
 

 

  

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 

17 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 17 , 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 

6
TH 

SUNDAY OF EASTER -  6 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 6th Sunday of Easter 

 
4:00 PM 

1. śp. Frank, Stasia, Joseph, Paul and Kitty Lysiak - int. 
family 
2. śp. Ferguson, Gallagher, McLaughlin and Winchester 
Families - int. family 
3. śp. Deceased Members of the Sawicki Family - int. Diane 
and Tadeusz Szydlik 

 

6TH SUNDAY OF EASTER - MAY 17, 2020    
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 MAJA, 2020 

8:00: śp. Bolesława i Hieronim Karwowscy - int. Jan z 
rodziną 

9:30 - śp. Agata Gołaś (37 anniv.) - int. Kraska and Kerins 
Families 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Józefa (rocz.), Stefan, Józef, Hipolit i Teofila 
Chojnowski - int. Lamoureux Family 
2. śp. Janet Logan - int. sister Rita  
3. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander, 
Bronisław, Tadeusz 
4. śp. Zmarłych z rodzin Niksa i Majka - int. Maria Macko 
5. śp. Zofia Jasińska (3 rocz.) i zmarłych z rodzin 
Mioduszewskich - int. córki z rodzinami 
6. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
7. śp. Ewa Niedzwiecki - int. Halina i Marian Stomski 
8. O zdrowie, bł. Boże dla mamy, taty i brata 
9. śp. Magda, Piotr, Marianna, Józef, Bolesław Ropiak - int. 
Jadwiga Sutak  
10. śp. Wiesława Rogowska - int. Jolanta i Stanley Sobiech 
11. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon Stasiewicz oraz zmarłych 
z rodziny Stasiewicz i Śmigielskich - int. rodziny 
12. śp. Maria Dybała (30 dni po śmierci) - int. rodzina 
Skowrońskich 
13. śp. Małgorzata Popielarczyk - int. Lucy i Czesław 
Karłowicz 
14. śp. Marek Macko - int. Hanna i Mieczysław Deptuła 
 
Monday, May 18    St. John I, Pope 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - (Pol/Eng) 1. For Members of the John Paul II 
Fundation of New England on the occasion of his 100th 
Birthday 
2. śp. Jadwiga i Edward Gładek - int. córki z rodziną 
 
Tuesday, May 19 
6:30 AM - śp. Kristen Mitchell 
 
Wednesday, May 20 St. Bernardine of Siena 
6:30 AM - śp.  Marian Snow 
 

Vigil of the Ascension of the Lord 
6:30 PM  (Polish) - śp. Regina Milewska - int. Krystyna and 
Family 
 
Thursday, May 21 

THE ASCENSION OF THE LORD 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM  (English) - Podziękowanie za wszystkie łaski oraz 
z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Anny, Adama, Jakuba i 
Filipa 
 

Friday, May 22 St. Rita of Cascia 
6:30 AM - śp. Wszystkich naszych dobroczyńców, o radość 
wieczną i nagrodę od Pana - int. Antoniakowie 
6:30 PM - śp. Jan Wróblewski - int. żona i rodzina 
 
Saturday, May 23  
7:00 AM - O opiekę Matki Najśw., dary Ducha Św. dla Oliwii, 
z podziękowaniem za ukończone 2 kierunki studiów - int. 
Antoniakowie 
 

Vigil of the The 7th Sunday of Easter 
4:00 PM 

1. śp. Hieronima and Stefan Mordasiewicz - int. Friend Zofia 
and Family 
2. Health, God’s Blessing and protection of the Holy Mother 
for Children and Grandchildren - int. family 
3. śp. Francis and Wanda Gołaszewski - int. Family 

 

7TH SUNDAY OF EASTER -  MAY 24, 2020    
7 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 MAJA, 2020 

8:00: śp. Hieronima i Jan Mieczkowski oraz zmarłych z 
rodzin Mieczkowskich i Dobrzyckich - int. córka 
Barbara z rodziną 

9:30 - śp. Helen Petkus (anniv.) and deceased members of 
the Petkus, Seligowski and Skrocki Families - int. Rita 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. O moc Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla Ks. Edwarda 
z okazji 40 rocznicy święceńkapłańskich - int. Koło Żywego 
Różańca 
2. śp. Bolesława i Hieronim Karwowski - int. Mirek z rodziną  
3. śp. Walter Zmysłowski (anniv.) - int. Rita 
4. śp. Krzysztof, Waldemar Kulbacki, Marta Barszczewska - 
int. Jan i Adela Kulbacki 
5. śp. Wiesława Rogowska 
6. śp. Anna i Henryk Kowalski - int. Halina i Marian Stomski 
7. śp. Wiesława Rogowska - int. Lamoureux Family 
8. śp. Piotr, Helena, Jan Domaszewicz - int. córka 
9. śp. Marek Macko - int. Tadeusz i Anna Misztal z rodziną 
10. śp. Paulina i Edward Kuta, Zofia i Wincenty Marek 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

6TH SUNDAY OF EASTER 
"For it is better to suffer for doing good, if that be God’s will, 
than for doing evil.” (1 Peter 3:17)   
The old line says “if you want to make God laugh, tell him 
your plans.” Many of us are diligent in our planning and 
making sure things are progressing smoothly. Then disaster 
strikes, we don’t get the result that was intended or an 
unforeseen problem arises. Many times we may respond 
negatively and ask, “Why me?  I did everything right!”  Here’s 
the thing – adversity humbles us and reminds us of our 
dependence on God and not on our own self-reliance. Rest 
assured, God has a better plan in store for you.  
 
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.  
 
THE CHURCH WILL BE OPEN FOR PRIVATE 
PRAYER, every day from 4:00 to 6:00 p.m.  
Please respect the State of Massachusetts guidelines to wear 
a face covering, maintain a distance of six feet from others, 
and make sure that there are no more then 10 people inside 
the church at one time.  

 
THIS WEEK’S LIVESTREAM SCHEDULE: 

 

Sunday, May 17, 2020  
9:30 Holy Mass in English  
11:00 Holy Mass in Polish 

 
Monday, Wednesday, Friday 

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

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

 
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. We are 
very grateful to everyone who has made an extra effort to 
turn in your weekly offering.  

May God Bless you All! 
 

  

100TH BIRTHDAY OF 
 ST. JOHN PAUL II  

On Monday May 18th we will celebrate 
the 100th Birthday of St. John Paull II. 
On this occasion we invited you to share 
with us your personal testimony or short 
reflection on how his life or teaching 
has impacted your life or that of your 
family. We have received a few such a 
testimonies and photos in Polish and in 

English, which are included in this bulletin. Also this week we 
are including an article, by Tanya Connor, published in the 
Catholic Free Press in May 2014. 
All these testimonials, are proof of how close John Paul II was 
and still is to many of us.   
 

THURSDAY  
SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD 

Forty days after Easter Sunday, we celebrate 
the Ascension of Christ into heaven, according to Mark 
16:19, Luke 24:51, and Acts 1:2. 
It is a Holy Day of Obligation, which means we should  
make every effort to participate in Mass. Please join us 
online on www.olcworcester.com for Wednesday vigil Mass at 
6:30 in Polish or Thursday at 6:30 p.m. in English. 
 

2020 PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
Thank you to all who have made their donation toward the 
2020 Partners in Charity Appeal. So far 76 donors donated 
$17,740, which is 38% of our  Par ish goal of $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 envelopes to our parishioners 
in the near future.  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! 
 

THE PAV SCHOLARSHIPS 
The Polish American Veterans of WWII, Worcester Post, will 
be giving two $500 higher education scholarships to graduating 
High School seniors who are of Polish descent with preference 
to the relative of a deceased or present PAV member.   
Applications are due July 1, 2020.  Applications can be 
obtained by sending an email to Commander Maryanna Hiester 
at moms_corner@juno.com or by phone at 508-868-6427.   

THE 240 CLUB  BANQUET AND GRAND 
PRIZE DRAWING  

Regretfully, we have had to cancel the 240 club din-
ner for May.    We will have the grand pr ize drawing 
and announce the winners in next week’s bulletin.  The 
session that runs from May - November as well as the 
weekly drawings are suspended until further notice.   
 Hopefully we will be able to resume the club in Novem-
ber.  Contact Jane at the rectory with any concerns.  

https://olcworcester.com/
https://olcworcester.flocknote.com/
https://olcworcester.com/giving
https://partners-charity.net/
mailto:moms_corner@juno.com


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Jezus obiecuje swoim uczniom: "Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was w moim Duchu". Jednak zanim to nastąpi, 
czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy trzeba bronić 
wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy w 
sercach; kiedy odrzucają głoszone przeze nas słowo; kiedy 
przychodzi cierpienie. Być może ta samotność jest jedynym 
kluczem, który może otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha 
Świętego. Być może też dzięki niej naprawdę zobaczę, że Go 
potrzebujemy, i zaczniemy Go przyzywać.  

 
KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY na prywatną modlitwę w 
godzinach od 4:00 do 6:00 po południu. Prosimy pamiętać, 
że zgodnie z zarządzeniem władz stanowych mamy obowiązek  
zakrywania nosa i ust, a 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.  
 

100 LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

Jutro, 18 maja, 

obchodzimy setną rocznicę 

urodzin Karola Wojtyły, 

czyli św. Jana Pawła II. z 

tej okazji poprosiliśmy 

Was o podzielenie się z 

nami swoim świadectwem, 

refleksją, na temat, jak 

osoba lub nauczanie Jana 

Pawła II wpłynęło na Wasze życie. Otrzymaliśmy kilka 

odpowiedzi i zdjęć, za które bardzo dziękujemy i publikujemy 

je w dzisiejszym biuletynie. Są one świadectwem, jak wiele 

Papież Polak znaczył i wciąż dla nas znaczy.  

Niech ta rocznica rocznica będzie dla nas okazją do 

wspomnień, ale przede wszystkim do coraz lepszego 

poznawania życia i nauczania Jana Pawła II i modlitwy przez 

Jego wstawiennictwo.  

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

We czwartek, 21 Maja, 40 dni po Zmar twychwstaniu 

Chrystusa, obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego, która przypomina nam o wyniesieniu do chwały 

Chrystusa, a także wraz z Nim, naszej ludzkiej natury. 

W Polsce i niektórych rejonach USA obchodzona jest w 

niedzielę. U nas we czwartek, dokładnie 40 dni po 

Zmartwychwstaniu.  

Jest to święto obowiązkowe, a zatem powinniśmy 

uczestniczyć we Mszy św. jeżeli nie mamy poważnej 

przeszkody. Zachęcamy do uczestnictwa przez internet.   

Msza św wigilijna, o godz. 6:30 p.m. we środę 20 maja będzie 

w j. polskim, razem z Nowenną, natomiast we czwartek o godz. 

6:30 w j. angielskim. 

 

DROGA ŚWIATŁA - Piątek, 22. maja  

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do Dróg Krzyżowych w 

Wielkim Poście natomiast w Okresie Wielkanocnym brakuje 

nam zakorzenienia w podobnych nabożeństwach czy formach 

pobożności, które by wyrażały naszą radość i umięjetność życia 

zwycięstwem Chrystusa dającego nam niezwykłą perspektywę. 

Przecież nie wszystko skończyło się wraz ze złożeniem do 

grobu Pana Jezusa. Dlatego w kończącym się już tak 

niepostrzeżenie Okresie Wielkanocnym (50 dni), który warto 

zauważyć jest dłuższy niż Wielki Post (40 dni), będzie w 

naszym kościele 22 maja w piątek o 6:30 wieczorem 

odprawiona Droga Światła, transmistowana na naszym 

youtubowym kanale. Rozważając 14 stacji od 

Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego przeplatanych 

pieśniami wielkanocnymi, chcemy nauczyć się żyć w świetle 

wobec Zmartwychstałego, a nie tylko uznawać swoje grzechy 

wobec Ukrzyżowanego. Sens tego dobrze oddaje język łaciński 

de Via Crucis ad Via Lucis, od Drogi Krzyżwej do Drogi 

Światła. 

 

Zachęcamy do łączenia się z nami w transmisji na żywo z 
naszego kościoła. www.olcworcester.com.  

 

PORZĄDEK TRANSMISJI W TYM TYGODNIU: 
Niedziela, 17 maja 2020  

9:30 Msza św. w j. angielskim 
11:00 Msza św. w j. polskim (10:30 Różaniec) 

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

Wtorek, Czwartek, Sobota 
6:30 p.m. Msza św. i Nabożeństwo Majowe w j. angielskim 

 
KSIĘŻA SPRAWUJĄ RÓWNIEŻ 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. 

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


 

 

 
 

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 kancelar ią.  
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! 

 
DUCHOWA KOMUNIA ŚW. 

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 

 
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. 
 

ZBIÓRKA NA PARTNERS IN CHARITY 
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na Partners 
in Charity. Do tej pory 76 ofiarodawców złożyło $17,740. 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.  

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.  

 
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. 

https://partners-charity.net/
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Duchowa Obecność 
 
Jako parafia polonijna, pod wezwaniem 
Matki Bożej Częstochowskiej w 
Worcester, MA, poczytujemy sobie za 
obowiązek i jednocześnie zaszczyt, 
dzielenie się bogatym dziedzictwem 
duchowym naszej ojczyzny. Wielką 
częścią tego dziedzictwa jest osoba i 
pontyfikat papieża, św. Jana Pawła II. 
W tym roku mija 100  lat od narodzin 
Karola Wojtyły, a także 15 lat od 
śmierci naszego wilekiego Rodaka. 
Wykorzystując tę okazję, a także 
odpowiadając na zaproszenie redakcji 
Białego Orła, pragnę podzielić się z 
czytelnikami swoją refleksją.  
 
Mogę powiedzieć o sobie, że należę do 
pokolenia Jana Pawła II. W roku jego 
wyboru na Stolicę Piotrową miałem 10 lat. 
Część mojego dzieciństwa, młodość, 
powołanie, studia seminaryjne i pierwsze 
12 lat  kapłaństwa upłynęły w cieniu 
posługi papieża Polaka. Chciałbym krótko 
opowiedzieć o trzech wydarzeniach, choć 
było ich o wiele więcej, które miały duże 
znaczenie dla mnie i mojego związku z 
Janem Pawłem II.  
Pierwsze to pielgrzymka Ojca Świętego 
do Polski w 1987 roku i wizyta w 
Tarnowie połączona z beatyfikacją bł. 
Karoliny Kózkówny, patronki młodzieży. 
Miałem wtedy 19 lat, zdałem maturę i 
złożyłem podanie o przyjęcie do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Tarnowie. Podczas Mszy beatyfikacyjnej 
byłem członkiem Papieskiej Straży 
Honorowej. Pełniliśmy dyżur w sektorach. 
Musieliśmy być na placu tuż po północy, 
gdyż ludzie bardzo wcześnie zaczęli sie 
gromadzić. Po zakończonej Mszy św, 
schodziliśmy z placu jako ostatni. Cały 
dzień i pół nocy na nogach. Byliśmy 
zmęczeni. W drodze powrotnej do naszej 
parafii wszyscy spali. Kierowca naszej 
„nyski”, ze zmęczenia również zasnął za 
kierownicą. Wylądowaliśmy w 
przydrożnym, dość głębokim rowie. 
Obudziliśmy się w samochodzie leżącym 
na dachu. Nikomu nic poważnego się nie 
stało. Nie mam wątpliwości, że to 
wstawiennictwo bł. Karoliny, którą 
dopiero co Papież wyniósł na ołtarze, oraz 
fakt, że pełniliśmy służbę na mszy 
papieskiej, uratowały nam życie i zdrowie.  
Drugie to pielgrzymka do Rzymu w 
roku 1998, z okazji 5 rocznicy święceń 
kapłańskich i audiencja z udziałem Jana 
Pawła II. Sama pielgrzymka już była 
wydarzeniem, a myśl na spotkanie z 
Papieżem napełniała mnie radością, którą 
trudno opisać. Najpierw wiadomość, że 
spotkanie dojdzie do skutku (to zawsze jest 

niewiadoma), potem wędrówka 
korytarzami do Sali Klementytńskiej na 
Watykanie, oczekiwanie na Ojca 
Świętego, jego przybycie, słowa modlitwy, 
krótkie spotkanie z każdą grupą, 
błogosławieństwo i wspólne zdjęcie – to 
wsztsko są wspomnienia i przeżycia, 
których opisać się nie da, a którę 
pozostaną ze mną do końca.  
Trzecie, to sprowadzenie relikwii I 
stopnia św. Jana Pawła II do naszego 
kościoła w roku 2012. Okazją do tego był, 
jak wierzymy, cud uzdrowienia 16 letniej 
wtedy Sylwii, uczennicy naszej Szkoły St. 
Mary’s, za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II (wtedy błogosławionego). W tym 
celu udałem się do Krakowa z pisemną 
prośbą, poświadczoną przez Biskupa 
diecezji Worcester Roberta McManus, aby 
spotkać się z Kard. Stanisławem 
Dziwszem. Kardynał przyjął mnie bardzo 
życzliwie, z uwagą wysłuchał historii 
Sylwii, na którą odpowiedział, że dostaje 
wiele podobnych świadectw z całego 
świata. Otrzymałem też wtedy relikwie 
krwi św. Jana Pawła II z odpowiednim 
certyfikatem. Od tamtego czasu w naszym 
kościele odprawiana jest nowenna do św. 
Jana Pawła II, w trzecią środę miesiąca, 
połączona z ucałowaniem relikwi. 
 
Jan Pawł II rownież po śmierci opiekuje 
się nami i pozwala nam odczuć swoją 
duchową obecność.  

Ks. Ryszard Polek 
 
Artykuł napisany na prośbę redakcji „Białego 
Orła”, opublikowany w wydaniu gazety z 8 
maja 2020. 



 

 

Jan Paweł II żyje w moim sercu 
   
Był to rok 1991.  Na Krywlanach w Białymstoku, w upalny 
czerwcowy dzień zebrało się ponad 200 tys. ludzi, a pośród 
nich byłam też i ja, i Papież Jan Paweł II. 
Nie było już miejsca z przodu, więc stałam na samym 
końcu.  Wtenczas posmutniałam, że nie zobaczę z bliska 
Papieża, ale ważne dla mnie było to, że Karol Wojtyła w ogóle 
przybył z wizytą do mojego miasta poraz pierwszy i radość w 
oczekiwaniu była przeogromna!  
 
Z głośnikow docierały informacje, że Papież jedzie już w 
swoim Papa Mobile. Gdzieś w oddali widziałam chorągiewki 
trzepocące z większym entuzjazmem i biały pojazd 
przemieszczający się pomiędzy tłumem ludzi.  Serce biło 
mocniej i mocniej, kiedy z niedowierzaniem patrzyłam jak 
Papież w Papa Mobile jechał coraz bliżej i bliżej, aż pojawił się 
w ostatniej alejce, gdzie się znajdowałam.  Podbiegłam do 
ogrodzenia i wtedy czas dla mnie jakby się zatrzymał.  Ułamek 
sekundy.  Wzrok Jana Pawła II zetkanął się z moim 
wzrokiem!  W jego spojrzeniu zobaczyłam głeboką miłość, 
którą przekazywał dla mnie.  W tym samym momencie łzy 
spłynęły mi po policzkach.  Zatrzymany żywy obraz, który 
trwa do dziś, kiedy sobie przypomnę tamtą chwilę. 
 
Jan Paweł II ciągle żyje w moim sercu.  Jego słowa mają 
ogromną wartość. 
 
Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży po 
Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i 
przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 
encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. 
Dzięki mediom, jego wystąpienia trafiały do milionów ludzi na 
całym świecie. 
 
Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu 
opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza 
się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało 
się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami. 
 
Np.: 
„Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po 

to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi”. 
 
„Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi 
wymagania”.  

Anna Jaster 

How Pope John Paul II 
Impacted My Life 

Rose Kennedy, mother of President John 
F. Kennedy, was asked by an interviewer 
how she got through the death of her son, 
the President. Mrs. Kennedy replied that 
she looked to Blessed Mary, who grieved 
for her son’s death on the cross. Holy 
Mother’s strength became Rose 
Kennedy’s strength. 
In a similar way, Pope John Paul II’s 
silent suffering in later life from disease 
and age became my silent suffering. His 
bullet which triggered disease became 
my bullet of a different but parallel sort. 
John Paul II was a source of inspiration 
that drove me forward instead of 

collapsing under the dark days of my late 
husband’s debilitating spinal cord injury. 
In the matter of one second, Bob and my 
lives changed forever. He fell and then 
became quadriplegic. Even though it was 
he who was the victim of this cruel 
accident, I, too, became a victim in the 
early days. My husband lost his total 
person—his persona— and his 
independence as did I. 
My loss and suffering, however, came 
from a different level. It was lower, 
deeper, and materialistic. I lost my house 
and gardens and my beloved town of 
Marblehead. I lost my position as adjunct 
professor and my board of directors’ 
appointments. Worse was my loss of my 
friends, my church, my boat, my club. 

Most painful of all, I lost Bob’s children 
and grandchildren and my in-laws. He 
lost himself, and I lost the husband I once 
knew. We both lost our lives. Everything 
that was significant to me was slowly 
torn away. 
It was Pope John Paul II who picked me 
up and dusted me off and wiped away my 
tears. Be not afraid. When I stepped off 
the merry-go-round after Bob died eleven 
years later, the world had changed as did 
the people I once knew. Pope John Paul 
II showed me that silent suffering is a 
heavenly gift. The end result was 
humility. 

Priscilla Brennan 



 

 

Moje spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II 
 
Jest takie powiedzenie: być w Rzymie, a nie widzieć papieża…. 
No właśnie: zobaczyć. Odkąd Karol Wojtyła został papieżem, dla 
nas Polaków, Rzym i Włochy kojarzyły się jednoznacznie: po to 
się jechało do Rzymu, żeby zobaczyć papieża, wszystko inne 
było miłym dodadatkiem, choć tego dodatku turystycznego 
zazdrości Włochom niejeden kraj na świecie.  
 
Jesień 1993 roku była dla mnie intensywnym czasem, 
decydowała się cała moja przyszłość emigracyjna. Wielu z was 
czytelników tego biuletynu to przechodziło; z jednej strony 
wyjazd zza ocean traktowany był jak zdobycie Ziemi Obiecanej a 
z drugiej strony opuszczenie Ojczyzny nie było łatwą decyzją. I 
do tego cała przeprawa z dokumentami. By pozałatwiać 
konieczne sprawy poleciałam do Polski na kilkanaście dni. I w 
tym przełomowym dla mnie czasie postanowiłam, że wykroję z 
mojego pobytu w Polsce kilka dni i pojadę do Rzymu. Ktoś 
powiedziałby wtedy, że to niepotrzebny kaprys. Ale spotkać Jana 
Pawła II było moim gorącym pragnieniem. Chciałam być bardzo 
na Placu Św. Piotra i może chociaż w oknie lub z daleka 
zobaczyć papieża Jana Pawla II. 
 
Ale jak to zrobić? Szukać i dołączyć do jakiejś pielgrzymki, to nie 
wchodziło w rachubę – za mało czasu. W tamtych latach jedno z 
biur turystycznych oferowało przejazdy autokarem z Polski do 
Włoch, w tym do Rzymu. Jak się później okazało większość 
pasażerów nie stanowili ani turyści ani tym bardziej pielgrzymi, 
interesował ich nie Biskup Rzymu a określone towary, które 
można przewieźć przez linie demarkacyjne państw, jako że 
wtedy jeszcze mało kto myślał o Uni Europejskiej bez kontroli 
granicznych. Namówiłam swoją przyjaciółkę, nota bene 
imienniczkę, i razem wybrałyśmy się na trzydniowy i intensywny 
pobyt w Wiecznym Mieście. Byłyśmy „blisko” Naszego Rodaka, 
bo zwiedziłyśmy Bazylikę św. Piotra, Muzea Watykańskie i wiele, 
wiele innych ciekawych miejsc, ale nic nie wskazywało na to, że 
będzie jakakolwiek możliwość, żeby zobaczyć naszego papieża. 
My same: bez żadnej zorganizowanej grupy, bez żadnego 
wcześniejszeg zapowiedzenia czy rezerwacji. Co gorsza, 
wszystkie audiencje oficjalne zostały odwołane ze względu na 
stan zdrowia. Ojciec Święty miał zwichnięty bark po upadku. 
 
Trudno. W skondensowanym zwiedzaniu - Rzym połknięty jak 
solidna pigułka, ale my niepocieszone. Pakujemy się. Z żalem 
spoglądamy na Plac św. Piotra, w okna papieskie i modlimy się o 
Jego szybki powrot do zdrowia, gdyż nazajutrz wracamy do 
Polski. 
 
Nagle wszystko się zmienia – żaden kalejdoskop nie nadążyłby z 
taką zmianą, w naszym przypadku nie barw a nastroju. Istny 
cud! Godzinę przed północą dostajemy wiadomość, że rano o 
6:30 z paszportami mamy się stawić przy Bramie Spiżowej. 
Radość niesamowita, trudna do opisania. Oczywiście nie ma 
mowy o spaniu, nie tyle żeby nie zaspać rano, co w ogóle, żeby 
zasnąć z podekscytowania. Już spakowane na powrót do Polski 
a teraz trzeba coś poszukać, żeby przygotować się na spotkanie, 
a u kobiet jest co przygotowywać. Poza tym tysiące myśli, gdzie i 
jak to będzie, co powiedzieć, o co zapytać, jak się zachowac itd. 
 
Oprócz nas pod Bramą Spiżową o wyznaczonej godzinie rano 
czeka jeszcze ksiądz i siostra zakonna. Całą naszą czwórkę 
prowadzi korytarzami Gwardia Szwajcarska. Przez dziedziniec a 
następnie windą docieramy do prywatnych apartamentów. 
Czekamy przejęci w skupieniu , nie ma pytań, jest cisza. 
Przyjmuje nas kapelan papieża wtedy jeszcze ksiądz Stanislaw 
Dziwisz i kieruje do prywatnej kaplicy Ojca Świętego, gdzie za 
chwilę miała rozpocząć się Msza Święta.  
 
Nigdy nie zapomnę momentu mojego wejścia do papieskiej 

kaplicy, bijącego mocno serca, łez w oczach,  ogromu emocji i 
wzruszenia. Oto w fotelu przed ołtarzem w swojej 
charakterystycznej pochylonej pozie  siedzi Ojciec Święty- Jan 
Pawel II. Całkowicie pogrążony a właściwie zanurzony w 
modlitwie. Był fizycznie w kaplicy na wyciągnięcie ręki, ale 
odniosłam wrażenie, że tak naprawdę przebywał w innym 
świecie. Dlatego miałam przekonanie, że jestem blisko samego 
Boga za pośrednictwem papieża i łatwiej było mi się odnaleźć w 
wyobraźni w ewangelicznej scenie z kobietą chcącą się dotknąć 
choćby tylko szaty przechodzącego Jezusa. 
 
Rozpoczęła się poranna Eucharystia. Ojciec Święty stając przy 
ołtarzu niejako przywitał nas swoim długim, przenikliwym 
spojrzeniem zatrzymując na każdym z nas z osobna wzrok pełen 
miłości i świętości. Pamiętam jak w tym momencie przepełniła 
mnie ogromna radość, moc i wewnętrzny pokój. Wspólna 
modlitwa przy ołtarzu Chrystusa, w takiej bliskości z Janem 
Pawłem II w jego kaplicy podczas Mszy Świętej to wyjątkowe 
przeżycie, którego nie oddadzą żadne słowa. To doświadczenie 
pozostanie na zawsze w moim sercu. 
 
Po tym było jeszcze spotkanie z Następcą Świętego Piotra w 
Bibliotece, gdzie udzielił nam błogosławieństwa oraz niezawodny 
fotograf Arturo Mari zrobił nam wspólne zdjęcie z Ojcem 
Świętym. I tak dzięki Maryji spełniły się moje najgorętsze 
pragnienia. Z różańcem w ręce podarowanym przed chwilą 
przez Jana Pawla II jak na skrzydłach wracałam do domu. Te 
skrzydła były rzeczywiście potrzebne, by znaleźć i zdążyć na 
autobus jadący do Polski. Na granicy wielkie było zdziwienie 
współpasażerów, którzy nie mogli wyjść z podziwu, że 
najcenniejsze co przewoziłyśmy, to otrzymane osobiście 
papieskie różańce i niezapomniane przeżycie ze spotkania z 
Namiestnikiem Chrustusa. 
 
Jednak nie każdy jedzie do Rzymu, żeby zobaczyć papieża. Ja 

pojechałam, żeby zobaczyć a miałem to szczęści i łaskę, żeby 

Go spotkać. Osobiście. Św Jan Pawel II pokazal mi, co to 

znaczy być autentycznym w życiu, kochać życie, cieszyć się 

każdą jego chwilą, być radosnym i pogodnym zwłaszcza w 

cierpieniu, jak wybaczać i być miłosiernym, jak zawierzyc 

całkowicie Maryji - TOTUS-TUUS. Bogu niech będą wielkie 

dzięki i Tobie Matko Najświętsza za Św. Jana Pawla II.  

Alicja Borys 



 

 

Pielgrzymka Grupy Piast  
z rodzinami 

 
W dniu 18 października 2002 roku 
zespół Piast z Worcester wraz z 
rodzicami wyruszył na pielgrzymkę do 
Rzymu i Watykanu z okazji 25-lecia 
pontyfikatu Papieża Jana Pawła ll. Poza 
zwiedzaniem Rzymu, Monte Casino, 
San Giovanni Rotondo i innych miejsc, 
najważniejszym wydarzeniem tej 
pielgrzymki była prywatna audiencja z 
Papieżem Janem Pawlen ll, w dniu 25 
października 2002 roku w pięknej sali 
Klementyńskiej w Watykanie. 
 
Było to coś pięknego. Młodzież była 
bardzo szczesliwa no i Papież też. Jego 
oczy były zwrócone cały czas na 
młodzież. Nawet łza się zakręciła nie 
jednej osobie oraz samemu Papieżowi. 
Zaśpiewalismy Papieżowi piosenkę 
Życzymy życzymy, Barkę i Serdeczna 
Matko. Papież pożegnał się z nami i 
odszedł.  
 
24 października o godz. 6:30 
wieczorem zespół Piast brał udział w 
Akademi poświęconej Ojcu Świętemu 
z okazji srebrnego jubileuszu w 
audytorium North American College w 
Rzymie. Obok innych artystów, zespół 
Piast z Worcester zaprezentował  tańce 
rzeszowskie, Poloneza i Krakowiaka. 
 
Dla zespołu Piast to było wielki 
zaszczyt, móc wziąć udział tej pięknej 
uroczystości. 
 
Wspomnienia pozostały na zawsze. 
Dzisiaj to już są dorośli ludzie. Z 
tamtego zespołu Piast niektórzy już 
mają swoje własne dzieci, ale często 
wszyscy wracają to tych pięknych 
wspomnień. 
 
Ojciec Święty Jan Paweł ll był wielkim 
człowiekiem. Jednym z największych 
ludzi 20 wieku i my byliśmy tego 
światkami. Dzisiaj św. Jan Paweł ll jest 
nazywany Wielkim Papieżem.  
 

Święty Janie Pawle ll, 
 módl się za nami!  

 
Barbara Pyśk 



 

 

Our Lady of Czestochowa obtains relic of St. 
John Paul II after praying for teen’s recovery 

 

May 8, 2014 
 
By Tanya Connor - Catholic Free Press 
 
Members of Our Lady of Czestochowa Parish venerated a relic 
of St. John Paul II before and after his canonization. The parish 
received the relic thanks to Pope John Paul II’s secretary, their 
parish priests, the bishop, and a sick teenager the parish was 
praying for. That teenager, Sylvia Chojnowska, is well again 
and preparing to graduate from St. Mary’s High School this 
month. In April 2012 Sylvia was confirmed at Our Lady of 
Czestochowa. It was one of the last things she would remember 
for awhile. On April 23, she wasn’t acting like herself, and was 
taken to the emergency room, according to her and her sister, 
Agnes Chojnowska, a 25-year-old with a bachelor’s degree in 
neuroscience from Northeastern University, who hopes to study 
neurology or oncology. They found out that Sylvia had ovarian 
cancer, encephalitis and problems with her heart rate, blood 
pressure and memory, her sister said. She said the encephalitis 
and medication given her to make her comfortable made her 
unaware of her situation until the middle of June.  
 
In May, the parish’s associate pastor, Father Ryszard W. Polek, 
led parishioners in a novena to Blessed John Paul II for Sylvia. 
“I seriously give thanks to Almighty God, through the 
intercession of John Paul II” for her recovery, her pastor, 
Father Thaddeus X. Stachura, said this week. “To this day I 
still marvel at it. You had to know this girl to know how bad 
(off) she was.”He also credited Father Polek.“He’s really a holy 
priest,” he said. “I never thought to have a novena to John Paul 
II. ”Father Polek said his friend Father Grzegorz Trabka 
suggested the novena. Father Trabka had helped at St. Joseph 
Basilica in Webster and St. Rose of Lima Parish in 
Northborough when in the United States, and is now pastor of a 
parish in Poland named for St. John Paul II, he said. Father 
Polek said he included the novena in the parish’s daily May 
devotions. For nine of those days, he added a prayer seeking 
Blessed John Paul II’s intercession for Sylvia, and an “Our 
Father,” “Hail Mary,” “Glory Be” and “Blessed John Paul II, 
pray for us.” Even after the novena ended, he included Sylvia 
when he listed intentions for the May devotions.  
 
On Memorial Day, her sister said, “We received a phone call in 
the middle of the night to rush over to the ICU: her heart had 
stopped and they were trying to revive her for about 45 
minutes.” She said they would get a couple of heartbeats, then 
her heart would stop again. Their mother, who stayed with 
Sylvia every night, called the family, she said. After their 
father got to her bedside at UMass Memorial Medical Center – 
University Campus, he called Father Polek. “I went to anoint 
her,” Father Polek said. “On the way back I was thinking 
about what I would say at her funeral.” 
“My dad went to Mass every morning,” Sylvia’s sister said. 
“If we couldn’t get to Mass, we prayed at the chapel at UMass 
or in Sylvia’s room.” She said family surrounding Sylvia 
included their brother, aunt, uncle and grandfather from the 
area, and three cousins who came in  from elsewhere. 
 
By the end of June, Sylvia woke up, she said. She didn’t 
remember what had happened. She learned a tumor had been 

removed from her ovary and she 
had had two cardiac arrests and 
received chemotherapy and a 
pacemaker. Since a respirator tube 
prevented her from speaking, her 
family bought her an iPad to 
communicate with, she said. Later 
she had a tracheostomy which 
created an opening to her 
windpipe, which could be capped 
for her to speak. Still later the 
trach tube and a feeding tube were 
removed. 
She was sent to Franciscan 
Hospital for Children in Brighton 
for rehabilitation, returned to 
UMass for removal of the affected 
ovary, then returned to Franciscan for more rehabilitation. 
There her family brought presents and cake for her 16th 
birthday, Aug. 19, 2012. “I never really wanted a big party,” 
Sylvia said. “I was just happy that I was healthy – and that my 
family came. 
 
A couple days later the doctors told me I could leave that 
hospital and continue in outpatient therapy. I went home. All 
my neighbors made signs.” (Welcome home ones.) A couple 
weeks later she was discharged from outpatient therapy, she 
said.“Even though they said I was good, I didn’t feel ready to 
handle high school, so I decided to take on home schooling,” 
she said. “I had to transfer to South High and they provided me 
with home schooling. I had a teacher who would come in three 
or four days a week. 
 
After a year of that, I decided I wanted to come back here to St. 
Mary’s for my senior year.”She expects to graduate May 22, 
then head to Regis College to study psychology.“I’m hoping to 
become a child-life specialist,” who gives hospitalized young 
people things to do and seeks to ensure they do not get 
depressed, she said. “She’s doing great now,” her sister said. 
“She’s been cancer-free since she left UMass” in August 2012, 
and the heart trouble and encephalitis are gone.  
 
“I attribute it to a lot of prayer and amazing doctors and nurses 
at UMass,” she continued. “The nurses decorated the room: 
they made paper flowers. They were very good to us. That 
helped a lot. Go to „Relics” on the next page 



 

 

Relics (from previous page) 
 

”Father Polek said he believes Blessed John Paul II interceded 
for Sylvia. He said he asked Bishop McManus for a letter to 
take to Krakow, requesting a first class relic to use for a novena 
in thanksgiving. He took the letter to Cardinal Stanislaw 
Dziwisz, Archbishop of Krakow, who had been Pope John Paul 
II’s secretary. The cardinal told Father Polek he received many 
letters reporting graces received through Blessed John Paul II’s 
intercession, but not all request a relic. When Cardinal Dziwisz 
learned that Father Polek was from a Polish parish in the 
Worcester Diocese and that his bishop and pastor were 
requesting the relic, “he gave the relic to me right away,” 
Father Polek said. 
 
Bishop McManus had said he would like to come to Our Lady 
of Czestochowa for the presentation of the relic, Father Polek 
said. This was done Oct. 21, 2012, during a 40 hours devotion, 
which included eucharistic adoration, vespers, a homily by the 
bishop and veneration of the relic. Bishop McManus met 
Sylvia and her parents then. Asked what this occasion was like 
for her, Sylvia said it was hard to put into words. “All this 
happened because of me,” she said. “I don’t want to make it 
sound like I take full credit for it. I guess I just felt special. 
”Father Polek told her if it wasn’t for her, he wouldn’t have 
sought the relic. He said he always encourages people to thank 
God for the graces they receive, and thanksgiving for Sylvia’s 
healing was included in parish prayers. Soon after the 
presentation of the relic, the parish tried for several months to 
hold a monthly novena to Blessed John Paul II on Sundays 
before the Polish Mass, but that didn’t work, Father Polek said. 
So he included Blessed John Paul II in a novena to Our Lady of 
Perpetual Help, a Polish tradition parishioners requested after 
returning from a pilgrimage with him last September. They had 
seen the Blessed Mother’s icon in Rome.The next month, the 
parish began holding the novena in Polish to Our Lady of 
Perpetual Help and Blessed John Paul II from 7 to 8 p.m. each 
Wednesday from October through June, Father Polek said. 

They offer additional prayers for John Paul II’s intercession the 
third Wednesday of each month, since he was elected pope the 
middle of the month – Oct. 16, 1978. That week they also 
venerate his relic – the relic they have because of Sylvia. 
 
 
This article was published in Catholic Free Press in May 
2014 
 
Photos from parish archives.  

Sylvia, with Card. Stanisław Dziwisz in May 2014, during 
Cardinal’s visit to Webster. 

Św. Jan Paweł II jest naszym patronem 
 
W moim sercu mam trzy obrazy św. Jana Pawła II, pierwszy 
obraz to wizyta Ojca Świętego w rodzinnym Żywcu - 22 maja 
1995. Dzień wcześniej przeszła wielka ulewa i całą rodziną 
staliśmy wszyscy w grząskim błocie, jednak w dzień przyjazdu 
Papieża zabłysło słońce i pomimo błota była w nas wielka 
radość. 
 
Kolejne przeżycie bliskości Jana Pawła II było 5 czerwca 1997 
roku w malowniczym, rozśpiewanym Zakopanem, razem z 
zespołem góralskim z Beskidu Żywieckiego jednoczyliśmy się 
ze wszystkimi góralami nawet tymi zza Oceanu wspólnie 
grając i śpiewając Papieżowi. 
 
Jednak największą bliskość i już wtedy wstawiennictwo Jana 
Pawła II doświadczyłam w 2005 roku. Pod koniec marca, kiedy 
media alarmowały o pogarszającym się stanie zdrowia Papieża, 
ja leżałam w 4 miesiącu zagrożonej ciąży, świeżo po zabiegu, 
po którym lekarz stwierdził, że mogę tylko leżeć i modlić się 
żeby donosić dziecko. Płakałam kiedy nasz Papież umierał, 
byłam dumna z jego wytrwałości, prosiłam o jego wytrwałość 
dla mnie i o wyproszenie zdrowia i życia dla córeczki, którą 
nosiłam pod sercem. 

Natalie urodziła się w 29 tygodniu, ważyła niecałe 1300g (2lbs 
13oz), ale była zdrowa i silna, nie miała żadnych komplikacji, 
po 6 tygodniach pobytu w szpitalu zabraliśmy ją do domu.  
 
Dzisiaj ma 15 lat w trakcie których św. Jan Paweł II wypraszał 
wiele potrzebnych łask dla naszej rodziny (zarówno dla dzieci 
jak i dla małżeństwa) - jest naszym Patronem.  

Agata Hannoush 



 

 

Spotkałam Świętego 
 
Ojciec Święty Jan Paweł II jest bardzo bliski 
mojej rodzinie. Miałam szczęście osobiście 
witać się z Ojcem Świętym w 1987 roku 
podczas pielgrzymki Łomżyńskiej do Rzymu. 
Czułam wtedy, że witam się z kimś 
niezwykłym, świętym. To było przeżycie nie 
do opisania.  
 
W 1991 roku Papież odwiedził Łomżę. 
Podczas przejazdu do ołtarza stałam bardzo 
blisko. Ojciec Święty spojrzał na mnie i dzieci i 
nas pobłogosławił.  
 
W 2002 roku mój mąż z synem byli z 
pielgrzymką zespołu Piast. Syn z koleżanką z 
zespołu wręczali Ojcu Świętemu prezent od 
grupy, a potem razem z pozostałymi 
uczestnikami zaprezentowali tańce ludowe. 
 
Zawsze podziwiałam Ojca Świętego, ale 
szczególnie w jego ostatnich latach, kiedy 
cierpiąc wcale nie rezygnował ze swoich 
obowiązków i pracy.  
 
Czuję obecność i pomoc św. Jana Pawła II w 
codziennym  życiu. Cieszę, się, że żyłam w 
jego obecności, a teraz wiem, że nam pomaga z 
nieba.  Zofia Piaścik 

Audiencja u Ojca Świętego 
 
Fundacjia Jana Pawla II, oddział w Nowej 
Anglii w październiku, 2002, udała się na 
pielgrzymkę do Rzymu aby wziąć udział w 
rozpoczęciu obchodow jubileuszu 25 rocznicy 
Pontifikatu papieża Jana Pawła II.  
 
Dzień wcześniej, przed zaplanowaną audiencją, 
nie wiedzieliśmy, czy spotkanie będzie 
możliwe ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia Ojca Świętego. Czułam wielką radość, 
kiedy dostaliśmy informację że Ojciec Święty 
będzie z nami. Chociaż spotkanie, jak mi się 
wydawalo trwało chwilę było dla każdego z 
nas wielkim duchowym przeżyciem. 
 
Obraz spotkania z Ojcem Świętym mam ciągle 
przed oczami, bo był to szczególny dzień dla 
nas wszystkich uczestniczących w prywatnej 
audiencji. 
 
Jestesmy dumni ze jesteśmy częścią Fundacji, 
której celem jest teraz promocja i 
upowszechnianianie nauczania i działalności 
naszego Wielkiego Rodaka, św. Jana Pawł II. Z 
okazj 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego 
życzymy wszystkim członkom Fundacji Jana 
Pawła II wszelkiej pomyślności i 
błogosławieństwa naszego Patrona.  

Urszula Kokosinski 



 

 

Ojcowskie spojrzenie 
 
Osoba świętego Jana Pawła II  jest mi szczególnie bliska. 
Moja  wiara i rozwój duchowy kształtowały się w czasie 
jego pontyfikatu. Teraz po latach, z perspektywy czasu, 
widzę jaki ogromny wpływ miało jego nauczanie na moje 
życie. W kilku słowach nie sposób napisać kim jest dla mnie 
Jan Paweł II, ale spróbuję podzielić się kilkoma 
doświadczeniami i przeżyciami.  
 
Dokładnie pamiętam dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża. Miałam wtedy 13 lat. 16 października 1978 był, jest i 
będzie szczególnym dniem dla wielu wierzących. Plac świętego 
Piotra ... biały dym i nowy papież Polak. 
To niesamowite, że o wyniku konklawe dowiedziałam się w 
kościele. W naszej  parafii pw. świętej Jadwigi Śląskiej odbywał 
się właśnie odpust parafialny. Dokładnie pamiętam łzy radości i 
wzruszenia, gdy śpiewaliśmy „Boże coś Polskę”.   Tak rozpoczęła 
się nowa historia następcy Piotra, który przybył ze słowiańskiego 
kraju, ale również historia naszej ojczyzny, i historia każdego z 
nas, żyjącego w jego cieniu. 
 
Jan Paweł II był dla mnie przewodnikiem i wzorem do 
naśladowania, który przez całe swoje życie i pontyfikat pokazywał 
ludziom drogę do Boga i uczył, że wiara, nadzieja i miłość mogą 
w sposób diametralny odmienić nasze życie. Był artystą, autorem 
wielu dzieł literackich, poezji i encyklik. Podczas nauki w szkole 
średniej i na studiach często sięgałam do jego twórczości. 
Pamiętam jak Jan Paweł II mówił do młodych, że są powołani do 
dawania innym lekcji miłości chrześcijańskiej, i że na młodych 
spoczywa obowiązek, aby stworzyć lepszy świat,  aby zastąpić 
nienawiść cywilizacją miłości. Jego nauka jest ponadczasowa. 
 
Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odwiedził  setki krajów 
i spotkał tysiące ludzi. Przez wiele lat aktywnie śledziłam podróże 
papieża po całym świecie, nie było mi jednak dane bezpośrednio 
w nich uczestniczyć. W Jubileuszowym Roku 2000, byliśmy 
właśnie w przełomowym momencie naszego życia. W czerwcu 
czekała nas przeprowadzka z Florydy do Worcester, MA, gdzie 
miałam rozpocząć 3-letnia rezydenturę, w miejscowym szpitalu. 
Był to dość trudny i stresujący moment. Sam wyjazd do Rzymu 
był trochę szalony. Nie przyjechaliśmy z zorganizowaną 
pielgrzymką, ale sami. Pomysł wyjazdu zrodził się spontanicznie. 
Obudziłam się pewnego poranka z pragnieniem, aby spędzić 
Wielki Tydzień w Watykanie. Wyjazd w okresie wielkanocnym 
okazal się dla nas logistycznie niemożliwy, więc przełożyliśmy 
podróż na maj. Dzisiaj wiem, że nie był to przypadek. Wiem, że 
dostaliśmy duchowe zaproszenie, aby odbyć podróż życia, która 
ukoronowana została spotkaniem z Ojcem Świętym. 
 
W maju 2000 roku dotarliśmy z mężem do Watykanu. Byłam pod 
wielkim wrażeniem spektakularnych zabytków architektury. Nie 
byliśmy jednak skoncentrowani na zwiedzaniu, mając 
świadomość, że mury Watykanu będą stały przez następne setki 
lat, natomiast papieża Polaka może za kilka lat już nie być. 
Czekaliśmy na jakąkolwiek okazję aby podejść blisko Ojca 
Świętego. Z przypadkową pielgrzymką z Polski, dostaliśmy się na 
grupową audiencję do Sali Klementyńskiej. Byliśmy w grupie 50 
osób, do których Jan Paweł II przemawiał i błogosławił. Byliśmy 
bardzo szczęśliwi, choć pozostał lekki niedosyt, że nie 
podeszliśmy do naszego papieża indywidualnie. 
 
25 maja 2000, podczas środowej audiencji generalnej, na placu 
świętego Piotra, spełniło się nasze głębokie 
marzenie. Dostąpiliśmy z mężem zaszczytu uklęknięcia przed 

polskim papieżem. Gdy Jan Paweł II błogosławiąc, naznaczył 
mnie znakiem krzyża, ogarnęło mnie niesamowite uczucie pokoju 
w sercu. Ten pokój zamienił się później we wzruszenie i radość. 
 
Dziś, 20 lat później, patrząc na zdjęcia z tego spotkania, 
odczuwam ciagle niezwykłe poruszenie mego serca. Ojciec 
Święty traktował każdego indywidualnie, każdego chciał 
wysłuchać.  Każdy człowiek był dla niego wyjątkowy i 
niepowtarzalny.  Jak kochający Bóg Ojciec, tak i on był bardzo 
otwarty na potrzeby każdego, kto stawał w jego bliskości. Czuło 
się, że bije z niego świętość. Miał na ludzi ogromny wpływ. Po 
spotkaniu z Ojcem Świętym ludzie odchodzili przemienieni i 
napełnieni mocą. Tak też się stało i ze mną. Jan Paweł II 
pobłogosławił nasze małżeństwo i naszą rodzinę. 
Błogosławieństwo Papieża dało mi siłę i wytrwałość, to dzięki 
niemu przetrwałam trudny czas mojego szkolenia zawodowego. 
 
Pamiątką naszej audiencji jest kilka zdjęć, które wiszą na 
honorowym miejscu w naszym domu. Patrzac na nie, dziękuję 
Bogu, że dane mi było żyć w czasie pontyfikatu papieża Polaka. 
Dziękuję też, że dane mi było spotkać naszego świętego jeszcze za 
jego życia. 
 
Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci, że Twoja nauka ukształtowała 
mnie jako człowieka, że nauczyłeś mnie żyć prawdziwie po 
chrześcijańsku. To dzięki Tobie zrozumiałam, że największą 
wartością każdego życia ludzkiego jest jego bliskość z Bogiem. 
Kochany Ojcze Święty, to Ty pokazałeś  mi, że Jezus może być 
moim przyjacielem. To Ty rozbudziłeś we mnie miłość do naszej 
ukochanej Matki Maryi i do modlitwy różańcowej. Nigdy nie 
zapomnę Twojego czułego ojcowskiego spojrzenia z Placu 
Świetego Piotra. Jesteś ciągle żywy i obecny w moim sercu. 

 Beata Skowrońska 
 

 
 



 

 

ST. MARY’S SCHOOLS 
PreK-12 

 
50 Richland St.  

Worcester, MA 01610 
 
 

508-753-1170 
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Safe.  
 Discipl ined.  

Christ ian Values.   

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. 

Two ways to register: 

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 or 508-410-8016 

Zachęcamy do przesyłania nam zdjęć  
Waszych domowych ołtarzyków na 

rectory@olcworcester.com  
lub na 508-410-8016 



 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute to our 
Building Renovation Fund. God bless you. In the last 
few weeks we received  donations  from the following 
families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz 
Remontowy. W ostatnim czaie ofiary złożyli: 
 
 
Baczewski, Bogdan 
Courtney, Donald and Barbara 
Currier, Robert and Alice 
Filewicz, Marek 
Kaminski, Donald and Linda 
Kania, Elizabeth 
Kizior, Stanisław and Halina 
Kozakiewicz, Helena 
Lange, Halina 
Macko, Marianna 
Miller, Wiesława 
Pacek, John and Susan 
Rogacz, Stanley 
Skowroński, Krzysztof and Beata 
Wróblewska, Krystyna 
 
Online: 
Pawlowski, Zbigniew and Teodozja  
Brennan N. Priscilla 
Kohut, Deacon and Mrs. Stephen Thompson 
 
 
 

SUNDAY COLLECTION   WEEKLY REPORT  
 

KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 
 

WEEKEND OF MAY 10, 2020  
 

REGULAR COLLECTION $ 5,138.45 (Incl. $1,188.45 from online) 
MOTHER’S DAY  $    642 (Incl. 10 from online) 
MONTHLY MAINTENANCE $ 1,020 (Incl. 135 from online donations) 
RENOVATION FUND  $ 1,375 (Incl. 122.50 from online donations) 
SOLEMNITY OF MARY  $      50 from one online donation 
ALL SOULS DAY  $        5  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/

