
 

 

  

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 

 

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

 
In Case of Emergency - At Any Time 

W Nagłym Przypadku - O Każdej Porze 

For the Glory of God and the Salvation of Souls 

28 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 28, 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 

13
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME -  13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

 

Witamy w Domu MB Częstochowskiej - Czarnej Madonny! 



 

 

Mass Schedule   
Intencje Mszy Świętych 

Saturday, June 27  
Vigil of the 13

th
 Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM 
1. śp. Robert Kilinski, Joseph and Statia Yuknavich - int. 
Family 
2. śp. Thaddeus, Frances, Thomas and Claudia Wolanin - 
int. family 
3. śp. Marika (Folta) Miles - int. husband and family 
4. śp. Theodore Bialecki - int. Grace Doroz and family 
 

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JUNE 28, 2020    
13 NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 CZERWCA, 2020 

8:00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące  - int. rodz. Piaścik 
9:30 - śp. Jan Kania and deceased members of the Lagoda 

family - int. Krystyna and family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Władysława Nawrocka - int. córka z rodziną 
2. śp. Czesław Deptuła i zmarłych z rodziny Deptuła - int. 
Halina z rodziną  
3. śp. Waleria i Walery Gardoccy - int. Wnuczka Grażyna z 
rodziną 
4. O światło, dary Ducha św. oraz łaskę zdrowia i opiekę 
Matki Bożej Częstochowskiej i pomoc w podejmowaniu 
właściwych decyzji życiowych dla Adama, Grzegorza, Anny z 
rodziną i Grażyny - int. matka 
5. śp. Danuta Nowakowska, Jean Salem, Jan Knutelski, 
Marek Macko, Stanisława Mruk - int. Ela i Mariusz Knutelscy 
6. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
Boże Błogosł. i moc Ducha św. dla Justyny i Karola z okazji 
5 rocznicy ślubu 
7. śp. Marek Macko - int. John and Małgorzata Bartosiewicz 
8. śp. Maria Bobińska - int. Staś z rodziną 
9. śp. Agnieszka Sawicka - int. Krystyna Piaścik 
10. śp. Wiesława Rogowska - int. Szkoła Języka Polskiego 
11. śp. Lucyna Kornet (zmarła w Polsce) - o radość nieba - 
int. cóka z rodziną 
12. O opiekę Matki Bożej dla Pawła i jego rodziny z okazji 
urodzin - int. rodzice 
13. śp. Andrzej, Wiesław Fido oraz zmarłych z rodziny - int. 
Alina 
14. O zdrowie, Boże błog., moc Ducha Św. i opiekę Matki 
Najśw. dla chorego Tomka Chrzanowskiego - int. Alina 
 
Monday, June 29   Sts. Peter and Paul, Apostles 
6:30 AM - All Souls Day Intentions - Wypominki 
6:30 PM - śp. Piotr Zakrzewski - int. Andrzej z rodziną 
 

Tuesday, June 30 
6:30 AM - śp. Linda Petkus (anniv.) and deceased members 
of the Petkus, Skrocki and Seligowski Families - int. Rita 
 

Wednesday, July 1  
6:30 AM - śp. Halina Rossa - int. Bożena z rodziną 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław i Jan Drozdowski i 
zmarłych z rodz. Drozdowskich - int. rodzina 
 

First Thursday, July 2 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Zdzisław Krzyżowski z rodzicami 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and for new vocations to religious life. 

 
First Friday, July 3 / Pierwszy Piątek  
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Mariusz, Antoni, Stanisław, Henryk, 
Stanisława, Edward, Kazimierz, Alicja, Witold, i zmarłych z 
rodz. Pawelczyk, Czartoryski, Piaścik i Bazydło - int. rodz. 
Pawelczyków 
 

First Saturday, July 4 / Pierwsza Sobota 
Independence Day  

7:00 AM -  śp. Albin Kiełtyka 
 

Vigil of the 14
th

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Stefan, Józefa, Józef, Hipolit, Teofila Chojnowski - int. 
Kazik z rodziną 
2. śp. Statia Yuknavich (anniv.) - int. daughter and family 
3. śp. Henry, Mary and Eugene Wołosz - int. Richard Wołosz 
and Karen Wołosz Kudless 
4. śp. Wiesława Rogowska - int. M/M Jerzy Wójcicki 
 

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 5, 2020    
14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 LIPCA, 2020 

8:00 - śp. Stanisław Piaścik (1 rocznica) - int. żona z dziećmi 
9:30 - śp. Joseph Danko Sr. - int. children 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Tadeusz i Krystyna Kalicki - int. rodzina 
2. O Boże łaski i opiekę Matki Najśw. dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Koło Żywego Różańca  
3. O opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II dla Daniela i 
Olivii - int. Babcia Bożena 
4. śp. Grażyna, Natalia, Jerzy i Edyta Czubaj i zmarłych z 
rodziny Czubaj - int. rodzina 
5. śp. Józef Kopczewski (10 rocz.); Wacław i Stanisława 
Deptuła i zmarłych z rodz. Deptuła - int. rodzina Deptuła 
6. O Boże błogosł. i łaskę zdrowia dla Mamy, Taty i Babci 
7. O łaske zdrowia i Boże błogosł. dla Wiesi i Wieśka - int. 
rodzice 
8. śp. Halina Wróblewska - int. mąż z dziećmi 
9. śp. Agnieszka Sawicka - int. Staś z rodziną 
10. śp. Wiesława Rogowska - int. Halina i Marian Stomski 
11. śp. Stanisława Lach (30 dzień po śmierci) - int. syn z 
rodziną 
12. śp. Zmarłych z rodziny Shahin - int. Alina 
13. O zdrowie, Boże błogosł. oraz opiekę Matki Bożej i św. 
Jana Pawła II dla Grzegorza, Adama, Anny, Tooda i 
Savannah - int. matka 
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

I. Julie Filewicz and Anthony Ceffalo 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 

O szczęśliwe rozwiązanie 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

13TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

“…whoever does not take up his cross and follow after me is 

not worthy of me.” (Matthew 10:38) 

 Pope Benedict XVI said, “The world offers you comfort. But 
you were not made for comfort, you were made for greatness.” 
“Comfort” puts me first. “Picking up your cross and following 
Jesus” puts God and others first. Why settle for comfort when 
you can achieve greatness! Pick up your cross, ask Jesus for 
guidance on using your gifts and live the life God intended for 
you!     

 

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. 

 

FIRST THURSDAY 
 MASS AND PRAYERS FOR PRIESTS - 6:30PM 

Please join us on Thursday, July 2, for a special time of prayer 
for our priests, deacons, seminarians and new vocations to 
religious life.  We will begin with Mass in English at 6:30pm, 
followed by Exposition of the Blessed Sacrament.  A priest will 
be available for the Sacrament of Penance during that time. Our 
evening will end at 8:00pm with Benediction. 

 
FIRST FRIDAY 

6:30 AM Mass in English 
3:00 PM - Chaplet of Divine Mercy (Bilingual) and Adoration 
of the Blessed Sacrament until 6:30 p.m. 
6:30 PM - First Fr iday Devotion and Mass in Polish 
Confessions as usual: Thursday at 7:00 PM and Friday at 6:00 PM.  
 
FIRST SATURDAY - On Saturday, July 4th, after morning 
Mass we will pray the Rosary. Opportunity for confessions at 
7:30 as usual.  
 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
Our Lady of Czestochowa Knights of Columbus wish to make 
your 4th of July celebration a bit more happy!  The Knights 
will be passing out Patriotic gift bags after each Mass on the 
July 4th weekend.  
 

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." 
 

Regulations and guidelines we need to respect and observe: 
 

 Everyone must wear a mask or  face cover ing.  

 We are required to maintain a 6-foot social distance 
(except immediate family members).  

 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. 

 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.  
 

CONFESSIONS 
We are offering the sacrament of penance, according to our 
usual schedule.  
We can not use the confessionals  yet,  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 maintain social 
distance.  
 
 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.  

Mt. 10, 37 
Tylko Bóg może żądać dla siebie miłości tak heroicznej, 
przewyższającej miłość do matki i ojca, syna, córki. 
Wymagania Jezusa są „nieludzkie”, gdyż są one boskie. 
W ewangelicznej perspektywie każda strata przeradza się 
w zysk, a kluczem ułatwiającym akceptację tej logiki jest 
paradoks codziennego krzyża. Można wprawdzie iść za 
Jezusem bez krzyża, ale wówczas trudno liczyć na twórczy 
udział w misterium paschalnym – w zanurzeniu przez chrzest 
w śmierci Chrystusa, po to, by wraz z Nim wkroczyć w nowe 
życie.  
 
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 
 

PIERWSZY CZWARTEK 
W tym dniu dziękujemy Bogu za sakramenty Eucharystii i 
Kapłaństwa i modlimy się o nowe powołania do służby Bożej 
w Kościele. Zapraszamy na Mszę św. w j. angielskim o godz. 
6:30 wieczorem i adorację do godz. 8:00. Podczas adoracji 
będzie możliwość spowiedzi.  
 

PIERWSZY PIĄTEK   
6:30 AM - Msza św. w języku angielskim 
3:00 PM - Koronka do Bożego Miłosierdzia i prywatna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  
6:00 PM - Sakrament pokuty i pojednania 
6:30 PM - Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św. 
Spowiedź jak zwykle: Czwartek od 7:00 pm i Piątek od 6:00 pm.  
 

PIERWSZA SOBOTA 
W sobotę po Mszy św. o godz. 7:00 rano będzie Różaniec oraz 
okazja do spowiedzi.  

 
RYCERZE KOLUMBA 

Z okazji Święta Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych (4 lipca), Rycerze Kolumba 
będą rozdawać małe upominki patriotyczne po 
każdej mszy świętej.  
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH  

W następną niedzielę zapraszamy na różaniec o 
godz. 13:00 i zmianę tajemnic różańcowych. 
Modlitwa będzie transmitowana  za 
pośrednictwem parafianego kanału YouTube.  

 
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.  
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 oraz 
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! 
 

SAKRAMENT POKUTY 
Jako tymczasowe miejsca spowiedzi wybraliśmy boczną 
kaplicę oraz boczne wejście od strony autostrady.  
 
 

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


 

 

SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

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

   

PARISH MEMBERSHIP  
We welcome new members. To join, just complete the regis-
tration 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 par-
ish) 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 ! 

 
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 memorial offer-
ings on the occasion of the death of your loved ones and when you make your wills, be-
quests 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 preparation for marriage re-
quires 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  advanced age  or hospital-
ized, call the rectory to arrange visit-
ation. 

CHRZEST Prosimy o kontakt z  
Kancelarią Parafialną w celu uzgod-
nienia szczegółów.  
 

BIERZMOWANIE Do sakramentu 
bierzmowania mogą przystąpić ucz-
niowie 11 klasy Szkoły Średniej lub 
CCD oraz osoby starsze.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Nar-
zeczeni powinni powiadomić Parafię 
o zamiarze zawarcia małżeństwa na 
ok. jeden rok przed terminem.  
 

SAKRAMENT CHORYCH Prosimy 
o kontakt z Kancelarią Parafialną w 
celu umówienia wizyty. 

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. 



 

 

  
 
 

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: 

Religious Freedom Week: 

June 28, 2020 - Central African Republic 

Reflect: The Central African Republic (CAR) is one of the 
poorest countries in the world.  

A total of 2.9 million people, out of a population of 4.9 million, 
depend on humanitarian assistance.  In 2012 a coalition of 
rebel groups, called the Seleka, from the predominantly 
Muslim North launched a rebellion that deposed then-
president Francois Bozize in 2013.  To counter the Seleka 
armed groups, non-Muslim rural communities strengthened 
traditional self-defense militias, called anti-balaka. Even 
though the conflict started primarily over political power and 
access to natural resources, the Seleka and anti-balaka 
forces resorted to banditry and attacks on unarmed Muslim 
and Christian civilians, making religious identity a driving 
force.  During this civil war, Evangelical Pastor Nicolas 
Guerekoyame, Catholic Archbishop Dieudonné Nzapalainga, 
and Imam Omar Kobine Layama led an interreligious 
movement to counter rising hatred with reconciliation, and 
violence with peace. They championed the preservation of 
their country’s diverse social fabric.  Religious leaders 
continue the hard work of healing the trauma of war and 
rebuilding a new society. 

Act 
The U.S. Conference of Catholic Bishops and Catholic Relief 
Services labored alongside the religious leaders in the CAR 
and together helped launch the Central African Interfaith 
Peacebuilding Partnership.  The Partnership supports trauma 
healing programs, peacebuilding practices, and other 
programs to help young people to learn skills, access small 
scale loans, and start farms and businesses.  The Church 
also provides humanitarian aid to the thousands of wounded 
and displaced victims.  
 

June 22 - June 29 



 

 

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: 
 

Bacon, Barry 
Baczewski, Bogdan 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Brennan, Priscilla 
Eisnor, David and Elizabeth 
IMO Danuta Deptuła 
Kazmierczak, Barbara A 
Kizior, Stanisław and Halina 
Kohut, Steve and Sylwia 
Korycki, Dariusz 
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 
Pacek, John and Susan 
Pardo, Alina 
Piaścik, Peter and Maria 
Prabucki, Adam and Danuta 
Siwik, Jan and Barbara 
Smreczak, Edward and Anna 
Suchomski, Wiesław 
Wróblewska, Krystyna 
 
 
 
 

SUNDAY COLLECTION   WEEKLY REPORT  
 

KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 
 

WEEKEND OF JUNE 21, 2020  
 

REGULAR COLLECTION $ 4,363.45 (Incl. $1,138.45  online) 
FATHER’S DAY  $    984.00 (Incl. $20 online) 
MONTHLY MAINTENANCE $    368.00 (Incl. $20 online) 
RENOVATION FUND  $    980.50 (Incl. $72.50 online) 
CATH. COMMUNICATION $    380.00 
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! 
 

 

 

 

SECOND COLLECTION THIS WEEKEND 

Peter’s Pence Collection 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Świętopietrze (do dyspozycji Ojca Świętego) 
 

SECOND COLLECTION NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance  
 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

2020 PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
Thank you to all who have made their donation toward the 2020 Partners in 
Charity Appeal. So far 107 donors have donated $26,060. Our parish goal is 
$46,500.  Envelopes are available in the par ish 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 gener-
osity, 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 107 ofiarodawców złożyło $26,060. 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.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224


 

 

 
 

 

 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 

  

   

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

 
 

Please patronize  
 

our  
 

bulletin sponsors! 

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 

 

Auburn Primary Care and Aesthetics 
489 Washington Street Suite 202 

       Auburn MA 01501 
 

Accepting New Patients! 
~ Primary Care ~ Botox ~ IV Vitamin Therapy ~ 

508-796-9211 * Auburnprimary.com 
We speak Polish, Slovak and Czech!  

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 

 

Space available! 
508-755-5959 

550 / year 

https://auburnprimary.com/

