
 

 

  

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 

6 Września, 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 

September 6,  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 

23
RD

 SUNDAY IN ORDINARY TIME -  23 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 



 

 

 Saturday, September 5 
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

RD
 SUNDAY IN ORDINARY TIME - SEPTEMER 6, 2020    
23  NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 WRZEŚNIA, 2020 

8:00 - śp. Zmarłych 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 
14. śp. Wiesława Rogowska (z ok. urodzin) - int. rodziny 
15. O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi dla Haliny i 
Zbigniewa Marków 
 
 

Monday, September 7   Labor Day 
6:30 AM - All Souls Day Intention / Wypominki 
6:30 PM - śp. Regina Milewska - int. Zofia Szydlik 
 

Tuesday, September 8 
The Nativity of the Blessed Virgin Mary 

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 
6:30AM - śp. Julian Ogiela - int. family 
6:00PM - śp. Wiesława Rogowska z ok. urodzin - int. rodziny 
 

Wednesday, September 9 St. Peter Claver  
6:30 AM - God’s blessing for a full and speedy recovery for 

Sławek Kurpiewski - int. The Prytko family 
6:30 PM - 1. śp. Edward i Jadwiga Gładek - int. córka z rodziną 
      2. śp. Ralph Lespasio - int. Knights of Columbus 
 
Thursday, September 10  
6:30 AM - śp. Krzysztof Masłowski (1 anniv.) 
 
 

Friday, September 11   
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Anna Brzóska - int. córka z rodziną 
 
Saturday, September 12 

The Most Holy Name of Mary 
Najświętszego Imienia Maryi  

7:00 AM -  śp. Irena Holub - int. family 
 

Vigil of the 24
th

  Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Deceased members of the Scovera Family - int. 
William and Teresa Popek 
2. śp. Władysława Kaczmarczyk - int. children and 
grandchildren 
3. śp. John, Aleksander, Władysława and deceased 
members of the Banach Family - int. Katherine and family 
4. śp. John Kazlauskas - int. Barbara Kazmierczak 
5. śp. David Banach - int. mother 
 
24

TH
  SUNDAY IN ORDINARY TIME - SEPTEMER 13, 2020    

24  NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 WRZEŚNIA, 2020 
8:00 - śp. Marianna i Prokop Suchomski - int. dzieci 
9:30 - śp. Beatrice and Andrew LaCousiere; Rita and Cleo 

Capalbo; deceased members of the Lysiak Family - 
int. family 

11:00:  
1. O Boże Błogosł., Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 
Ks. Tomasza z okazji urodzin - int. Koło Żywego Różańca 
2. O przewodnictwo Ducha Św i opiekę Bożej Matki dla Ks. 
Tomasza z okazji urodzin - int. Wspólnota Metanoia 
3. śp. Mariusz Biedrzycki - int. ojciec z rodziną 
4. śp. Stanisław Piaścik - int. Irena Lech 
5. śp. Stanisława Lach - int. Jolanta i Stanley Sobiech 
6. śp. Regina Loconto - int. Rodzina Pyśków 
7. śp. Marek Macko - int. Rodzina Pyśków 
8. O zdrowie dla mamy 
9. śp. Bolesław Poręba - int. Jadwiga Burzyński 
10. śp. Kazimierz i Mark Nowak - int. rodzina 
11. śp. Jerzy Klimaszewski, Feliksa Kretowicz, Maria 
Garstka, - int. rodzina 
12. śp. Weronika i Wincenty Klimaszewski; Jadwiga i Piotr 
Anisiejko i zmarłych z rodziny Klimaszewskichi Anisiejko - 
int. rodzina 
13. śp. Wiesława Rogowska - int. rodzina Sobocińskich 
14. śp. Tomasz Ćwiek - int. mama 
15. śp. Jasia Mieczkowska - int. Janina Cwalińska 
16. O zdrowie i Boże Błogosł. oraz opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Ali i Kazika Kowalczyk - int. siostra 
z rodziną 
17. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z mężem i 
wnuczką  

NASZE GRATULACJE DLA 
 

Aliny Bober i Kazimierza Kowalczyka 
 

którzy zawarli sakramentalne 
małżeństwo.  

 

God Bless You!  Szczęść Boże! 

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

śp. Irena Holub, 92 
 

May she rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie... 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
23RD SUNDAY OF ORDINARY TIME 

“You, son of man, I have appointed watchman for the house 
of Israel…” (Ezekiel 33:7)   

Many of us are generous with our gifts. However, many of us 
are not generous in proportion to the gifts we have been given. 
How often do we give at the minimum level required? 
Remember, the Lord calls us to nurture and develop our gifts. 
He calls us to be generous with all the gifts He has given us, 
especially the one that means the most to us.  

 
TUESDAY, SEPTEMBER 8 

NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
Scripture does not give an account of Mary’s birth. However, 
the apocryphal Protoevangelium of James fills in the gap. This 
work has no historical value, but it does reflect the 
development of Christian piety. According to this account, 
Anna and Joachim are infertile but pray for a child. They 
receive the promise of a child who will advance God’s plan of 
salvation for the world. Such a story, like many biblical 
counterparts, stresses the special presence of God in Mary’s 
life from the beginning. 
Birthday celebrations bring happiness to the celebrant as well 
as to family and friends. Next to the birth of Jesus, Mary’s 
birth offers the greatest possible happiness to the world. Each 
time we celebrate her birth, we can confidently hope for an 
increase of peace in our hearts and in the world at large.  
 

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. 

 
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 working in cooperation with the Office of Catholic 
Education of the Diocese of Worcester and planning our new 
cathecetical year. It is a challenge to find the best way to 
proceed, now that St. Mary’s school is closed  and we have to 
incorperate all the limitations caused by the pandemic.  
We will share more details with you once we are ready.  
 

ST. MARY’S BOOSTERS 
September Booster meeting is cancelled.  The next Booster 
meeting will be on October 15 in the church hall.  
 

PARISH FALL FESTIVAL 
As you are all aware, Churches and other groups are still under 
State and Diocesan mandates for crowd control during Masses 
and other Parish events. Due to these mandates and the 
uncertainty of the coronavirus, we have to cancel the annual 
Parish Festival in its traditional form. However we will have a 
Money Raffle and will be sending you raffle tickets asking for 
you help. Thank you for your understanding and cooperation. 
 

OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA  SHRINE  
We would like to share with you some good news. The Shrine 
decicated to Our Lady of Czestochowa in our parking lot, built 
by Polish American Veterans of WWII in 1966, is being 
professionally renovated. The nessesery masonery repairs to 
preserve it are nearly finished, and soon it will once again be 
open to the public.  

Our Church Community Welcomes 
 

Johannes  (Janusz)  Marek Geheran 
 

who has entered the Catholic Church through the  
Sacrament of Baptism. May God bless this child and 

the family. Szczęść Boże!  

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

I. Alicia Michelle Lamoureux and Jesse Connor Brunelle 

2020 PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
 
Partners in Charity Appeal this year comes to an end. 
Thank you to all who have made their donation. As of today, 
we have received 169 gifts and collected $38,746.00, our 
parish goal is $46,500.   
Monday. Sept. 7th is the final day for online donations at 
www.partners-charity.net.  Please make sure to mention 
our parish so we can receive the credit. 

Thank you for your support -  and God Bless you! 

https://info.franciscanmedia.org/blessed-virgin-mary
https://info.franciscanmedia.org/blessed-virgin-mary
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving
https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

23 Niedziela Zwykła, Rok A 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Mt. 18,15 
Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której 
zagrożone jest zbawienie człowieka, gdy poprzez nałogi lub 
łamanie Bożych przykazań zatraca się i oddala od Boga. To 
miłość każe z cierpliwością patrzeć na drugą osobę. Tego uczy 
nas Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy studni czy z 
kobietą, którą chciano ukamienować. Czy potrafimy upominać 
innych z miłością i wyrozumiałością? Czy oddzielamy grzech 
od osoby? Fragment ten kończy się zapewnieniem Jezusa o 
swojej obecności pośród nas, we wpólnocie, która stanowimy.  
i w której doświadczamy obecności Boga. Wspólnota, w której 
również my sami możemy usłyszeć upomnienie, które będzie 
nas dotyczyło. Przyjmijmy to jednak jako troskę o nasze 
zbawienie, a nie krytykę. (mateusz.pl) 
 
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.  

 
WTOREK, 8 WRZEŚNIA - NARODZENIE N.M.P. 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. 
Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i 
św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego 
wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było 
za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie 
prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę 
za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna 
urodziła córkę, Maryję.  
 
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. 
 
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! 
 

SPOTKANIE BIBLIJNE 
Po Mszy Świętej o godzinie 6 wieczorem we wtorek 8 
września w dolnej sali na plebanii po wakacyjnej przerwie 
zostają wznowione spotkania mające na celu pogłębić naszą 
znajomość Pisma świętego. Dzięki temu możemy chętniej 
sięgać po Słowo, które pochodzi od Boga.  Tym razem 
zajmiejemy się księgą Dziejów Apostolskich, która jest 
pewnym wzorem dla nas i dla Kościoła, bowiem pokazuje jak 
Bóg współdziała z tymi, którzy podejmują pierwsze głoszenie 
Ewangelii i przyczyniają się do powstawania wspólnot 
chrześcijańskich.  
 

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
Wraz z zakończeniem wakacyjnej przerwy także mężczyźni, 
poprzez spotkania w męskim gronie, mogą umacniać swoje 
powołanie i wiarę swoją obecnością, dyskutując i dzieląc się na 
zaproponowany temat, wspólnie rozważając Pisma święte i 
wyjaśniając katechizm. Spotkania zazwyczaj mają miejsce co 
miesiąc w drugi czwartek miesiąca, na które może dołączyć 
każdy z panów niezależnie od wieku i stanu: czy to jako 
kawaler, czy jako małżonek, ojciec.  
Najbliższe - 10 września we czwatek o godzinie 6:30 
wieczorem w dolnej sali na plebanii.  
 

GRUPA MIŁOSIERDZIA 
W co drugi piątek miesiąca mamy okazję do zgłębiania 
jednego z najważniejszych przymiotów Boga - miłosierdzia, 
dzięki spotkaniom otwartym dla każdego. Nieodzowną 
pomocą  jest Dzienniczek Siostry Faustyny i Katechizm 
Kościoła Katolickiego na podstawie, których podejmujemy 
jakieś zagadnienie. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 
pod kościołem w piątek 11 września po wieczornej Mszy 
Świętej o godzinie 6:30 
 

ZBIÓRKA NA PARTNERS IN CHARITY 
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas złożyli ofiary na 
Partners in Charity. Do tej pory uzbieraliśmy $38,746 od 169 
ofiarodawców.  
Jeżeli ktoś może jeszcze pomóc, to do jutra (poniedziałek 7 
września) można składać ofiary online na stronie: 
www.partners-charity.net. Prosimy zaznaczyć w 
odpowiednim miejscu naszą parafię, aby ofiara była 
zaliczona na nasze konto. Parafialny cel to: $46,500.  
Bóg zapłać za pomoc i każdą ofiarę! 
 

KAPLICA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy prace przy kaplicy Matki Bożej. 
Chodzi o zabezpieczenie i wzmocnienie frontowej ściany, naprawy 
murarskie, malowanie oraz wymianę części posadzki.  
Mamy nadzieję że w niedługim czasie kaplica znowu zostanie 
otwarta dla wszystkich modlących się przy niej.   
 

JESIENNY FESTIWAL PARAFIALNY 
W tym roku, ze względu za epidemię, jesteśmy zmuszeni do 
odwołania naszego parafialnego festiwalu, który zwykle ma miejsce 
w pierwszy weekend października.  
Zorganizujemy jednak loterię pieniężną i jak zwykle wyślemy do 
wszystkich rodzin losy tej loterii prosząc o pomoc w zakupie lub 
rozprowadzeniu wśród swoich znajomych i przyjaciół. Dziekujemy 
za pomoc i zrozumienie.  

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 with memorial offerings on the 
occasion of the death of your loved ones and when you make your wills, bequests 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. 

Please join us  in welcoming  the newest  
Funeral Director at Worcester Funeral, Inc. (Henry-Dirsa)   

 

John A. Plewa 
 

John is a  graduate of  Worsham College of Mortuary Science in Chicago, IL. and Worcester State  
University. Originally from Webster Massachusetts, he looks forward to assisting  us  in  continuing 
to support our heritage of providing care with empathy and dignity.  
John is fluent in both English and Polish. 
 
W Domu Pogrzebowym Henry-Dirsa rozpoczyna pracę nowy Dyrektor John A. 
Plewa, który ukończył edukację i uzyskał licencję potrzebną do wykon-
ywania tego zawodu. John pochodzi z Webster i będzie asystował rodzinom w 
ważnych i trudnych sytuacjach życiowych związanych z pogrzebami 
najbliższych. John mówi biegle po angielsku i po polsku. Gratulujemy! 



 

 



 

 

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 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Currier, Robert and Alice 
Homrok, Irene 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kurpiewski, Sławomir and Bożena 
Macko, Andrzej and Agnieszka 
Pacek, John and Susan 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Prytko, Robert and Lisa 
Ruco, Anna 
Tomaszewski, Elizabeth 
Wondolowski, Paul B 

SECOND COLLECTION 
 THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance  
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 
Bieżące utrzymanie budynków 

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. 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF AUGUST 30, 2020  

 
REGULAR COLLECTION  $ 4,023.00 - Incl. $ 1,083.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $      20.00 - online 
RENOVATION FUND   $    522.50 - Incl. $ 162.50 online 
FEAST OF THE ASSUMPTION $     40.00  
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
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 

 

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/

