczynna, z prośbą o zdrowie i Boże łaski dla 
Mateusza, Natali, Iwony i Andrzeja  
2. śp. Marcin, Kazimierz Karpiński; Zofia, Stefan Piaścik oraz 
zmarłych z rodz. Karpińskich, Piaścików, Arkiszewskich i 
Dobrońskich 
3. śp. Stanisław i Aniela Skoczylas (rocznica) - int. rodzina 
4. śp. Chester Zmysłowski - int. sister Rita 
5. O łaskę wiary, światło Ducha św. i opiekę Matki Najśw. dla 
wnuka 
6. śp. Czesław Kulas - int. córka z rodziną 
7. śp. Zofia i Stanisław Kadela i zmarłych z rodzin Wajdzik i 
Kadela 
8. O boże łaski, opiekę Matki Najśw. dla rodziny Olszewskich 
9. śp. Wiesława Rogowska - int. Rodzina Różańcowa 
10. śp. Zenon Stasiewicz - int. wspólnota Metanoia 
11. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
12. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
św. i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Stasiewiczów i 
Śmigielskich  
13. śp. Grażyna Czubaj — int. mąż z dziećmi 
14. śp. Władysław Jaster (2 rocznica) - int. syna z rodziną 
15. Podziękowanie za wszystkie łaski z prośbą o zdrowie, 
Boże Miłosierdzie i Błogosławieństwo oraz opiekę Matki 
Najśw. dla Heleny i Edwarda Wojtulewicz - int. córki z 
rodziną 
 

Monday, April 20     
6:30 AM - O światło Ducha Św., mądrość I opiekę Matki 
Bożej dla Moniki 
6:30 PM - śp. Jarosław Zamora - int. siostra z rodziną 
 

Tuesday, April 21 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Maria Dybała - int. rodzina Skowrońskich 
 
Wednesday, April 22 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Marianna Seligowski (anniv.) and deceased 
members of the Seligowski, Petkus and Skrocki Families - 
int. Rita 
 

Thursday, April 23  
6:30 AM - śp. Maria Dybała - int. przyjaciele 
 

 

Friday, April 24   
6:30 AM - O łaskę powrotu do Kościoła pewnej osoby 
6:30 PM - śp. Aleksandra Borawska - int. córka z rodziną  
 
SATURDAY, APRIL 25  
7:00 AM - śp. Mariusz, Antoni, Stanisław, Henryk, Stanisława, 
Edward, Kazimierz, Alicja, Witold and deceased members of 
the Pawelczyk, Czartoryski, Piaścik, Bazydło families - int. 
Pawelczyk family 
 

Vigil of the The 3rd Sunday of Easter 
4:00 PM 
1. śp. Roger, Helen Lamoureux - int. Chojnowski family 
2. God’s blessing for Gosia and Zbigniew Borkowski on the 
occasion of their wedding anniversary 
3. śp. Józef, Witold Sporna and deceased members of the 
Sporna and Szczepaniec families - int. Renata and Jan 
Sporna and family 
4. śp. Thaddeus Sobiech - int. wife, children and 
grandchildren 
5. Health and God’s blessings for the Zygmunt Family 

 

3RD SUNDAY OF EASTER - APRIL 26, 2020    
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 KWIETNIA, 2020 

8:00: śp. Stanisław Kulbacki - int. Elżbieta i Jerzy 
Szymańscy 

9:30 - śp. Stanisław Zamora (9 anniv.) - int. Daughter and 
family 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stafania i Piotr Szczubełek - int. Stanisław i Jolanta 
Sobiech  
2. śp. Zmarłych z rodzin Cwalińskich i Święszkowskich - int. 
Janina Cwalińska z rodziną 
3. śp. Zmarłych z rodzin Ostrowskich i Sarneckich - int. 
Maria Macko 
4. śp. Anna, Adam, Janina, Marianna, Czesława, Irena i 
zmarłych z rodzin Wasilewskich - int. Alina 
5. śp. Gary Wise and Bryan Tangney - int. przyjaciel 
6. O zdrowie, Boże błogosł. I opiekę Matki Najśw. Dla 
Marzeny i Marka - int. kuzynka 
7. śp. Maria, Edward Szuba - int. Alina 
8. śp. Zenon Stasiewicz - int. Rodzina Różańcowa 
9. O łaskę błogosł. Trójcy Świętej i opiekę Matki Bożej dla 
Leny i Olivii - int. rodzice 
10. śp. Marek Macko - int. Kazimierz i Hanna Szydlik 
 

 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
W pewnej intencji, Donated by rodzina 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Parishioners of Our Lady of Czestochowa  

   

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
For the protection of Mary fo healthcare workers 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
W pewnej intencji, Donated by Rodzina  240 CLUB  Weekly winner # 163 Gen Sobiech 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

FEAST OF DIVINE MERCY 
 

Today is the Second Sunday of 
Easter, celebrated as the Feast of 
Divine Mercy.  
In Poland, this day has been 
celebrated officially since 1995 at the 
request of Polish bishops; however, 
the feast was made official for the 
whole Church by Pope John Paul II 
on April 30th 2000, the day St. 
Faustina Kowalska was canonized.  
It is important to remember that the 
feast was established at the clear 
request of Jesus himself, directed 
through St. Faustina. Jesus joined an 
extraordinary grace with the Feast of 

Divine Mercy. Jesus said to her:  
I desire that the first Sunday after Easter be the Feast of 
Divine Mercy (Diary of Sister Faustina,  299). I desire that 
the Feast of Mercy be a refuge and a shelter for all the souls, 
especially for poor sinners. On that day My inner love is 
opened, and I pour out a whole ocean of graces upon those 
souls who are approaching the source of My mercy. The soul 
that goes to confession and receives Holy Communion shall 
obtain complete forgiveness of sins and punishment. On this 
day all divine floodgates are opened, through which God’s 
graces flow (Diary 699).  
 
The greatest promise of the Lord Jesus is the grace of 
“complete forgiveness of sins and punishment” associated with 
Holy Communion received on that day after a good confession 
(without attachment to the smallest sin) in the spirit of devotion 
to the Divine Mercy, which means putting all of your faith in 
God and having love for your neighbors.  
 
Because of the current limitations, for  confession, we can 
make a perfect act of contrition with the desire to go to 
sacramental confession as soon as it is possible. Communion 
we receive spiritually. Please join us online in prayer and 
receive this special grace from God.  
 
Please join us for the Divine Mercy Hour, today at 3:00 pm 
in both Polish and English, livestreamed from our church.  
 
Please keep in mind that after his resurrection Jesus came 
to the apostles through the locked door, as the Gospel says. 
He can also come to our homes with His blessing and grace. 
 
Due to the pandemic our church building will remain 
closed for public services until further notice.  
Priests continue to celebrate the Mass every day privately 
according to the intentions received from parishioners. If you 
would like to reschedule your Mass please let us know.  

 

Please go to www.olcworcester.com to watch live Sunday 
Masses from our church at 9:30 in English  

and 11:00 in Polish. 
For the weekday livestreamed services, please check our 

website.  
 

If you have Charter Cable TV you can watch the Mass 
from St. Paul’s Cathedral on Sundays at 10:00AM on channel 

193 celebrated by Bishop McManus. 
 
The parish office will remain closed to the public. Please 
contact us with any issues by phone: 508-755-5959 or email: 
rectory@olcworcester.com.  
We encourage you to join our Flocknote messaging system by 
registering through our website to receive the latest updates 
from your parish on your phone or email.   
 
If you or someone you know would like to receive the 
weekly bulletin by mail, please call the rectory and we will 
put you (them) on our mailing list. Bulletins will also be 
available at the front door of the rectory. 
 
Thank you for  using our  online giving system for your 
weekly donations to our parish, mailing them to us, or 
dropping them  off at the rectory mail box. This way we can 
pay our bills and financially survive this difficult time. 

May God Bless you All!  

 
WHAT DO I DO IF I CAN’T GO TO CONFESSION?  
What about confession? With the suspension of person-to-
person contact, the Sacrament of Penance will not be available 
except for the most seriously ill, from specially designated 
Priest Ministers of the Sick.  
To receive forgivenes of our sins, when it is not possible to go 
to confession, the Church recommends that we make a perfect 
Act of Contrition . 
Contrition is “sorrow of the soul and detestation for the sin 
committed, together with the resolution not to sin again.” The 
Catechism of the Catholic Church reminds us that when such 
contrition “arises from a love by which God is loved above all 
else, contrition is called "perfect" (contrition of charity).  
Such contrition remits venial sins; it also obtains 
forgiveness of mortal sins if it includes the firm resolution 
to have recourse to sacramental confession as soon as 
possible.” 
We plan to have a parish penance service, like we usually 
do, as soon as we can safely do so.  
 
There are many forms of the Act of Contrition. Here is one 
example:  
 

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing 
to do wrong and failing to do good, I have sinned against You 
Whom I should love above all things, I firmly intend, with 
Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid 
whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ, suffered 
and died for us. In His name, my God, have mercy.  Amen. 

 
SPIRITUAL COMMUNION 

 

How to make a Spiritual Communion? Begin by examining 
your conscience and making a good Act of Contrition. Then 
pray one of the prayers recommended by the Saints for inviting 
Christ into your heart.  
Here is one by Saint Alphonsus Liguori: 
 

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed 
Sacrament. I love you above all things and I desire to receive 
You into my soul. Since I cannot now receive you 
sacramentally, come at least spiritually into my heart. I 
embrace you as if you were already there, and unite myself 
wholly to you. Never permit me to be separated from you.   
Amen.  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Druga Niedziela Wielkanocna, 
obchodzona jest jako Święto 
Miłosierdzia Bożego. W Polsce święto 
to było obchodzone oficjalnie od 1995 
roku na prośbę biskupów polskich, 
natomiast dla całego Kościoła zostało 
zatwierdzone przez papieża Jana 
Pawła II dnia 30 kwietnia 2000 roku, 
w dniu kanonizacji św. siostry 
Faustyny Kowalskiej.  
Trzeba pamiętać, że święto to zostało 
ustanowione na wyraźną prośbę 
samego Jezusa skierowaną za 
pośrednictwem s. Faustyny. Ze 
świętem Miłosierdzia Pan Jezus 
związał niezwykłe łaski. Pan Jezus 
powiedział do niej: Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy 
była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi 
do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 
Największą obietnicą Pana Jezusa jest łaska „zupełnego 

odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w 

tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania 

do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do 

Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i 

czynnej miłości bliźniego. 

W tym roku, ze względu na pandemię, możemy te warunki 

wypełnić na sposób duchowy.  

Pan Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, przyszedł do 

Apostołów mimo zamkniętych drzwi, może również przyjść 

do nas, zamkniętych w swoich domach, ze swoją łaską i 

miłością.  

 
Nasz kościół, jak i pozostałe kościoły w diecezji, pozostaje 
zamknięty dla nabożeństw z udziałem wiernych z powodu 
pandemii.  
 
Księża sprawują Msze św. prywatnie, w kościele w 
intencjach wcześniej przyjętych. Istnieje też możliwość 
przełożenia zamówionej intencji na późniejszy termin. W tym 
celu prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.   
 

Zachęcamy do łączenia się z nami w transmisji na żywo z 
naszego kościoła. Msze św. Niedzielne: o godz. 9:30 w j. 
angielskim i 11:00 w j. polskim. www.olcworcester.com.  
Nabożeństwa w tygodniu - prosimy o sprawdzenie na nszej 

stronie internetowej.  
 

Kancelaria parafialna pozostaje zamknięta. Prosimy o 
kontaktowanie się z nami we wszystkich sprawach 
telefonicznie: 508-755-5959 lub emailem: 
rectory@olcworcester.com  
 

Zachęcamy też do zarejestrowania się w systemie Flocknote, 
na naszej stronie internetowej, aby otrzymać najświeższe 
wiadomości z parafii na telefon lub email.   
 
Osoby, które nie używają internetu, a chciałyby otrzymać 
biuletyn parafialny pocztą, prosimy o kontakt z kancelarią 
parafialną.  
 

Pragniemy przypomnieć, że za pośrednictwem 
internetu można składać tygodniowe ofiary na 
utrzymanie parafii, za które bardzo dziękujemy. 
 
Rejestracja w systemie on-line giving na naszej stronie 
internetowej jest bardzo prosta, a korzystanie z niego 
bezpieczne. 
Dziękujemy też wszystkim, którzy mimo, że nie mogą być w 
kościele, wysyłają swoje ofiary pocztą, albo wrzucają je do 
skrzynki pocztowej na plebani. Dzięki waszej 
systematycznej ofiarności możemy opłacać nasze rachunki i 
przetrwać ten trudny czas. Bóg Zapłać! 
 

A CO ZE SPOWIEDZIĄ? 
Spowiedź indywidualna została zawieszona na czas epidemii. 
Wyznaczeni księża z diecezji będą mogli odwiedzić tylko 
najciężej chorych. Prosimy w tym celu o kontakt z 
kancelarią.  
Pozostałe odwiedziny chorych są również zawieszone.  
W tej nadzwyczajnej sytuacji możemy w domu pomodlić się  i 
wzbudzić sobie akt żalu doskonałego, z miłości do Boga. Taki 
żal gładzi grzechy lekkie i ciężkie, jeśli wiąże się 
z postanowieniem przystąpienia do spowiedzi, gdy to będzie 
możliwe, po ustaniu epidemii. Planujemy spowiedź parafialną, 
w późniejszym terminie, kiedy to będzie możliwe. 
Żal doskonały jest darem Bożym. Duch Święty wzbudza w nas 
poczucie grzechu, „ból duszy” i smutek z powodu grzechu, 
połączony z pragnieniem zmiany życia.  

Ach, żałuję za me złości, 
jedynie dla Twej miłości! 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, 
całym sercem skruszonemu! 

 
JAK MOGĘ PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, KIEDY 
NIE MOGĘ UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIETEJ? 

W takiej sytuacji możemy przyjąć Komunię Świętą w sposób 
duchowy. Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako 
najpożyteczniejszą z duchowych praktyk. Przypominali o niej 
Jan Paweł II i Benedykt XVI.  
Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego 
celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie 
daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, 
ale poza przestrzenią sakramentalną. Może temu towarzyszyć 
modlitwa taka lub podobna: 

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością,  
pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja 

Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O 
mój Jezu , wierzę że jesteś prawdziwie obecny w 

Najświętszym Sakramencie. 
 Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię  

posiadać w mej duszy . Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć 
 sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.  
Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się  

całkowicie z Tobą; 
 nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie . Amen 



 

 

As we prepare for ‘Divine Mercy Sunday’, we more 

than ever, are in need of “A Severe Mercy” and I 

believe it is coming!  As I continue to reflect upon the 

situation that we find ourselves in as we approach the 

Second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday; on 

this 20th anniversary of the great St. Pope John Paul II 

establishing Divine Mercy Sunday as a feast day for the 

entire Church and naming St. Faustina the 1st saint of 

the new millennium.  For most of us, especially those of 

us considered ‘Mercy runners’; those greatly and 

personally affected by the devotional aspects and 

promises of ‘Divine Mercy’, I tend to think that this 

year’s celebration will feel more like a real experienced 

‘Severe’ Divine Mercy Sunday given the many 

spiritual, social, economic and personal challenges that 

we face as a result of the coronavirus (COVID-19) 

pandemic.  

     Deacon Steve 

 

To read the Deacon’s full  reflection in electronic 

version please go to www.olcworcester.com 

 

A PRAYER IN TIME OF 
PANDEMIC 

 
O God, whose Only Begotten Son 

bore the weight of human 
suffering for our salvation, hear 
the prayers of your Church for 

our sick brothers and sisters and 
deliver us from this time of trial. 
Open our ears and our hearts to 

the voice of your Son: Be not 
afraid, for I am with you always. 

Bless all doctors and nurses, researchers and public 
servants; give us the wisdom to do what is right and the 

faith to endure this hour, that we might gather once 
again to praise your name in the heart of your Church, 
delivered from all distress and confident in your mercy. 

Through Christ our Lord. Amen. 
 

 
MODLITWA DO 

ŚW. SZYMONA Z LIPNICY, 
PATRONA W CZASIE 

EPIDEMII: 
 

Usłysz z niebios, święty 
Szymonie, głos do ciebie 
wołających. Bądź naszym 

patronem u Boga 
Najwyższego. Oddalaj od nas 

nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby 
prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i 
abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi 
świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu 

niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki 
wieków. Amen. 

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii  
– módl się za nami. 

https://osvnews.com/2020/03/12/the-church-and-coronavirus/
http://www.olcworcester.com


 

 

Jeżeli chcesz otrzymywać  

biuletyn parafialny  

i inne informacje na swój  

email lub telefon,  

 zarejestruj się używając  

jednej z poniższych opcji: 

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

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

2020 PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
 
Thank you to all who have made their donation toward the 
2020 Partners in Charity Appeal. So far we have received 
$7,010. Our Parish goal is $46,500. Please use an envelope, if 
you have received one from the diocese or make your gift 
online at www.partners-charity.net. We plan to mail enve-
lopes to our parishioners after Easter. Once a year, we commit 
ourselves to this ongoing work by supporting this life giving 
appeal. We reflect on God's great generosity, and respond with 
generous giving of our own. God Bless you! 

PARTNERS IN CHARITY 
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na 
Partners in Charity. Otrzymaliśmy do tej pory $7,010. Bardzo 
prosimy wszystkich o włączenie się w miarę swoich 
możliwości, abyśmy mogli uzyskać na parafialny cel: $46,500 
i pomóc naszej diecezji w prowadzeniu wielu dzieł 
charytatywnych, edukacyjnych i duszpasterskich.  
Niektórzy z nas otrzymali na ten cel koperty z diecezji. W 

późniejszym czasie postaramy się wysłać je do naszych 
parafian.  Ofiary można też składać za pośrednictwem strony 
internetowej: www.partners-charity.net. Bóg zapłać za każdą 
ofiarę.  

Two ways to register: 

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  



 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute to our 
Building Renovation Fund. God bless you. Last 
week we received  donations  from the following 
families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz 
Remontowy. W ostatnim tygodniu ofiary złożyli: 
 

Ermanski, Brenda 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kaminski, Donald and Linda 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kozakiewicz, Helena 
Pacek, John and Susan 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Siwik, Jan and Barbara 
Wróblewski, Richard 
 
Kinga Piskorz  
Julia Parzych  
Deacon and Mrs. Stephen  Kohut  
Gretchen Savaria  
Dariusz Knara  
Raymond and Alicja Golaszewski  
Magdalena and Kyle Grendell  

SUNDAY COLLECTION   WEEKLY REPORT  
 

KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 
 

WEEKEND OF APRIL 12, 2020 
  
REGULAR COLLECTION      $ 3,314.00 (incl. $1,333 from 48 online donations) 

EASTER COLLECTION      $ 4,119.00 (incl. $500 from 11 online and txt donations) 

MONTHLY MAINTENANCE   $   372.00 (incl. $ 42 from 2 online donations) 

HOLY LAND        $   673.00 (incl. $75 from 4 online donations) 

EASTER FLOWERS       $     30.00 from 1 online donation 

RENOVATION FUND       $ 1,079.00 (incl. $ 664.50 from 7 online donations) 

 

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. 



 

 

 
 

 

 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 

  

   

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

 

F R E E   
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 

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 

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. 

Space available! 
 

508-755-5959 
 

300 / year 

BO ’S CARPENTRY  
Residential Specialists * Decks * Tile 

Hardwood Flooring * Bathrooms 
Replacement Windows & Doors  

 

ALL TYPES CARPENTRY * HANDYMAN SERVICES 
 

Bogdan Mitaszka 

508-596-6505 
mówimy po polsku 

 

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

