
 

 

  

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 

7 Czerwca, 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 

June 7 , 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 

HOLY TRINITY SUNDAY -  NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Welcome to The Home of Our Lady Of Czestochowa, 
The Black Madonna! 

 

Witamy w Domu MB Częstochowskiej - Czarnej Madonny! 



 

 

Mass Schedule   
Intencje Mszy Świętych 

 
Saturday, June 6 

Vigil of the The Most Holy Trinity Sunday 
4:00 PM 
1. śp. Władysława, Henryk, Stanisław Kraszewski - int. 
Lamoureux 
2. śp. Constant and Irene Kazmierczak - int. daughter 
Barbara and Mary Ann 
3. śp. Wallace Banach (anniv.) - int. wife 
4. Living and deceased members of the Polish American 
Veterans of Massachusetts 
5. śp. Bolesław and Bronisława Linga - int. Lee and Richard 
Pietrewicz 
6. śp. Deceased members of Maciejko Family 
7. śp. Regina Loconto - int. M/M Jerzy Wójcicki 
8. For good health, God’s Blessing and the protection of Our 
Lady of Czestochowa for Marianna Macko on the occasion 
of her birthday - int. children with families.  
 

THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY - JUNE 7, 2020    
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

 7 CZERWCA, 2020 
8:00: śp. Mieczysław Lach - int. rodzina 
9:30 - śp. Germaine Girard - int. Larochelle Family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stanisław Osowski - int. córka z rodziną 
2. śp. Zmarłych członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Koło Żywego Różańca  
3. Podziękowanie Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski i 
z prośbą o dalsze Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i dary 
Ducha Św. dla rodzin Chełstowskich, Adamowskich, Pardo - 
int. rodzina 
4. śp. Aleksandra, Henryk i Kaziemierz Jędrzejczyk - int. syn 
z rodziną 
5. śp. Stanisław (17 rocz.), Henryk Szydlik - int. żona z 
dziećmi i wnukami 
6. O zdrowie dla mamy, taty oraz brata 
7. śp. Wiesława Rogowska - int. Jolanta i Stanley Sobiech 
8. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
9. O Boże bł., dary Ducha św. i opiekę Maryi dla Lucy i 
Czesława Karłowicz - int. Sabina 
10. O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej 
Częstochowskiej dla Grażyny Doroz i jej rodziny - int. ciocia 
11. śp. Ewa Niedzwiecki - int. Jan Gardocki z rodziną 
12. W int. Radka o napełnienie Duchem Świętym, otwarte 
serce na Bożą miłość i opiekę Matki Bożej - int. matka 
 
Monday, June 8 św. Jadwigi, Królowej 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - Msza św. Dziękczynna za otrzymane łaski 
 

Tuesday, June 9 
6:30 AM - śp. Irene Barry 
6:30 PM - Msza św. wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, June 10  
6:30 AM - śp. Marianna Rossa (anniv.) - int. daughter and 
husband 
6:30 PM - śp. Franciszek Sokołowski (39 rocznica) - int. 
córka z rodziną 
 

Thursday, June 11     St. Barnabas 
6:30 AM - śp. Michael Gemelli (anniv.) -int. wife 
6:30 PM  - Confirmation Mass 

Friday, June 12  
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Catherine Zaczyński i zmarłych z rodzin 
Kopka, Zawada i Wesołowski 
 
Saturday, June 13 St. Anthony of Padua 
7:00 AM - śp. Maria and Jan Mrzygłód - int. family 
 

Vigil of the The Corpus Christi 
4:00 PM 
1. śp. Irene and Chester Jeznach - int. family 
2. śp. Aneta, Henryk, Stanisław Szydlik - int. Zofia Szydlik 
3. śp. Marian, Władysław, Wiktoria Grzyb - int. Zofia Szydlik 
4. śp. Walter and Georgette Borek - int. daughter and family 
5. śp. Ewa Niedzwiecki - int. M/M Jerzy Wójcicki 
6. śp. Theodore Bialecki - int. Grace Doroz and family 
 

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST  
(CORPUS CHRISTI) - JUNE 14, 2020    

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO) 

 14 CZERWCA, 2020 
8:00 - śp. Danuta Kulma (rocznica) - int. dzieci 
9:30 - śp. Albert Ermanski (16 anniv.) - int. wife and sons 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Wacław Zakrzewski - int. Andrzej z rodziną 
2. śp. Czesława, Władysław, Mieczysław Bruderek - int. 
Teresa z rodziną  
3. śp. Władysław i Janina Kozaczka - int. Jolanta Sobiech z 
rodziną 
4. śp. Janina (rocz.) Mieczysław, Irena, Kazimierz, Ryszard, 
Andrzej, Jan, Krzysztof - int. Lucy i Czesław Karłowicz 
5. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla siostry 
- int. siostra z rodziną 
6. śp. Paulina i Edward Kuta oraz Zofia i Wincenty Marek 
7. śp. Ewa i Czesław Niedziwecki - int. Alina 
8. O pogłębienie wiary i dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Najświętszej dla Patryka, Kasi, Pauliny i Klaudii - int. rodzice 
9. O Boże Błogosł., łaskę zdrowia i opiekę Matki Najśw. dla 
Aliny Kowalczyk i jej rodziny - int. Sabina 
10. śp. Henryk Rybak - int. Barbara i Marian 
11. śp. Agnieszka Sawicka - int. Halina i Marian Stomski 
12. śp. Ewa Niedzwiecka - int. Bożena Mieczkowska z 
rodziną 
 

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

śp. Harriet J. (Maciejewski) Zbikowski, 93   
śp. Andrzej Ćwiek, 69  

 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
         O zdrowie i dalszą opiekę dla naszych dzieci -int. 

Rodzice 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
             Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o 
zdrowie i dalszą opiekę dla Sylvi - donated by Rodzice 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

THE MOST HOLY TRINITY 
Today we celebrate the Solemnity of the Most Holy Trinity. 
This special day reminds us of one of the fundamental truths of 
our faith – the faith in One God in Three Persons: God the 
Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Today we give 
honor and glory to God the Father, who created the universe, 
the Son of God, who redeemed us, and the Holy Spirit, who 
sanctifies us. All together, the Holy Trinity is one of the 
greatest mysteries of our faith, one that we are not able to 
comprehend with our human minds. 
Each time that we make the sign of the cross:  In the name of 
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit – we 
confess our faith in One God and Three Persons. It might be 
worthwhile today, therefore, to think about when and how, and 
with due respect and faith, we make the sign of the cross. 
 

WE ARE OPEN! 
Our church is now open. As per the governor’s mandate, 
we can use no more than 40% of the church building’s full 
capacity, while maintaining social distancing of 6 feet as 
well. With this we can safely accommodate around 80-90 
people at every Mass.   
 
In order to comply, only the SIDE DOOR is being used to enter 
the church. Please wear a face mask as you enter, and maintain 
a 6 foot distance from those ahead of you. Because of these  
proximity limitations, we must follow the rule of "First Come, 
First Served." 
 

Here are some regulations and guidelines we will need to 
respect and observe: 
 

 Everyone has to wear a mask or  face cover ing, except 
for the reception of  Holy Communion. 

 All members of the congregation are required to maintain a 
minimum of a 6-foot social distance (except immediate 
family members). Also a 6-foot distance has to be kept entering 
and exiting the church. 

 In order to promote social distancing, every other pew is  
available for seating. Do not ask people to "slide down a pew" 

 Communion is distr ibuted only in the hand, and with 
use of hand sanitizer. 

 There is no collection during the Mass, however collection 
baskets are available at the entrances.  We encourage you 
to sign up for online giving on our website. It’s easy, safe and 
convenient. 

 Singing is limited to the Mass parts. 

 All physical contact should be avoided, like shaking hands 
at sign of peace or at the end of Mass. 

Because older adults and those with underlying health 
conditions continue to be advised to avoid public 
assemblies, the suspension of the obligation to attend Mass on 
Sundays will remain in effect until December 31, 2020. 
 
THE PARISH OFFICE IS NOW OPEN TO THE PUBLIC. 
Please respect social distancing and wear a mask when you 
come in.  You can also contact us with any issues by phone: 

508-755-5959 or email: rectory@olcworcester.com. 
 

FOR THOSE WHO CAN NOT  come to church for different 
reasons, we will continue live streaming.  Every Sunday: 9:30 
in English and 11:00 in Polish. Saturday morning Mass and 
all evening Masses will also be live streamed on the par ish 
YouTube channel.  
  
Please go to www.olcworcester.com to watch live and 
participate in Mass.  
   
WE ENCOURAGE YOU TO JOIN our Flocknote 
messaging system by register ing through our  website to 
receive the latest updates from your parish on your phone or 
email. Go to www.olcworcester.com to join. 
 

 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 VERY MUCH FOR YOUR CONTINUED 
SUPPORT over the last two months of lockdown. Thank you 
for using our online giving system for your weekly donations 
to our parish, for mailing them to us or dropping them off at the 
rectory mail box.  
 

WEDNESDAY - 6:30 PM (Polish) - Mass and Novena to Our 
Lady of Perpetual Help and St. John Paul II. Prayer requests 
printed clearly in English or Polish may be placed in the box at 
the main entrance to the church or emailed to 
rectory@olcworcester.com. 

 
NEXT SUNDAY WE WILL CELEBRATE THE 
SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST 
(CORPUS CHRISTI).  It is a day of giving thanks to God for 
His love and for remaining with us in the Eucharist to nourish 
our souls. 
At the same time, it is a day when we publicly confess our faith 
in the presence of Jesus among us.  
Unfortunately, because of the current limitations,  we  can not 
have an outdoor Eucharistic procession this year.  The Mass 
and prayers will take place in the church and will be 
livestreamed.  
 

CONFESSIONS 
We are offering the sacrament of penance, according to our 
usual schedule.  
We can not use the confessionals because they are too small, so 
we have designated the side chapel and the side entrance on the 
highway side as temporary places for  confessions.  
One of the priests will also hear confessions outside the church 
in the side parking lot (weather permitting). 
Please remember to wear a mask and keep social distance.  
 
ST. MARY’S SCHOOL is accepting applications for the new 
school year 2020 / 2021 to all grades: PreK-12.  
If you are interested please contact 
the school office at 508-753-1170 
or go to; info@stmaryshigh.org to 
make an appointment to tour the 
school and discuss details.  

https://olcworcester.com/
http://www.olcworcester.com


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
Uroczystość ta przypomina nam jedną z podstawowych prawd 
naszej wiary – wiary w Jednego Boga w Trzech Osobach: Bóg 
Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Oddajemy dzisiaj cześć i 
chwałę Bogu Ojcu, który stworzył wszechświat, Synowi 
Bożemu, który nas odkupił, i Duchowi Świętemu, który nas 
uświęca. Jednocześnie, prawda o Trójcy Świętej jest jedną z 
największych tajemnic naszej wiary, której nie jesteśmy w 
stanie zrozumieć przy pomocy naszego ludzkiego umysłu.  
Za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża: W imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego – wyznajemy naszą wiarę w Jednego 
Boga w Trzech Osobach. Może warto zatem dzisiaj zastanowić 
się nad tym kiedy i jak, czy z należytym szacunkiem i wiarą 
czynimy znak krzyża? 
 

NASZ KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY dla nabożeństw z 
udziałem wiernych. 
Jak narazie 40% pojemności naszego kościoła może być 
zapełnione, co z zachowaniem koniecznej odległości 6 stóp, 
pozwala nam na przebywanie ok. 80-90 osób wewnątrz 
świątyni. Przy wejściu liczymy wszystkich wchodzących i 
pomagamy znaleźć miejsce w kościele. 
Wchodzimy BOCZNYM WEJŚCIEM.   
 

Osoby starsze i mające problemy zdrowotne, są proszone o 
pozostanie w domach. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. 
niedzielnej została przedłużona do końca grudnia 2020.  
 
Poniżej podajemy inne ważne zasady: 
 

 Każdy musi mieć zakrytą twarz i nos, za wyjątkiem 
przyjęcia Komunni świętej.  

 Jesteśmy zobowiązani zachować tzw. dystans społeczny – 
6 stóp (2 metry). Nie dotyczy to rodzin. 

 Komunia Święta jest udzielana na rękę. Przed przyjęciem 
Komunii św. wszyscy będą dezynfekować ręce. 

 Śpiewy są ograniczone do części stałych Mszy św. 

 Powinniśmy unikać kontaktu fizycznego. Nie ma 
podawania ręki na znak pokoju, lub po Mszy św.  

 Nie będzie kolekty. Koszyki na ofiary będą umieszczone 
przy wyjściu. Zachęcamy do korzystania z online giving. 
To bardzo proste, bezpieczne i dla nas pomocne.  

NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA - W dalszym ciągu 
będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. z naszego 
kościoła za pośrednictwem kanału YouTube: 
www.olcworcester.com. W niedzielę na żywo o godz. 9:30 w 
j. angielskim i 11:00 w j. polskim.  
Wszystkie wieczorne nabożeństwa i poranna Msza św. w 
sobotę. Zachęcamy wszystkich, którzy obawiają się lub nie 
mogą przyjść do kościoła, do łączenia się tą drogą ze swoją 
parafią i modlitwy w swoich intencjach.  
 

KANCELARIA PARAFIALNA będzie otwarta. Można także 
kontaktować 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.  
 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy systematycznie 
składają swoje ofiary na utrzymanie parafii za pośrednictwem 
on-line giving. Dziękujemy też wszystkim, którzy mimo, że 
nie mogą być w kościele, wysyłają swoje ofiary pocztą albo 
wrzucają do skrzynki na listy. Bóg zapłać! 
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH - Zachowując  
obecne zalecenia, nie będziemy w tym miesiącu wymieniać 
tajemniczek, ale prosimy wszystkich należących do Żywego 
Różańca o modlitwę i rozważanie kolejnej, w stosunku do 
obecnej, tajemnicy różańcowej.  
 
W NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ BĘDZIEMY OBCHODZIĆ 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
PANA JEZUSA (BOŻE CIAŁO). Jest to dzień wdzięczności 
Bogu za jego miłość i za to że pozostał z nami w Eucharystii i 
stał się naszym pokarmem. Jednocześnie jest to dzień, w 
którym publicznie wyznajemy naszą wiarę w obecność Jezusa 
pośród nas.  
Niestety w tym roku, z powodu obowiązujących ograniczeń 

związanych z epidemią nie będzie procesji na zewnątrz. Msza 

św. i modlitwy będą odmawiane w kościele i transmitowane 

na żywo.  
 

  NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
W czerwcu szczególną cześć oddajemy Jezusowi Chrystusowi 
w tajemnicy jego Najświętszego Serca. Dlatego po każdej 
Mszy Świętej będziemy się modlić tą Litanią.  

 
WTOREK, 8:00 p.m. Po przerwie spowodowanej 
zawieszeniem bezpośrednich spotkań, zapraszamy na spotkanie 
biblijne na ZOOM. O Królestwie Bożym w 
przypowieściach opowie Jagoda Majkowska. Zainteresowani 
proszeni są o kontakt z ks. Tomaszem: 
tgora@olcworcester.com, lub użycie linku: 

 https://us02web.zoom.us/j/85491045757  
 

ŚRODA - 6:30 p.m. - Msza św i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i 
prośby można składać do skrzynki przy wejściu lub wysyłać 
emailem na rectory@olcworcester.com 

 
SAKRAMENT POKUTY 

Pragniemy poinformować, że przywracamy możliwość 
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania wg naszego 
zwykłego porządku. Ponieważ nie możemy używać obecnych 
konfesjonałów, ze względu na zbyt małą powierzchnię, jako 
tymczasowe miejsca spowiedzi wybraliśmy boczną kaplicę 
oraz boczne wejście od strony autostrady. Jeden z kapłanów 
może też słuchać spowiedzi na zewnątrz, na bocznym 
parkingu, w zależności od pogody.  
 

SZKOŁA ST. MARY’S (PreK-12) 
Nasza parafialna Szkoła St. Mary’s zaprasza nowych uczniów i  
przyjmuje aplikacje na nowy rok szkolny 2020 / 2021 do 
wszystkich klas: od przedszkola po klasy szkoły średnej. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 508-
753-1170 lub info@stmaryshigh.org. Można także umówić się 
na spotkanie w szkole i rozmowę z jednym z pracowników. 
Zapraszamy!  

https://olcworcester.com/
https://us02web.zoom.us/j/85491045757


 

 

CONFIRMATION 2020 
Recently we received a decision from our 
Bishop in regards to the sacrament of Con-
firmation. Due to current complications 
and restrictions, he will not be able to pre-
side over the usual diocesan-wide celebra-
tion.  And so,  in accordance with Canon 
Law, he has given Fr. Richard Polek the 

faculty to administer this sacrament in our parish during the 
month of June.  
Therefore, we will celebrate the Mass of Confirmation on Thurs-
day, June 11, at 6:30 p.m. Along with the candidates, we invite 
their families and sponsors to participate. 
We also ask the parish community to pray for them, so they will 
accept the gift of the Holy Spirit with open hearts,  and, strength-
ened by the grace of this sacrament, they will live as disciples of 
Jesus, fulfilling their mission in the world.  

 
BIERZMOWANIE 2020 

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy decyzję naszego Biskupa 
odnośnie Sakramentu Bierzmowania. Z powodu obecnych com-
plikacji i ograniczeń Biskup nie będzie udzielał sakramentu 
Bierzmowania podczas diecezjalnych uroczystości w katedrze. 
Natomiast na mocy Prawa Kanonicznego udzielił delegacji ks. 
Ryszardowi, do administrowania tego sakramentu dla młodzieży 
z naszej parafii w miesiącu czerwcu. 
Dlatego pragniemy poinformować, że Msza św. połączona z 
udzieleniem sakramentu Bierzmowanie będzie sprawowana we 
czwartek, 11 czerwca, o godz. 6:30 wieczorem. Zapraszamy kan-
dydatów, z rodzinami i świadkami Bierzmowania, a wszystkich 
parafian prosimy o modlitwę w ich intencji.  
 

Please pray for these Confirmation Candidates  
and their families. 

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do 
Biezrzmowania i ich rodzin. 

 
Nickole Pola Biedrzycki 
Antonio Jacob DeMalia 

Aidan Jay Desilets 
Ava Luna Dobski 

Paloma Katarina Dobski 
Syrena Marysa Prytko  
Paulina Skowrońska 
Anna Klara Śmieszek  

Izabella Dorota Sokołowska 
Emilia Wąsiewicz 

Tomasz Christopher Zygmunt 
 
 

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
Ze względu na odbywajacy się kurs Alfa, który ma miejsce co 
tydzień we czwartki, spotkanie dla mężczyzn zostało przesunięte 
na środę 10 czerwca na godzinę 7:00 wieczorem. Będzie to 
okazja do wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń oraz 
refleksji i dyskusji nad istotnymi tematami, tym razem szczegónie 
będzie mowa o Tradycji w Kościele katolickim. Zapraszamy 
wszystkich mężczyzn do włączenia się we wspólne spotkania. O 
miejscu i formie najbliższego można się dowiedzieć kontaktując 
się z P. Marcinem Kicilińskim: 774-200-3807. Do zobaczenia! 

2020 PARTNERS 
IN CHARITY 

APPEAL 
Thank you to all who have 
made their donation toward 
the 2020 Partners in Chari-
ty Appeal. So far 92 donors have donated $22,135. Our par-
ish goal is $46,500.  Envelopes are available in the parish 
office, or at the entrance to the church. 
If you have not received an envelope from the diocese, 
please let us know and we will mail one to you. You can 
also make your gift online at www.partners-charity.net.  
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. Do tej pory 92 ofiarodawców złożyło 
$22,135. 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.  
Można je też znaleźć przy wyjściu z kościoła, lub otrzymać 
w biurze parafialnym. Możemy też wysłać je pocztą. 
Prosimy w tym celu o kontakt. Ofiary można też składać za 
pośrednictwem strony internetowej: www.partners-
charity.net. Bóg zapłać za każdą ofiarę.  
 
 

VOLUNTEERS NEEDED 
Parishes, schools and many other organizations have been 
relying on and benefiting from the support and hard work 
of  volunteers.  
It is the same here at Our Lady of Czestochowa and St. 
Mary’s Schools.  
We are grateful to all who have shared their time  and tal-
ents and are helping us in many ways. God Bless you! 
We are looking for volunteers to help with some mainte-
nance and cleaning work around the school, to prepare the 
building for the next school year.  
We are also looking for somebody who knows masonry to  
repair  the shrine in the parking lot. Please contact the rec-
tory if you can help. Thank you! 
 

WOLONTARIUSZE POTRZEBNI 
Parafie, szkoły i inne organizacje  bardzo często proszą o 
pomoc wolontariuszy, bez których bezinteresownej pracy i 
poświęcenia nie mogłyby istnieć. Nie inaczej jest w 
przypadku naszej parafii i szkoły St. Mary’s. Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni wszystkim, którzy poświęcają swój czas i 
pieniądze dla naszej wspólnoty. Bóg zapłać! 
W tych dniach potrzebujemy pomocy szczególnie w 
pracach porządkowych i drobnych naprawach w szkole.  
Ponadto szukamy kogoś, kto zna się na murarce i mógłby 
naprawić kaplicę przy parkingu. Jeżli ktoś z naszych parafi-
an dysponuje czasem i umiejętnościami i chciałby zrobić 
coś dobrego dla nas wszystkich to prosimy o kontakt. 
Bóg zapłać! 

https://partners-charity.net/
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 czaie ofiary złożyli: 
 

Armstrong, Stephanie 

Banach, Ursula 

Drozdowski, Krystyna 

Gawek, Anna and Marek 

Klimaszewski, Wacława 

Knights of Columbus 

Kohut, Stephen and Sylwia 

Palczewski, Mariusz and Elżbieta 

Pardo, Alina 

Sicotte, Faith 

Stasiewicz, Jarosław 

Wassel, Frederick 

Wondolowski, Paul B 

 

SUNDAY COLLECTION   WEEKLY REPORT  
 

KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 
 

WEEKEND OF MAY 31, 2020  
 

REGULAR COLLECTION $ 4,659.65 (Incl. $1,441.65 / online) 
ASCENSION   $      46.00 
FUEL ASSISTANCE  $ 1,000.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE $    100.00 online 
RENOVATION FUND  $ 2,297.50 (Incl. 72.50 /online) 
ALL SOULS DAY  $        5.00  online  

 

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! 
 

“Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też 

zbierać będzie.”  2 List do Koryntian 9, 6 
 

“Consider this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and 

whoever sows bountifully will also reap bountifully“ 2 Cor. 9, 6 

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 prepara-
tion 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 bierzmowania 
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. 



 

 

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: 



 

 

 
 

 

 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/

