
 

 

  

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 

11 Października, 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 

October 11,  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  
edward05@gmail.com 
 

Caroline Then  
Cantor, cthen31@gmail.com 
 

Christopher Cuzzupe 
Cantor, cuzzupec@gmail.com 
 

John Kania 
Volunteer Sacristan 
jskamc@hotmail.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 

28
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME -  28 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, October 10   
Vigil of the 28

th
  Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM 
1. śp. Genowefa and Edward Święszkowscy - int. Zofia 
Sobocińska 
2. śp. Joseph and Helen Stodulski and family - int. Barbara 
and MaryAnn 
3. śp. Robert Kiliński (7 anniv.) - int. wife and children 
4. śp. General Richard M. Hooker - int. Prytko Family 
5. śp. Titus Strakosz - int. Friends of TY 
6. śp. Beatrice Wilmot and deceased members of the family 
- int. Rita Seligowski 
7. śp. Zofia Lis - int. Małgorzata and John Bartosiewicz 
8. śp. Elaine (Kubicki) Lefebvre - int. family 
 
28

TH
  SUNDAY IN ORDINARY TIME - OCTOBER 11, 2020    

28  NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 PAŹDZIERNIKA, 2020 
8:00 - O zdrowie, błogosł. Boże  i opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla Lucy i Czesława Karłowicz 
9:30 - śp. Deceased Members of Waraszkiewicz Family - int. 

Steve and Annie 
11:00:  
1. śp. Erich Lange - int. żona 
2. śp. Stanisław Piaścik - int. Renata i Krzysztof Lech 
3. śp. Wincenty i Władysława Galanek - int. córka Basia z 
rodziną 
4. śp. Wiesława Rogowska - int. Elżbieta i Jan Gardoccy z 
rodziną 
5. śp. Stefania Galanek, ks. Bargielski, ks. Nowicki, ks. 
Sutkowski, ks. Szleszyński - int. Krystyna z rodziną 
6. śp. Józef Kurkiewicz - int. Elżbieta i Ryszard Kamiński z 
rodziną z Polski 
7. O opiekę Maryi i mądrość Ducha Świętego w 
podejmowaniu decyzji życiowych dla Pauliny Skowrońskiej z 
okazji 18 urodzin - int. rodzice 
8. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z mężem i 
wnuczką 
9. śp. Zmarłych polecanych w wypominkach 
10. O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Krzysztofa - 
int. rodzina 
11. śp. Leokadia, Stefan Bescy; Tadeusz Kłosowski - int. 
Alicja i Jacek 
12. O zdrowie, Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla 
Marcina i jego rodziny z okazji urodzin 
13. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną 
14. O zdrowie dla Prezydenta USA - int. Stanisław 
 
Monday, October 12          Columbus Day  
6:30 AM - śp. Maria i Jerzy Luczyk - int. Mariola Holub 
6:30 PM - śp. Stanisława i Franciszek Piaścik - int. 
Genowefa 
 
Tuesday, October 13     Bł. Honorata Koźmińskiego 
6:30 AM - śp. Janina and Władysław Kozaczka - int. Mariola 
Holub 
6:30 PM - Msza św. wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 
Wednesday, October 14      
6:30 AM - Health and blessing for Witold and Aniela 

Zuschlag 
6:30 PM - śp. Józef, Genowefa, Piotr Skorupa - int. 
rodzina 
 
 
 

Thursday, October 15 St. Teresa of Jesus  
6:30 AM - O błogosławieństwo Boże dla córki jej męża i 
dzieci - int. Mariola Holub 
6:30 PM (English) - For Parishioners 
 
Friday, October 16           Św. Jadwigi Śląskiej 
6:30 AM - śp. Helen B. Matys (anniv.) - int. daughter 
MaryAnne (Matys) Rohde 
6:30 PM - śp. Józef Mazierkowski - int. syn z rodziną 
 
Saturday, October 17        St. Ignatius of Antioch 
7:00 AM -  śp. Stanley Gołaś, Walter Kraska - int. Kraska and 
Kerins Familes 
 

Vigil of the 29
th

  Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Henry, Stanisław Szydlik - int. Anna Gąska 
2. śp. Deceased members of the Popek Family - int. William 
and Teresa Popek 
3. śp. Czesław Kawalec, Stanisław Urban, Jan Białonóżka, 
Jerzy Klimaszewski - int. Władysława Kawalec and family 
4. śp. Irena Radziszewska - int. Sobociński Family 
5. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
6. śp. Robert Epstein - int. Larochelle Family 
7. śp. Peter Gabor - int. Joan, David and Annie 
 
29

TH
  SUNDAY IN ORDINARY TIME - OCTOBER 18, 2020    

29  NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 PAŹDZIERNIKA, 2020 
8:00 - śp. Stanley Korzep (25 rocznica) - int żona i dzieci 
9:30 - For Health, God’s blessings and the gifts of the Holy 

Spirit for Joanna and Tomasz with children - int. 
parents 

11:00:  
1. śp. Stanisław, Julianna i zmarłych z rodziny Jończyk - int. 
córka Daniela z rodziną 
2. śp. Stefania Galanek, ks. Bargielski, ks. Nowicki, ks. 
Sutkowski, ks. Szleszyński - int. Krystyna z rodziną 
3. śp. Eugeniusz Mróz - int. siostra Krystyna z rodziną 
4. śp. Stefania i Józef - int. dzieci 
5. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. dla Sławka Kurpiewskiego 
- int. rodz. Gawędzkich 
6. śp. Zmarłych polecanych w wypominkach 
7. śp. Edward Klimaszewski i zmarłych z rodziny - int. 
Teresa 
8. śp. Antoni i Weronika Ciborowski - int. Teresa 
9. O zdrowie dla Prezydenta USA - int. Stanisław  
10. śp. Bogumiła Sienkiewicz i zmarłych z rodziny 
Sienkiewicz; Józef Lewandowski - int. córki 
11. O zdrowie, błogosł. Boże  i opiekę Matki Najśw. dla 
Aleksandry - int. mama 
 

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

śp. Elaine F. (Kubicki) Lefebvre, 72 
 śp. Josephine M. (Golinski) Guerin, 95   

 

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

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

SACREAD HEART CANDLE  

IMO of Peter Gabor, donated by family 
ST. JOHN PAUL II CANDLE 

IMO of Peter Gabor, donated by family 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
28TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

“My God will supply whatever you need…”   
(Philippians 4:19)  

God really does provide for those who are grateful and 
generous.  This is very difficult for people that don’t live a 
stewardship lifestyle to believe.  People are skeptical and say 
it’s just coincidence.  If you are skeptical, try living a 
stewardship lifestyle for just one month – be generous with 
your gifts of time in prayer, talent in charitable works and 
treasure and see how God provides for your needs.  
 
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.  
 

ROSARY DEVOTION IN OCTOBER 
During the month of October, we will pray the Rosary  
Monday, Tuesday, Wednesday and Friday at 6:00 pm, 
followed by Mass in Polish.  
Thursday, at 6:30 p.m. there will be Mass in English 
followed by exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and 
other prayers for our country. 
Saturday - Rosary at 3:30 PM in English. Sunday at 10:30 
in Polish. 
 

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! 

 

40 DAYS FOR LIFE 
On Wednesday, September 23, we began the Fall Campaign of 
prayer and fasting called 40 Days For Life. Please join others 
who will gather in front of the Planned Parenthood abortion 
clinic in Worcester, to give your personal testimony, and show 
that you believe that human life is the most precious gift we 
receive from God. 
Our parish’s designated days of public vigil are  
Wednesdays from 1:00 to 7:00 P.M. Come and br ing your  

family members and friends with you. Please find more details 
on the flyer included with this bulletin.  
 

NOVENA TO ST. JOHN PAUL II 
On Tuesday, October 13, we will begin a Novena before the 
Feast Day of St. John Paul II on October 22. Please join us for 
nine days of prayer, petitions and thanksgiving. Novena 
prayers will be said after morning and evening Masses.  
 

PRAYERS FOR OUR COUNTRY  
In the month of October, every Thursday evening we 
gather in prayer, pleading with our Lord for peace in our 
country, a clean election and a return of our population to a 
firm belief and practice in Christianity. We invite you to join us 
in church on Thursdays, at 6:30 p.m. until 8:00 p.m. for Mass 
and Adoration. There will be an oppor tunity for  confession 
during Adoration. If you are not able to join us in the church, 
we hope you will join us online at www.olcworcester.com or in 
spirit, and pray with us from your home for this very important 
intention.  
 

FORTY HOURS DEVOTION 
Due to the current pandemic, our annual Forty Hours Devotion 
will have a different format. On Sunday, October 18th after the 
11:00 Mass, we will begin Adoration. At 3:00 p.m  we will 
pray the Chaplet of Divine Mercy, and then At 4:00 p.m. we 
will celebrate Vespers. Our  Guest Homilist, speaking in 
English and Polish, will be Msgr. Anthony Czarnecki, pastor 
Emeritus of St. Joseph Parish in Webster, and Chaplain to the 
New England Chapter of the John Paul II Foundation. This 
year we want to honor Jesus present in the Eucharist, by 
invoking the intersession of St. John Paul II, as we celebrate his 
100th Birthday (May 18) and the 42nd anniversary of his 
election as Pope. (October 16). After Vespers there will be an 
opportunity for confession. 
 

 

CLASS OF 1966 SCHOLARSHIP FUND 
Our Parish will be distributing 13 scholarships of $500 each to 
former St. Mary’s students and parishioners of Our Lady of 
Czestochowa parish, who,  after the closing of our school, are 
continuing their education in other Catholic schools. These 
scholarships are being donated by the St. Mary’s Class of 1966. 
The fund was established on the occasion of their 50th class 
reunion, and most of the money has been given in scholarships 
over the last four years. Interested families may contact the 
parish office.  

CCD RELIGIOUS EDUCATION 
THE FIRST CCD CLASSES BEGIN: 

 ONLINE through ZOOM app - Grades 1 - 11 
in English . - Monday, October 5th at 5:30 pm. 

 ONLINE through ZOOM - Grades 1 - 6 in Polish app.  
Monday, October 19th at 5:30 

 IN THE CHURCH - Grades 1 - 6 in Polish - Sunday, 
October 4th after 11:00 am Mass. 

 IN THE CHURCH - Grades 1 - 6 in English - Saturday, 
October 3rd after 4:00 pm Mass. 

 

REGISTRATIONS:  
Please go to www.olcworcester.com and complete the 

child / children's registration form.  
 

For schedule and other information please go to 
www.olcworcester.com or contact Agata Hannoush at: 

text 508-615-2639 or agata@olcworcester.com 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

28 Niedziela Zwykła, Rok A 
"Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił 
ucztę weselną swemu synowi.” Mt. 22, 1   
Zdumiewającym jest, ile razy Jezus nawiązuje w swoim 
przepowiadaniu do uczty, ile razy Ewangeliści opowiadają o 
Nim, jako zasiadającym za stołem zarówno w domach 
przyjaciół jak i wrogów! Mateusz na chwilę przed męką 
umieszcza Jezusową przypowieść o królewskiej uczcie 
weselnej. Nie zatrzymuje się jednak na Boskiej hojności 
zastawiającej stół, ale na tych, którzy zostali zaproszeni czy 
inaczej powołani do uczestnictwa w niej. Boże powołanie 
możemy odrzucić, bo Bóg uczynił nas wolnymi, możemy je 
zmarnować, ale pozytywna odpowiedź – wejście do wspólnoty, 
nie jest gwarantem wejścia do Królestwa. Warunkiem jest 
szata godowa – Jezus nie chce nas przerazić, ale nawrócić, bo 
może jesteśmy samowystarczalni jak ci pierwsi albo 
lekceważąco trwamy przy swoich koncepcjach: wiemy lepiej i 
nikt nie będzie nam niczego narzucał.  
 

RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 
W miesiącu październiku zapraszamy na Różaniec. 
Nabożeństwo Różańcowe będzie w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki o godz. 6:00 wieczorem a po nim Msza św. w j. 
polskim.  
We czwartki o godz. 6:30 będzie Msza św. w j. angielskim i 
potem adoracja z Różańcem i innymi modlitwami w 
intencji Stanów Zjednoczonych. Ponadto Różaniec 
będziemy odmawiać w sobotę o 3:30 pm w j. angielskim i w 
niedzielę o 10:30 w j. polskim.  
 
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 
Transmisje Mszy św. z naszego kościoła za pośrednictwem 
kanału YouTube: www.olcworcester.com. odbywają się w 
niedzielę o godz. 9:30 w j. angielskim i 11:00 w j. polskim. 
Transmitujemy także wszystkie wieczorne nabożeństwa. 
Zachęcamy wszystkich, którzy obawiają się lub nie mogą 
przyjść do kościoła, do łączenia się tą drogą ze swoją parafią i 
modlitwy w swoich intencjach. 
 
DZIĘKUJEMY za systematyczną pomoc i ofiary składane na 
utrzymanie parafii w tym trudnym czasie pandemii. 
Dziękujemy też za korzystanie z On-line giving! 
 
WTOREK - Wspólnota Metanoia zaprasza wszystkich 
chętnych na spotkanie biblijne po Mszy św. wieczornej. 
Czytając i poznając Pismo Święte w grupie, pragniemy także 
uczyć się jak modlić się i żyć na co dzień Słowem Bożym. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.  

NOWENNA 
 DO ŚW. JANA PAWŁA II 

We wtorek, rozpoczniemy nowennę do św. 
Jana Pawła II przed jego liturgicznym 
wspomnieniem, które wypada 22 
października. Modlitwy będą odmawiane 
podczas wieczornego nabożeństwa.  
 
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. 

 
SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 

W piątek 16. października po nabożeństwie różańcowym i 
Mszy Świętej w sali pod kościołem odbędzie się comiesięczne 
spotkanie z cyklu „Spotkanie ze Świętym”, na którym 
dokończymy poznawanie naszego wielkiego rodaka św. 
Maksymiliana Kolbego, szczególnie zostanie przybliżony 
drugi etap jego życia. Natomiast za miesiąc jest planowane 
przedstawienie osoby innego naszego współczesnego 
męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego relikwiami już 
niedługo będziemy się cieszyć w naszym kosciele. 
 

NABOŻEŃSTWO 40 GODZINNE 
Nabożeństwo 40-to godzinne w tym roku będzie miało inną 
formę ze względu na panującą epidemię. 
W niedzielę 18 października po Mszy św. o godz. 11:00 
rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnota 
Metanoia poprowadzi Uwielbienie, podczas którego będzie 
okazja do skorzystania z modlitwy wstawienniczej. 
Na godz. 3:00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego.  
O godz. 4:00 pm będą nieszpory. Naszym gościem i 
kaznodzieją będzie ks. prał. Antoni Czarnecki, 
emerytowany proboszcz Bazyliki św. Józefa w Webster oraz 
kapelan Fundacji Jana Pawła II. 
W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II (18 maja 1920) oraz 42 rocznicę jego wyboru na papieża (16 
października 1978). Dlatego 
pragniemy wzywać jego 
wstawiennictwa i razem z Nim 
dziękować za dar  Eucharystii. 
 Na zakończenie będzie okazja 
do skorzystania ze spowiedzi u 
jednego z zaproszonych 
kapłanów.  

CCD - LEKCJE RELIGII 
ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO 

 ONLINE przez aplikacje ZOOM klasy od 1-11 po 
angielsku - Poniedziałek, 5 października o 5:30 pm 

 ONLINE przez aplikacje ZOOM, klasy od 1 do 6 po 
polsku - Poniedziałek, 19 października o 5:30 pm. 

 W KOŚCIELE klasy 1- 6 po polsku - Niedziela, 4 
października po Mszy Św o 11:00am 

 W KOŚCIELE klasy 1- 6 po angielsku - Sobota, 3 
października po Mszy Św. o 4:00pm 
 
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem naszej 
strony internetowej www.olcworcester.com.  

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do Agaty Hannoush: 
agata@olcworcester.com albo text 508-615-2639  

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


 

 

Our parish’s designated day of prayer 
 and public vigil 

 at the Planned Parenthood in Worcester 
is every Wednesday from 1:00 to 7:00  

We invite all to join us! 

STYPENDIA 
Nasza parafia będzie rozdzialać 13 stypendiów w wysokości 
$500 dla uczniów szkoły St. Mary’s, należących do naszej 
parafii, którzy po zamknięciu naszej szkoły kontynuują naukę 
w innej szkole katolickiej. Pieniądze zostały przekazane przez 
absolwentów szkoły St. Mary’s, rocznik 1966, z okazji ich 50 
rocznicy ukończenia szkoły, 4 lata temu.  
Zainteresowane rodziny proszone są o kontakt z kanncelarią 
parafialną.  

40 DNI DLA ŻYCIA 
W dniach 23 września do 1 listopada trwa jesienna część 
kampani modlitewnej i postu w intencji ochrony życia dzieci 
nienarodzonych. Naszym parafialnym dniem modlitwy i 
czuwania przed kliniką aborcyjną w Worcester (470 
Pleasant St.) będzie ponownie każda środa, w godzinach od 
1:00 do 7:00 p.m. Niech nas nie zabraknie, aby dać 
świadectwo i stanąć w obronie największego daru Bożego, 
jakim jest ludzkie życie.  

www.40daysforlife.com/worcester 



 

 

 
 
 
October 10, 2020 
 
My dear friends in 
Christ, 
 

In his message for World Mission Day 
2020, Pope Francis wrote the 
following: 
 
In this year marked by the suffering 
and challenges created by the Covid-
19 pandemic, the missionary journey 
of the whole Church continues in light 
of the words found in the account of 
the calling of the prophet Isaiah: 
“Here am I, send me” (6:8). This is 
the ever new response to the Lord’s 
question: “Whom shall I 
send?” (ibid.). This invitation from 
God’s merciful heart challenges both 
the Church and humanity as a whole 
in the current world crisis. 
 
Our Holy Father reminds us clearly 
that each baptized Christian is called 
upon to make Christ present in the 
world in which they live. Pope Francis 
continued, 
 
Mission is a free and conscious 
response to God’s call. Yet we discern 
this call only when we have a personal 
relationship of love with Jesus present 
in his Church. Let us ask ourselves: 
are we prepared to welcome the 
presence of the Holy Spirit in our lives, 
to listen to the call to mission, whether 
in our life as married couples or as 
consecrated persons or those called to 

the ordained ministry, and in all the 
everyday events of life? 
 
Your donations on the weekend of 
October 20 are critical. The Pontifical 
Mission Societies serve the Church’s 
universality as a global network of 
support for the Pope in his missionary 
commitment by prayer, the soul of 
mission, and charitable offerings from 
Christians throughout the world. These 
donations assist the Pope in the 
evangelization efforts of particular 
Churches (the Pontifical Society for 
the Propagation of the Faith), in the 
formation of local clergy (the 
Pontifical Society of Saint Peter the 
Apostle), and in raising missionary 
awareness in children (Pontifical 
Society of Missionary Childhood). 
 
In a world where so much divides us, 
World Mission Sunday rejoices in our 
unity as missionaries by our Baptism. 
It also provides an opportunity to 
support the life-giving presence of the 
Church among the poor and 
marginalized in more than 1,111 
mission dioceses. Thank you for 
prayerfully reflecting on how your 
own baptismal call, and support World 
Mission Sunday in your parish. 
 
With every prayerful best wish, 
 I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

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: 
 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Courtney, Donald and Barbara 
Ermanski, Brenda 
Kaminski, Donald and Linda 
Kania, Elizabeth 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kopacz, Adrian Przemyslaw 
Macko, Andrzej and Agnieszka 
Polek, Father Richard 
Savaria, Gretchen and Mathew 
Skrodzki, Tadeusz and Zofia 
Stasiewicz, Mariusz and Danuta 
Szymczak, Zenon and Krystyna 
Wassel, Frederick 
Wesołowski, Władysław 
Zborowski, Krzysztof and Krystyna 

 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF OCTOBER 4, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,778.00 - Incl. $1,383.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 2,157.00 - Incl. $   425.00 online 
RENOVATION FUND   $ 2,039.50 - Incl. $   172.50 online 
CCD REGISTRATIONS  $    330.00 online 
FORTY HOURS DEVOTION  $      30.00 online 
MISSION SUNDAY   $      50.00 online 
CATHOLIC SCHOOLS  $      25.00 - Incl. $15.00 online 
ALL SOULS DAY    $      55.00 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 

40 Hours Devotion 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Nabożeństwo 40-to Godzinne 
 

SECOND COLLECTION 
 NEXT WEEKEND 

World Mission Sunday 
 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 
Niedziela Misyjna 

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


 

 

 

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. 



 

 

 
 

 

 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/

