
 

 

  

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 

3 Maja, 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 

May 3 , 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 

4
TH 

SUNDAY OF EASTER -  4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

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 4th Sunday of Easter 

4:00 PM 
1. śp. C. Patricia Banks - int. Jane 
2. śp. Peter and Anne Salek - int. Paul and Diane Salek 
3. śp. Zygmunt Klimczuk (2 anniv.) - int. wife and children 
4. śp. Ermanski, Nicewicz, Rackus and Sundy Families - int. 
families 
5. śp. Roland Gołaszewski and Henryk Kroczak - int. family 
6. For health, God's blessings and the protection of Mary for 
Leokadia Wyka on the occasion of her birthday -  int. 
children, grandchildren and great-grandchildren 
7. śp. Vincent, Helena, Franciszek Byczko - int. wife  

 

4TH SUNDAY OF EASTER - MAY 3, 2020    
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 3 MAJA, 2020 

8:00: śp. Wiesław (rocznica), Teresa i Władysław Grużewski 
- int. Bożena z rodziną 

9:30 - śp. William Grimaldo (1 anniv) - int. wife and children 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Jan Wróblewski - int. Chojnowski Family  
2. śp. Zofia i Stefan Piaścik, Anna Brzóska - int. dzieci  
3. śp. Janina, Józef, Stanisław, Bronisława Parzych - int. 
Marian i Halina Stomski 
4. O Boże Łaski i opiekę Matki Najśw. Dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
5. śp. Anna, Stanisław, Czesław, Paulina, Edward, Maria, 
Józef Kuta - int. rodzina 
6. śp. Kazimierz, Czesława, Józef Ustaszewscy; Tadeusz, 
Stanisława Pardo; Zbigniew, Paweł Chełstowski; Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
7. śp. Czesława, Władysław, Mieczysław Bruderek - int. syn 
z rodziną 
8. śp. Anna, Adam, Czesława, Irena, Janina, Marianna i 
zmarłych z rodz. Wasilewskich - int. Sabina 
9. śp. Zygmunt i Marianna Rosa - int. córka z mężem 
10. O zdrowie i Boże błogosł. dla Danusi i Zbyszka Borowiec 
i ich dzieci oraz wnuków - int. Alina 
11. śp. Danuta i Krzysztof Jakubanis - int. Genowefa 
Jakubanis 
12. O zdrowie i Boże błogosł. dla siostry Maryli z okazji 
urodzin - int. siostra Ewa z rodziną 
13. śp. Ewa Niedzwiecki (30 dzień po śmierci) - int. kuzynka 
Grażyna Doroz z rodziną 
14. śp. Marek Macko - int. żona z dziećmi 
 

Monday, May 4 Św. Floriana     
6:30 AM - śp. Edward F. Kohut 
6:30 PM - śp. Wanda Dziwis - int. wnuczka z rodziną 
 

Tuesday, May 5 
6:30 AM - śp. Bernice and Robert Mosscop - int. family 
6:30 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia 
 

Wednesday, May 6  
6:30 AM - Za Parafian / For Parishioners 
6:30 PM - śp. Clemens Jr., Mary, Clemens Sr. Linga - int. 
Lamoureux Family 

 
First Thursday, May 7 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Władysław Antoniak - int. syn z rodziną 
6:30 PM - For our Pope, Bishop, Priests, Deacons, 
Seminarians and new vocations in the Church 
 
Friday, May 8  Św. Stanisława, Biskupa  
6:30 AM - śp. Stanisław Kulbacki - int. wife and children 
6:30 PM - śp. Stanisław Łuczaj (rocznica) - int. dzieci  
 
Saturday, May 9  
7:00 AM - śp. Marcin Karpiński 
 

Vigil of the The 5th Sunday of Easter 
4:00 PM 

For All Mothers - living and deceased 
1. śp. Regina Milewska - int. Lamoureux Family 
2. śp. Helen (anniv.) and Leo Snay - int. Val 
3. śp. Regina Milewska - int. daughter and family 
4. śp. Marika (Folta) Miles (1st anniv.) - int. husband and 
family 
5. śp. Janina and Joseph Siudak - int. family 

 

5TH SUNDAY OF EASTER - MAY 10, 2020    
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 MAJA, 2020 

8:00: śp. Władysław Wilk - int. córka z rodziną 
9:30 - śp. Marian Kleszczewski - int. syn z rodziną 
10:30 - Różaniec 
11:00:  

Za wszystkie Matki, żyjące i zmarłe 
1. śp. Czesława, Władysław, Mieczysław Bruderek - int. 
córka z rodziną 
2. śp. Zdzisław Osowski - int. siostra z rodziną  
3. śp. Kazimierz, Aleksander, Bronisław, Jan Stomski - int. 
Halina i Marian Stomski 
4. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla 
Savannah oraz pomoc w dostaniu się na wybraną uczelnię - 
int. babcia 
5. śp. Grażyna Czubaj i zmarłych z rodzin Czubaj i Kizior - 
int. dzieci 
6. śp. Aleksander i Józefa Walczyk - int. córka 
7. śp. Irena Pucyk i Henryk Kaczmarczyk  - int. syn i córka 
8. śp. Helena i Wacław Chrostowski - int. rodzina 
9. śp. Marek Macko - int. Halina i Marian Stomski 
10. śp. Stanisław Szydlik - int. rodzina 
11. O łaskę zdrowia dla Mamy - int. córka z rodziną 
12. śp. Wiesława Rogowska - int. Kazimierz i Jadwiga 
Chojnowski 
13. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander, 
Bronisława, Tadek, Oleś - int. Jan Parzych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
For St. Mary’s Schools Family 

 

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

   

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

 

            ST. JOHN PAUL II CANDLE 
             O zdrowie i dalszą opiekę dla naszych dzieci,  

Donated by Rodzina  

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

 

śp. Rita C. (Mierzejewski) Wackell, 95 
śp. Irene Shulten, 90     

 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie  

racz im dać Panie... 240 CLUB  Weekly winner # 126 John Bartosiewicz Jr. 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

4TH SUNDAY OF EASTER 
 
“Amen, amen, I say to 
you, I am the gate for 
the sheep.”  

John 10:7 
This fourth Sunday of 
the Easter season is 
called Good Shepherd 
Sunday because in each 
of the three lectionary 
cycles, the Gospel 
reading invites us to 
reflect on Jesus as the 
Good Shepherd. In each 
cycle the reading is from 
the tenth chapter of 

John’s Gospel. This chapter sets the framework for Jesus’ 
teaching about himself as the Good Shepherd. 
 
Good Shepherd Sunday is celebrated as the World Day of 
Prayer for Vocations. Pope Francis in his message for  this 
day said: Dear friends, on this day in particular, but also in the 
ordinary pastoral life of our communities, I ask the Church to 
continue to promote vocations. May she touch the hearts of the 
faithful and enable each of them to discover with gratitude 
God’s call in their lives, to find courage to say “yes” to God, 
to overcome all weariness through faith in Christ, and to make 
of their lives a song of praise for God, for their brothers and 
sisters, and for the whole world. May the Virgin Mary 
accompany us and intercede for us.  
Let us pray for vocations to ordained ministry and religious life 
in all its forms.  
 
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.  
 
BEGINNING MAY 4TH, CHURCH WILL BE OPEN 
FOR PRIVATE PRAYER, every day from 4:00 to 6:00 p.m. 
Please make sure that there is no more then 10 people inside 
the church in the same time.  

 
THIS WEEK LIVESTREAM SCHEDULE: 

 
Sunday, May 3, 2020 

9:30 Holy Mass in English  
11:00 Holy Mass in Polish 

 
Tuesday, Wednesday, Friday 

6:30 p.m. Mass and May Devotion in Polish 
 

Monday, Thursday and Saturday 
6:30 p.m. Mass and May Devotion in English 

 
Sunday, May 10, 2020 - Mother’s Day 

9:30 Holy Mass in English  
11:00 Holy Mass in Polish 

 

Please go to www.olcworcester.com to watch live  
 

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!  

 
LETTER OF HIS HOLINESS  

POPE FRANCIS 
TO THE FAITHFUL FOR THE 

MONTH OF MAY 2020 
 “Dear Brothers and Sisters, 
The month of May is approaching, a 
time when the People of God express 
with particular intensity their love and 
devotion for the Blessed Virgin Mary. It 
is traditional in this month to pray the 
Rosary at home within the family. The 
restrictions of the pandemic have made 
us come to appreciate all the more this 

“family” aspect, also from a spiritual point of view. 
For this reason, I want to encourage everyone to rediscover the 
beauty of praying the Rosary at home in the month of May. 
This can be done either as a group or individually; you can 
decide according to your own situations, making the most of 
both opportunities….” 
 Please find the full text of the letter and prayers recommended 
by pope Francis on our website.   
 
ON FRIDAY, MAY 1st, the Bishops’ Conferences of the 
United States Conference of Catholic Bishops and the 
Canadian Conference of Catholic Bishops joined together to 
reconsecrate the United States and Canada to the care of the 
Blessed Mother. 
Bishop McManus celebrated the 9 a.m. Mass from St. Paul 
Cathedral on that day, joining his consecration of the Diocese 
of Worcester to that of his brother bishops, including 
Archbishop José Gomez, president of the USCCB. The Mass 
may be viewed on the diocesan website: 
www.worcesterdiocese.org. 
 
PLEASE JOIN US DURING THE MONTH OF MAY in 
prayer through the intersession of Mary. Every day Monday 
through Saturday at 6:30 p.m. we will celebrate the Mass with 
the Litany of Loreto in English or Polish. The Mass will be 
livestreamed from our church on www.olcworcester.com 

https://olcworcester.com/
https://olcworcester.flocknote.com/
https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/
https://worcesterdiocese.org/
https://olcworcester.com/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 
4 niedziela Wielkanocna  jest nazywana 
Niedzielą Dobrego Pasterza i obchodzona 
jako Światowy dzień modlitw o powałania 
w Kościele.  
Chrystus w Ewangelii porównał siebie do 
bramy prowadzącej do owczarni. Jest On 
więc Jedynym Pośrednikiem i naszym 
Pasterzem. Orędzie Chrystusa dociera do 
nas przez Kościół, który głosi słowo Boże i 
wzywa do nawrócenia.  

 
 

UROCZYSTOŚĆ NMP  KRÓLOWEJ POLSKI  
W niedzielę 3 Maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski. Jest to 
również dzień modlitw za Emigrację. W tym roku obchody 
liturgiczne są przeniesione na sobotę 2 maja. Wieczorem, 
podczas Mszy św. i nabożeństwa majowego będziemy modlić 
się za Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i na emigracji.  

 
ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ 

Polska była zawierzana Matce Bożej w 
narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w 
trudnych chwilach i kryzysach dotykających 
naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi 
m.in. w obliczu zagrożenia inwazją 
bolszewicką w 1920 roku, po  II wojnie 
światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia 
komunizmem, w 300. rocznicę ślubów 

lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku. 
W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży 
apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani 
Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu 
Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu 
Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej. 
W niedzielę, 3 maja, ks. abp Stanisław Gądecki będzie 
przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas 
których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie 
transmitowany przez TVP3 i TV Trwam. Akt zawierzenia do 
prywatnego odmówienia znajduje się na naszej stronie.  

 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Maj jest jednym z tych miesięcy, w którym chcemy oddawać 
cześć Maryi. Dlatego po każdej wieczornej Eucharystii 
będziemy się modlić Litanią Loretańską, w j. polskim lub 
angielskim. W niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00. 
 
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. 
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH - prosimy 
wszystkich należących do Żywego Różańca o rozważanie 
następnej z kolei tajemnicy różańcowej w miesiącu maju.  
 
Zachęcamy do łączenia się z nami w transmisji na żywo z 

naszego kościoła. www.olcworcester.com.  
 

PORZĄDEK TRANSMISJI W TYM TYGODNIU: 
 

Niedziela, 3 maja 2020 
9:30 Msza św. w j. angielskim 

11:00 Msza św. w j. polskim (10:30 Różaniec) 
 

Wtorek, Środa, Piątek 
6:30 p.m. Msza św. i Nabożeństwo Majowe w j. polskim 

 
Poniedziałek, Czwartek, Sobota 

6:30 p.m. Msza św. i Nabożeństwo Majowe w j. angielskim 
 

Niedziela, 10 maja 2020 - Dzień Matki 
9:30 Msza św. w j. angielskim 

11:00 Msza św. w j. polskim (10:30 Różaniec) 
 
POCZĄWSZY OD PONIEDZIAŁKU 4 MAJA, kościół 
będzie otwarty na prywatną modlitwę w godzinach od 4:00 
do 6:00 po południu. Prosimy pamiętać, że w kościele nie 
może być więcej niż 10 osób w tym samym czasie.  
Jednocześnie przypominamy, że nasz kościół, jak i 
pozostałe kościoły w diecezji, pozostaje zamknięty do 
odwołania dla nabożeństw z udziałem wiernych z powodu 
pandemii.  
 

EUCHARYSTIA MATANOII I SPOTKANIE SNE 
We wtorek 5 maja o godzinie 6:30 wieczorem będzie 
transmitowana Msza Święta przygotwana przez Wspólnotę 
Matanoia, po niej także adoracja połączona z Nabożeństwem 
Majowym. Ponieważ w pierwszy wtorek miesiąca Wspólnota 
Metanoia ma swoje spotkanie formacyjne dlatego Eucharystia i 
nabożeństwo będzie wyjątkowo w języku polskim, natomiast 
Msza św w poniedziałek, 4 maja będzie w j. angielskim. 
Około godziny 8 wieczorem członkowie wspólnoty w swoich 
domach spotkają się na Zoomie w grupach dzielenia. 
 
Kancelaria parafialna pozostaje zamknięta. Prosimy o 
kontaktowanie się z nami we wszystkich sprawach 
telefonicznie: 508-755-5959 lub emailem: 
rectory@olcworcester.com  
 
Zachęcamy 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, lub wrzucają je do 
skrzynki pocztowej na plebani, albo używają systemu 
online giving. Dzięki waszej systematycznej ofiarności 
możemy opłacać nasze rachunki i przetrwać ten trudny czas. 
Bóg Zapłać! 

https://tv-trwam.pl/
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.flocknote.com/
https://olcworcester.com/giving


 

 

 
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. 

If you would like to share with others a 
photo of your home altar and how you 
participate in Sunday liturgy at home, 

please email us at: 
rectory@olcworcester.com 

 

Zachęcamy do przesyłania nam zdjęć 
Waszych domowych ołtarzyków na 

rectory@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 
$12,555. 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! 

ZBIÓRKA NA PARTNERS IN CHARITY 
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na 
Partners in Charity. Otrzymaliśmy do tej pory $12,555. 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  

https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/


 

 

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: 
 

 

Please check the next bulletin for  

 updated names list. 

 

Uaktualniona lista nazwisk ukaże się w 
następnym tygodniu.  

SUNDAY COLLECTION   WEEKLY REPORT  
 

KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 
 

WEEKEND OF APRIL 19 & 26, 2020 (TWO WEEKS - ZA DWA TYGODNIE) 

 
REGULAR COLLECTION $ 9,012 (Incl. $3,186 from online donations) 
RENOVATION FUND  $ 2,980 (Incl. $195 from online donations) 
MONTHLY MAINTENANCE $   110 from two online donations 
EASTER   $   391 (Incl. $20 from one online donation) 
GOOD FRIDAY   $    81 
CATHOLIC COMM.  $    10 from one online donation  

 
 

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/

