
 

 

  

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 

 

For the Glory of God and the Salvation of Souls 

30 Sierpnia, 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 

August 30 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 

22
ND

 SUNDAY IN ORDINARY TIME -  22 NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

 

Witamy w Domu MB Częstochowskiej - Czarnej Madonny! 

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 



 

 

 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
       OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 

      O szybki powrot do zdrowia po operacji dla Tomka 
 

         ST. JOHN PAUL II CANDLE 

                 O szybki powrot do zdrowia Tomka po operacji  

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 

Saturday, August 29 The Passion of St. John the Baptist 

7:00 AM - śp. Paul Powers, Sr.; Paul Powers, Jr.; James, Andrew 
Powers – int. family 

 

Vigil of the 22
nd

  Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Joseph and Adele Dymek - int. loving daughter Debbi 
 

22 ST SUNDAY IN ORDINARY TIME - AUGUST 30, 2020    
22  NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 SIERPNIA, 2020 

8:00 - śp. Katarzyna, Stefania, Franciszek Florczyk, 
Bronisław Cekała - int. córki 

9:30 - 1. śp. John Chojnicki int. Children Annie and Steve 
           2. śp. Wacława Kaleta (1 anniv.) and deceased 

members of the Kaleta and Karwowski families - int. 
son Sławek and wife Bożena 

11:00:  
1. śp. Józef Bieś - int. kolega 
2. śp. Czesław Cwaliński - int. żona Janina z rodziną 
3. śp. Anna i Jan Witka - int. Marian Szambelan 
4. śp. Stanisław Piaścik - int. Anna Dymerska 
5. śp. Agnieszka Sawicka - int. Agnieszka i Jack Lozada z 
córkami   
6. śp. Wiesława Rogowska - int. Elżbieta i Jan Gardoccy z 
rodziną 
7. śp. Rozalia, Franciszek, Władysław Kulesza i zmarłych z 
rodziny Kulesza - int. Karol z rodziną 
8. śp. zmarli z rodzin Szydlików i Suskich - int. Karol z 
rodziną 
9. śp. Anna Lemański - int. Jadwiga Burzyńska 
10. o zdrowie i Boże błog. dla Ludwika Jachimczyka - int. 
rodziny 
11. śp. Ewa Niedźwiecka - int. Jan Gardocki z rodziną 
12. śp. Marek Macko - int. Hanna i Mieczysław Deptuła 
13. o zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 
Agnieszki, Anety, Grzegorza i ich rodzin - int. rodzice 
14. śp. Ewa Niedźwiecka - int. rodzina Sobocinskich 
15. w intencj Soni i Daniela, którzy zawarli wczoraj w Polsce 
sakramentalny związek małżeński o opiekę MB i światło 
Ducha Świętego na ich nowej drodze życia 
16. śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina 
 

Monday, August  31    
6:30 AM - śp. All Souls Day Intention 
6:30 PM - śp. Maria Bobińska - int. rodzina Kurpiewskich 
 

Tuesday, September 1 
6:30AM -  śp. Chester and Adele Wróbel - int. Family 
6:00PM - Msza Św. Wspólnoty Metanoia otwarta dla 
wszystkich 
 

Wednesday, September 2  
6:30 AM - Health and blessings for Witold - int. Mom 
6:30 PM - śp. Józef Bieś (3 rocz.) - int. rodzina 

First Thursday, September 3 / Pierwszy Czwartek 
St. Gregory the Great / św. Grzegorza Wielkiego 

6:30 AM -  for our parishioners 
6:30 PM -  (Eng.) For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and for new vocations to the priesthood and  
religious life. 
 

First Friday, September 4 / Pierwszy Piątek  
6:30 AM -  Health and blessings for Witold and Aniela 
Zuschlag 
6:30 PM - śp. Marek Macko - int. rodzina Kurpiewskich 
 

First Saturday, September 5 / Pierwsza Sobota 
St. Teresa of Calcutta / św. Teresy z Calcuty 

7:00 AM -  śp. Sr. Weronika Gogola 
 

Vigil of the 23
rd

  Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Franciszek Michniewicz (anniv.) - int. daughter and 
children 
2. śp. Bronisław Pruski - int. Zofia Szydlik 
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
 
23 ST SUNDAY IN ORDINARY TIME - SEPTEMER 6, 2020    

23  NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 WRZEŚNIA, 2020 
8:00 - śp. zmarli z rodziny Szymborskich - int. rodzina 
9:30 - śp. Deceased members of the Harmon Family 
11:00:  
1. O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Agaty i Michała  
int. rodzice 
2. O Boże łaski i opiekę Matki Najśw dla członków Koła 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
3. O Boże błog. i opiekę Matki Najśw. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski dla Gosi i Marcina z okazji rocznicy ich ślubu 
- int. dziadkowie 
4. śp. Czesław i Józefa Siwik - int. syn z rodziną 
5. śp. Mieczysław, Zdzisław Kaczmarczyk, Teresa Marianna 
Grodzka - int. siostra 
6. śp. Agnieszka Sawicka  - int. Krystyna Piaścik 
7. O zdrowie i błog. Boże dla brata oraz potrzebne łaski dla 
niego 
8. śp. Bolesława Poreda - int. Jadwiga Burzyńska 
9. śp. Mark Nowak (42 rocz. urodzin) - int. mama 
10. śp. Ewa Niedźwiecka - int. kuzynka Grażyna Dorosz z 
rodziną 
11. śp. Ewa Niedźwiecka - int. Elżbieta z rodziną 
12. śp. Witold Modzelewski 
13. O zdrowie i Boże Błogosł. oraz opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Sabiny Zibrid - int. siostra z rodziną 
 

On First Saturday, September 5, after morning Mass we will 
pray the Rosary. There will be an opportunity for confessions 

 as usual.  
 

W Pierwszą Sobotę, 5 września, po Mszy św. rannej będziemy 
modlić się na różańcu. W tym czasie będzie również możliwość 

spowiedzi.  

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF AUGUST 23, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 3307.00 - Incl. $ 938.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE $   178.00 - Incl. $   25.00 online 
RENOVATION FUND  $   567.50 - Incl. $ 117.50 online 
FEAST OF THE ASSUMPTION $     82.00  
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! 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224


 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   

22nd Sunday of Ordinary Time 
“What profit would there be for one to gain the whole world 

and forfeit his life?” (Matthew 16:26)   

St. Francis of Assisi once said, “Keep a clear eye toward life's end. Do 
not forget your purpose and destiny as God's creature. What you are in 
his sight is what you are and nothing more. Remember that when 
you leave this earth, you can take nothing that you have received...but 
only what you have given; a full heart enriched by honest service, love, 
sacrifice, and courage.” 

 We often forget this stewardship wisdom when we spend all of our 
time, and talent trying to gain more of the world’s riches. We should set 
our priorities based on God’s values,  not the values of the world. 

 

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 - 6:30 p.m. Mass for  vocations to the 
priesthood and religious life. Adoration until 8:00 p.m. During 
adoration opportunity for confessions as usual.  
 
FIRST FRIDAY - 3:00 p.m. Chaplet of Divine Mercy and 
adoration until 6:30 p.m., followed by Mass in Polish. 
Confessions as usual: Thursday at 7:00 PM and Friday at 6:00 PM.  
 
PLEASE SIGN UP FOR ADORATION - between 3 and 6 pm using 
the list on the table at the side aisle in the church. We want to  insure that  
someone is always vigilant before the Blessed Sacrament. 
 
FIRST SATURDAY - we will pray the Rosary after morning Mass. 
 

MASS ATTENDANCE GUIDELINES 
Regulations and guidelines we need to respect and observe: 

 Everyone must wear  a mask or face covering.  
 We are required to maintain a 6-foot social distance 

(except immediate family members).  
 Communion is distributed only in the hand, and with the 

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 the 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.  
 
WE CONTINUE LIVE STREAMING Sunday Masses: 9:30 
in English and 11:00 in Polish and all weekdays evening 
devotions Please go to www.olcworcester.com to watch live 
and participate in Mass.   
  
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTINUED 
SUPPORT. 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. God Bless you! 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
We are still working in cooperation with the Office of Catholic 
Education of the Diocese of Worcester and planning our new 
cathecetical year. It is a chalenge to find the best way if you 
think that St. Mary’s is closed now and we have to deal with all 
the limitations caused by pandemic.  
We will share some more details with you soon, once we are 
ready.  

2020 PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
 
Partners in Charity Appeal this year comes to an end. 
Thank you to all who have made their donation toward the 
2020 Partners in Charity Appeal. So far have collected 
$35,146.00, our par ish goal is $46,500. Envelopes are 
available in the parish office, or at the entrance to the 
church. 

You can also make your gift online at  
www.partners-charity.net.    

Thank you for your support -  and God Bless you! 
 

 

Is it too late to send gifts in for 
 Partners in Charity 2020? 

No, we only ask that all gifts for Partners in Charity 2020 
kindly be forwarded in the US mailbox (addressed to 
Partners in Charity: 49 Elm Street Worcester, MA 01609) by 
no later than Saturday, September 5th to be included in 
this year’s final figure. Gifts received in the US Mail after the 
8th of September will go towards the 2021 Appeal. The 
deadline for online gifts is Monday, September 7th. The 
Chancery building remains closed to the public due to Covid-
19. 
  
 On behalf of the many thousands of people who are 
impacted by the agencies and ministries supported by 
Partners in Charity, allow me to express my sincere 
gratitude to all of you who responded to this year’s appeal. 
Thanks to the generosity of the people of the Diocese of 
Worcester, and the leadership of our priests and parish 
chairpeople, we will be able to respond to those in need. 
 
As of this Wednesday, August 26, 2020, 26 parishes have 
met or exceeded their goal for this year and many more are 
close to goal. It has been a challenging, yet very positive, 
campaign; our pastors, parish administrators and lay parish 
leaders have been very supportive. We are $757,137 from 
reaching our $5 Million Dollar goal. 
Thank you for your continued help. 

https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving
https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

22 Niedziela Zwykła, Rok A 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać 
się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i 
arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i 
począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie 
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku" Mt. 16, 21 
Warunkiem właściwego zrozumienia tego fragmentu 
Ewangelii jest jego lektura w całościowym ujęciu. Ta zasada 
generalnie odnosi się czytania Pisma Świętego. Każdy, nawet 
najmniejszy fragment należy odbierać w jego kontekście i 
starać się, aby zobaczyć dane wydarzenie czy wypowiedź na 
tle całej historii zbawienia. Odnośnie do naszego fragmentu, 
takie podejście pomoże nam właściwie zrozumieć odpowiedź 
Jezusa na zastrzeżenia Piotra. W rzeczywistości Jezus nie 
nazywa apostoła szatanem. Byłoby to niezrozumiałe w 
kontekście wyznanej przez Piotra wiary i otrzymanej władzy 
prymatu i władzy kluczy. Swoją ostrą wypowiedź Jezus kieruje 
do szatana, który cały czas, od samego początku wszelkimi 
sposobami próbuje zniszczyć zbawcze dzieło Syna Bożego. 
Tym razem diabeł w swojej perfidii wykorzystuje 
dobroduszność Piotra. Doświadczenie uczy, że zły duch 
posłuży się każdą, nawet skądinąd szlachetną intencją czy 
sytuacją, aby osiągnąć swój zgubny cel.  (Oremus) 
 
ZAPRASZAMY do uczestnictwa w nabożeństwach w 
naszym kościele: 
Poniżej przypominamy ważne zasady, których jesteśmy 
zobowiązani przestrzegać: 
 

 Każdy musi mieć zakryte usta i nos.   

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

 Komunia Święta jest udzielana na rękę. Przed przyjęciem 
Komunii św. dezynfekujemy ręce. 

 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.  
 
ŚRODA -  6:30 p.m. Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i 
prośby można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym. 
 
PIERWSZY CZWARTEK jest dniem wdzięczności za 
sakrament Eucharystii oraz modlitwy za kapłanów i o nowe 
powołanie do służby Bożej w Kościele. Z tej okazji wieczorem 
jest sprawowana Msza Święta o godz. 6:30 a po niej 
prowadzona adoracja do godziny 8:00, w czasie której można 

przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. 
 
PIERWSZY PIĄTEK - jak co miesiąc wynagradzamy 
Sercu Pana Jezusa i dziękujemy za Jego wielkie obietnice 
związane  z praktyką Pierwszych Piątków m.in. łaski 
potrzebnej w godzinie śmierci. W ten dzień odwiedzani są 
także chorzy w domach z posługą sakrementalną przez 
kapłana.  
W kościele po południu jest adoracja Najświętszego 
Sakramentu  rozpoczynana Koronką do Bożego Miłosierdzia o 
godz. 3:00 trwającą do Mszy Świętej o godz. 6:30 
poprzedzonej Litanią do Serca Jezusowego. Spowiedź od godz. 
6:00 wieczorem.   
Można się wcześniej zapisać na adorację na którąś godzinę na 
liście wystawionej na stoliku przy bocznym przejściu, tak by 
mogliśmy mieć pewność, że zawsze ktoś czuwa przed 
Najświętszym Sakramentem pomiędzy godziną 3:00 a 6:00.  
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH odbywa się jak 
zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca podczas modlitwy 
różańcowej prowadzonej przez Koło Żywego Różańca o godz. 
10:30. Wtedy zostają one na nowo pobłogosławione oraz 
zostaje przedstawiona intencja papieska na wrzesień: „aby 
zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób 
uczciwy i z poszanowaniem”. Dziękujemy członkom KŻR 
zarówno za coniedzielną jak i za stałą modlitwę i zapraszamy 
do aktywnego prowadzenia różańca przed Mszą Świętą o 
11:00.  
 
NAUKA RELIGII tzw. CCD - ze względu na niepewną 
sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenia w 
zgromadzeniach planowane są małe zmiany w systemie 
katechizacji dzieci i młodzieży w tym roku. Jedną z nowości 
będzie większy udział środowiska rodzinnego i domowego w 
tym dziele. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.  
 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy używają 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! 

 
ZBIÓRKA NA PARTNERS IN CHARITY 

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na 
Partners in Charity. Do tej pory uzbieraliśmy $35,1460. Bardzo 
prosimy wszystkich o włączenie się w miarę swoich 
możliwości, abyśmy mogli uzyskać na parafialny cel: $46,500. 
Koperty można znaleźć przy wyjściu z kościoła, lub otrzymać 
w biurze parafialnym. Ofiary można też składać online: 
www.partners-charity.net.   
Tegoroczna edycja Partners in Charity kończy się 5 
września, a zatem to już ostatni moment aby dołączyć! 
Ofiary przysłne później, będą zaliczane na następny rok.  
Bóg zapłać za pomoc i każdą ofiarę! 
 

W DNIU  
1 WRZEŚNIA  

obchodzimy rocznicę 
wybuchu II Wojny 

Światowej. Niech to 
będzie dla nas okazja do 
modlitwy za poległych 
w obronie Ojczyzny, a 

także o pokój na 
świecie. 

https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/giving
https://partners-charity.net/


 

 

Jeżeli chcesz otrzymywać  

biuletyn parafialny  

i inne informacje na swój  

email lub telefon,  

 zarejestruj się używając  

jednej z poniższych opcji: Let’s keep in touch! Get weekly bulletin and updates via email or text. 

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

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 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.  

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. 

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. 

SPOTKANIE WSPÓLNOTY 
METANOIA  

Po wakacyjnej przerwie zostają 
wznowione stałe spotkania formacyjne wg 
programu Szkoły Nowej Ewangelizacji w 

każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. We wtorek, 1 
września rozpoczynamy Eucharystią z krótkim 
uwielbieniem o  godz. 6:00 wieczorem, na którą każdy może 
przyjść. Natępnie w małych grupach dzielimy się wzajemnym 
świadectwem i przeżywaniem relacji z Bogiem w codzienności 
(czasem ze względu na obostrzenia mogą się odbywać na 
zoomie). 
Ponieważ jest to początek nowego roku formacyjnego, dlatego 
możesz dołączyć do wspólnoty Metanoia na sposób stały. 
Szczególnie zachęcamy do tego tych, którzy przeszli Kurs 

Alpha lub Nowe Życie. Przyjdź we wtorek a jeśli nie możesz 
skontakuj się z Katarzyną Olszewską 7744020721 lub z 
którymś z księży lub twoich znajomych ze Wspólnoty.   
 
POGOTOWIE MODLITEWNE przy Wspólnocie 
Metanoia jest spora grupa osób, która zgłosiła chęć modlitwy 
w intencjach nagłych, poważnych i niecierpiących zwłoki. Po 
przysłaniu jej drogą mailową na adres 
pogotowie.metanoia@gmail.com lub smsową na nr  
5083673328 możesz być pewien, że twoja intencja będzie 
omadlana przez tydzień lub dłużej, jeśli tego będzie wymagać 
sytuacja. Zachęcamy by też informawać o owocach modlitwy i 
w ten sposób składać świadectwo i dziękować Bogu a nie tylko 
prosić.  



 

 

25 Years of the Gospel of Life 
 
This year the Church celebrates the 25th anniversary 
of the papal encyclical Evangelium vitae (The Gospel 
of Life). This prophetic document was written by Pope 
John Paul II to reaffirm the value and inviolability of 
every human life and to appeal to all people to respect, 
protect, love, and serve every human life.  
The following is a brief overview of this important 
document. 
 
The Gospel of Life is at the heart of Jesus’ saving message to 
the world. Through the Incarnation and birth of Christ, God 
reveals to us the dignity of all human life. Human life, as a gift 
of God, is sacred and inviolable. The Son of God has united 
himself with every human being and desires for us to share 
eternal life with him. For this reason, direct attacks on human 
life, such as abortion and euthanasia, are always unacceptable. 
Yet, sadly we see new and expanding threats to human life 
emerging on an alarming scale. These new threats to life are 
often justified, protected, and even promoted by our laws and 
culture.  
 
Not only must human life not be taken, but it must be protected 
with loving concern. Each of us is made in the image and 
likeness of God, and we reflect his glory in the world. God 
made the human person with the capacity to love and reason 
and share in a relationship with himself, the Creator. The 
human person bears an indelible imprint of God and is the 
pinnacle of all creation. The source of our dignity is not only 
linked to our creation by God, but to our final end and destiny 
to spend eternity with the Father. By accepting Christ as our 
Savior through the ministry of the Church, despite our 
sinfulness, we can begin to share in eternal life even now. 
 
Despite the grave threats to human life in the modern world, 
we, as the People of God, are called to place our faith in Jesus, 
the “Word of life” (1 Jn 1:1). As Christians, we have received 
the full truth about human life as proclaimed by the very 
person of Jesus. In sharing in the lowliest and most vulnerable 
conditions of human life—even death on a cross—Jesus shows 
us that life is always good. The true meaning of our lives is 
found in giving and receiving love. It is only through this 
understanding of a sincere gift of self that human sexuality and 
procreation reach their true and full significance.  
 
God holds the lives of all people in his gentle and loving care, 
giving meaning and value to any sufferings that we bear. Even 
within the mystery which surrounds suffering and death, these 
experiences can become saving events as we unite them with 
Christ’s own sacrifice. By making human life the instrument of 
our salvation, the Son of God shows us the priceless value of 
human life.  
 
Although the roots of violence against life are not new—going 
all the way back to Genesis, when Cain took the life of his 
brother Abel—our modern world is now suffering under a 
culture of death. Scientific and technological advances and an 
increasingly secularized world have led to an eclipse of the 
value of human life. However, respect for life requires that 
science and technology should always be at the service of the 
human person and his integral development. We must reject 
systems of structuralized sin which value efficiency and 

productivity over human persons. 
 
Governments and international institutions promote abortion 
and euthanasia as marks of progress and freedom. But this is a 
false and perverse understanding in which freedom is equated 
with absolute individualism. True freedom is inherently 
relational, recognizing that God has entrusted us to one 
another. As cultures and societies fail to recognize these 
objective truths, everything becomes relative, and all principles 
are called into question—even the fundamental right to life. 
However, the blood of Christ’s sacrifice remains our constant 
hope. Christ’s gift of himself on the Cross reveals how 
precious life truly is and gives us the strength to commit 
ourselves to building a culture of life. Christ’s blood, shed for 
us, promises that in God’s plan death will be no more, and life 
will be victorious. 
 
Society as a whole must respect, defend and promote the 
dignity of every human person, at every moment and in every 
condition of that person's life. Each life is a gift from God and 
ultimately belongs to him. He has sole authority over life and 
death. We are therefore called to reverence and love every 
human person, loving our neighbors as ourselves. It is our 
responsibility to care for and protect human life, especially the 
lives of the most vulnerable among us.  
 
Having received the gift of the Gospel of Life, we are the 
people of life and a people for life. It is our duty to proclaim 
the Gospel of Life to the world. To proclaim Jesus is to 
proclaim life itself. Gratitude and joy at the incomparable 
dignity of the human person impel us to bring the Gospel of 
Life to the hearts of all people and make it penetrate every part 
of society. In every child which is born, and in every person 
who lives or dies, we see the image of God's glory. We 
celebrate this glory in every human being, a sign of the living 
God, an icon of Jesus Christ. 
 
*Cf. Evangelium vitae © Libreria Editrice Vaticana, Vatican City. Summary 
comprised of quotes and adaptations  
used with permission. All rights reserved. Copyright © 2020, United States 
Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. All rights reserved. 



 

 

COVID-19 Prayer of Solidarity 

For all who have contracted coronavirus, we pray for care and healing. 

For those who are particularly vulnerable, we pray for safety and 
protection. 

For all who experience fear or anxiety, we pray for peace of mind and 
spirit. 

For affected families who are facing difficult decisions between food on the table or public safety, we pray 
for policies that recognize their plight. 

For those who do not have adequate health insurance, we pray that no family will face financial burdens 
alone. 

For those who are afraid to access care due to immigration status, we pray 
for recognition of the God-given dignity of all. 

For our brothers and sisters around the world, we pray for shared 
solidarity. 

For public officials and decisionmakers, we pray for wisdom and guidance. 

Father, during this time may your Church be a sign of hope, comfort and 
love to all. Grant peace. Grant comfort. Grant healing. Be with us, Lord. 
Amen. 



 

 

 
 

 

 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 

 

Please register for parish 
Flocknote messaging at: 

 

www.olcworcester.com 
 

Rejestracja w systemie wiadomości 
 z parafii na naszej stronie. 

https://auburnprimary.com/
https://olcworcester.flocknote.com/
https://olcworcester.flocknote.com/

