
 

 

  

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 

18 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 18,  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 

29
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME -  29 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 17   
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 and their 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 
12. O Boże błogosł., opiekę Matki Najśw., łaskę zdrowia i 
ulgę w cierpieniu dla Anny, Krystyny, Stefana i Sylwi - int. 
dzieci 
13. śp. Jadwiga i Czesław Cwaliński - int. córki Gosi z 
rodziną 
 
Monday, October 19    

Bl. Jerzy Popiełuszko / Bł. Jerzego Popiełuszki 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - (Pol/Eng) śp. Barbara Chodkowska - int. rodz. 
Kurpiewskich 
 
Tuesday, October 20  Św. Jana Kantego 
6:30 AM - śp. James and Pauline DiPadua - int. sons 
6:00 PM - Różaniec, Adoracja i Modlitwa Uwielbienia 
 
Wednesday, October 21      
6:30 AM - śp. Betty Wróblewski - int. The Denning and 

Pietrewicz Families 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodz. Kiziorów, Drozdowskich i 
Waśków - int. Rodzina 
 
Thursday, October 22   

St. John Paul II / Św. Jana Pawła II 
6:30 AM - Health and God’s Blessings for Barbara and 
Aneta on the occasion of their birthday 
6:30 PM (Pol/Eng) - śp. Stanisława Lach - int. Jolanta i 
Stanisław Sobiech 
 

Friday, October 23 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Anna i Bronisław Koszewscy - int. chrześniak 
z rodziną 
 

Saturday, October 24 
7:00 AM -  śp. Titus Strakosz - int. Friends of TY 
 

Vigil of the 30
th

  Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Deceased members of the Marie Germain family - int. 
William and Teresa Popek 
2. śp. Konstanty Anisko (Anniv.) - int. daughter 
3. śp. Steven and Anna Gabor - int. Joan Gabor and Family 
4. śp. Helena Seligowski (anniv.) and deceased members of 
the Seligowski, Skrocki and Petkus families - int. Rita 
5. śp. Anthony Walter Bulak Jr. (anniv.) - int. Mary Jarowski 
6. śp. Elaine Lefebvre - int. Joan Kalinowski 
 
30

TH
  SUNDAY IN ORDINARY TIME - OCTOBER 25, 2020    

30  NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 PAŹDZIERNIKA, 2020 
8:00 - śp. Stanisław Piaścik - int. Monika i Marek Lech 
9:30 - śp. Rev. Charlie Borowski - int. The Kohut Family 
11:00:  
1. śp. Edward Lech - int. żona z rodziną 
2. śp. Stefania Galanek, ks. Bargielski, ks. Nowicki, ks. 
Sutkowski, ks. Szleszyński - int. Krystyna z rodziną 
3. Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo dla Jolanty i Krzysztofa Cieślak z okazji 
rocznicy ślubu - int. siostra 
4. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
5. śp. Marianna i Edward Misierewicz - int. siostra Krystyna z 
rodziną 
6. śp. Barbara, Helena, Stanisław Stomski - int. córka z 
rodziną 
7. śp. Kazimierz, Zofia Gawroński; Sabina i Paweł Soroka - 
int. Teresa 
8. O zdrowie, błogosł. Boże i ulgę w cierpieniu dla Sławka 
Kurpiewskiego - int. rodzina Małkowskich 
9. O Boże błogosł., światło i dary Ducha św. oraz  opiekę 
Matki Bożej dla Marcina, Agnieszki, Michała i Weroniki - int. 
rodzice 
10. O Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. oraz łaskę zdrowia 
i uleczenie z choroby nowotworowej dla Waldemara Łysiak - 
int. siostra z rodziną 
11. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Alex 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
For Health and healing for Peter Hauge Jr.  

 donated by family 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
29TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

“Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s and 
to God the things that are God’s.”  (Matthew 22:21)   

Everything we are and everything we have belongs to God. We 
aren’t “owners” of anything, we are merely “stewards” of the 
gifts God has given each of us.  All God is asking is that we 
give back a portion of what He gave us.  This is the essence of 
Stewardship.  God should be our first priority in 
everything.  All else comes second, especially our money.  
 

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.  

 

FORTY HOURS DEVOTION 
This Sunday, October 18th after  the 
11:00 Mass, we will have Adoration.  At 
3:00 p.m  we will pray the Chaplet of 
Divine Mercy, and  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 

intercession of St. John Paul II, as we celebrate his 100th 
Birthday (May 18, 1920) and the 42nd anniversary of his 
election as Pope. (October 16, 1978). After Vespers there will 
be an opportunity for confession. 
On Monday, October 19 after  morning Mass we will have  
Adoration throughout the day until the evening Mass. Please 
stop by for a moment of prayer in silence.  
 

ANNIVERSARY OF THE ELECTION  

OF POPE JOHN PAUL II  

October 16, 1978 entered into the history of the Church and the 
world as the year of the election of Polish Cardinal Karol 
Wojtyła to the Holy See, the Chair of Saint Peter in Rome. The 
young pope - John Paul II, full of dynamism, focused on 
Christ, inspired by the Holy Spirit, preached the message of the 
Gospel for over 25 years. His departure for the Father's house 
on April 2, 2005 was called by the world  ‘the end of an era.’ 
Today, from the perspective of 15 years, we look at his 
charismatic apostolic mission, and see that the Church 
continues to draw from the treasury of his teachings, she prays 
to him as a saint and still lives in the shadow of his influence 

through the miracles which, thanks to him, happened to many. 
We can say that it was not the end of an era, but the beginning 
of something new in the life of mankind.  

Msgr. Anthony Czarnecki 
 

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. 

 

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! 

 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.  
 

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.  
 

MONEY RAFFLE WINNERS: 
Thank you to all who purchased the Festival Money Raffle 
tickets this year. We are grateful for your continued support! 
God bless you all!   Congratulations  to the winners:  
1000 - JoAnn Wiwatowski, 500 - Lee Pietrewicz, 100 - Carol 
Kozlowski, 100 - Grace Doroz, 50 - John Bartosiewicz, 50 
Stanley and Halina Kowalczyk,  50 - Alicja Golaszewski.  

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

29 Niedziela Zwykła, Rok A 
Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do wielbienia 
Boga, który jest godzien wszelkiej chwały. Jest On naszym 
Stwórcą i Ojcem, dlatego możemy wołać do Niego, prosić Go 
w modlitwie i błagać o pomoc, pewni, że zostaniemy 
wysłuchani. Bóg jest mądry i potężny. Wypełnia swe zbawcze 
plany, wchodząc niespodziewanie w historię człowieka. 
Niekiedy dla dobra swych dzieci posługuje się tymi, którzy Go 
nie znają. Udziela pomocy w sposób, jakiego nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć. Bóg jest Panem, a my jego dziećmi. O tym 
zapewnia nas wiara, która wzywa nas, byśmy Boga, siebie i 
innych ludzi traktowali sprawiedliwie. Oddali każdemu to, co 
mu się od nas słusznie należy. Prośmy więc o dar bojaźni 
Bożej i umocnienie w cnocie pobożności. (żródło: Od Słowa 
do życia) 
 

NABOŻEŃSTWO 40 GODZINNE 
Rozpoczynamy dzisiaj Nabożeństwo 40-to Godzinne. 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.  
W PONIDZIAŁEK, 19 października Adoracja rozpocznie 
sie po Mszy św. porannej i potrwa cały dzień do Mszy św. 
wieczornej. Zapraszamy wszystkich na chwilę modlitwy i 
adoracji w ciągu dnia oraz na wieczorne nabożeństwo.  

 
ROCZNICA WYBORU  

KARD. KAROLA 
WOJTYŁY NA PAPIEŻA  

Dzień 16 października 1978 
roku wszedł w historię Kościoła 
i świata jako rok wyboru 
polskiego kardynała Karola 
Wojtyły na stolicę świętego 
Piotra w Rzymie. Młody papież 
- Jan Paweł II pełen 
dynamizmu, zapatrzony w 
Chrystusa, natchniony Duchem 
Świętym głosił orędzie 
ewangelii przez ponad 25 lat. 

Jego odejście do domu Ojca, 2 kwietnia 2005 r. nazwane było 
przez świat jako koniec epoki. Dzisiaj, kiedy z perspektywy 15 
lat patrzymy na Jego charyzmatyczną misję apostolską 
widzimy, że Kościół ciągle czerpie ze skarbca jego nauczania, 
modli sie do Niego jako świętego i ciągle żyje w cieniu Jego 
wpływu przez cuda, które za jego przyczyną stały sie udziałem 
wielu, dlatego możemy powiedzieć, że to nie był koniec epoki, 
ale początek czegoś nowego w życiu ludzkości. 

  Ks Prał. Antoni Czarnecki 

NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II 
Trwa nowenna do św. Jana Pawła II przed jego liturgicznym 
wspomnieniem, które wypada 22 października. Modlitwy 
nowennowe odmawiamy podczas wieczornego nabożeństwa. 

 
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.  
 
WTOREK - O godz. 6:00 wieczorem Różaniec, a po nim 
wspólnota Metanoia zaprasza na Adorację i Modlitwę 
Uwielbienia.  
 
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. 

 
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.) jest 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.  

 
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! 

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


 

 

INSTALATION OF THE FIRST CLASS RELIC  
OF BL. FR. JERZY POPIEŁUSZKO 

 
Tomorrow, Monday October 19, we celebrate the feastday 

of Bl. Fr. Jerzy Popiełuszko. 
 At the evening Mass we will present and install  the first 

class relic of Fr. Jerzy.  
When Communist officials kidnapped and killed Father Jerzy 
Popiełuszko, they likely did not intend to help create a Polish 
hero, martyr and future saint for the Catholic Church. 
Although the Communists had been trying to kill Fr. 
Popiełuszko in ways that would seem like an accident, they 
captured him 36 years ago today, on Oct. 19, 1984. They beat 
him to death and threw his body into a river. He was only 37 
years old. 
His crimes: encouraging peaceful resistance to Communism, 
celebrating the Masses for the homeland, and working as 
chaplain to the workers of the Solidarność (Solidarity) 
movement and trade union, which was known for its opposition 
to Communism.   
His body was recovered on Oct. 30, 1984. His death grieved 
and enraged Catholics and members of the Solidarity 
movement, who had hoped to accomplish social change 
without violence. 
“When the news was announced at his parish church, the 
congregation was silent for a moment and then began shrieking 
and weeping with grief.”   

Fr. Popiełuszko is one 
of more than 3,000 
priests martyred in 
Poland under the Nazi 
and Communist 
regimes which 
dominated the country 
from 1939-1989. 
In 2009, Fr. 
Popiełuszko was 
posthumously awarded 
the Order of the White 
Eagle, the highest 
civilian or military 
decoration in Poland. 
That same year, he 
was declared a martyr 
of the Catholic Church 
by Pope Benedict 
XVI, and on June 6, 
2010 he was beatified.  

Remembering Fr. Jerzy 
Popiełuszko, we remember the 
unswerving priests who preached 
the Gospel, served God and 
people in the most terrible times 
and had the courage not only to 
suffer for the faith but to give 
what is most dear to men: their 
lives. (CNA) 
 
WPROWADZENIE RELIKWI  

BŁ. KS. JERZEGO  
POPIEŁUSZKI 

Jutro, 19 października obcho-
dzimy liturgiczne wspomnienie 
Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pod-
czas wieczornej Mszy św. 
będziemy świadkami uroczystego wprowadzenia Jego 
relikwii do naszego kościoła.  
Kiedy komuniści obmyślali i zrealizowali swój plan 
zamordowania ks. Jerzego, nie przypuszczali zapewne, że ich 
działania doprowadzą do wykreowania kolejnego wielkiego 
bohatera narodu polskiego i świętego Kościoła Katolickiego.  
Służąc w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie 
odprawiał Msze za Ojczyznę, które zawsze gromadziły tysiące 
ludzi. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej 
władzy, wystrzegając się przy tym głoszenia nienawiści do 
przeciwników. W swych homiliach czerpał z nauczania 
Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Pomimo szykan ze 
strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i 
oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i 
obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, 
sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem 
Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać 
dobrem. 
19 października 1984 roku został porwany i zamordowany 
przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Miał zaledwie 
37 lat. Pogrzeb księdza Popiełuszki zgromadził tłumy. 
Wydarzenie to określa się jako „wielki patriotyczny manifest”. 
Grób księdza Jerzego znajduje się przy Kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie i jest celem licznych 
pielgrzymek wiernych. 
6 czerwca 2010 roku, odbyła się Beatyfikacja ks. Jerzego 
Popiełuszki w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Arcybiskup 
Angelo Amato – prefekt Kongregacji do spraw 
Kanonizacyjnych – w imieniu papieża Benedykta XVI, 
odczytał akt beatyfikacyjny.  

Pope John Paull II at the Fr. Popiełuszko’s grave, next to the church, 
where he served in Warsaw, Poland 
 
Jan Paweł II przy grobie Ks. Jerzego, koło kościoła 
 Św. Stanisława Kostki w Warszawie 

 

If you would like to find more infor -
mation about the life and mission of  
Fr. Jerzy,  we recommend the movie: 
Jerzy Popiełuszko, messenger of the 

truth. It’s available on amazon prime or 
on DVD on amazon.com or EWTN 

 religious catalog.  
 

Wszystkim zaiteresowanym polecamy 
film opowiadający historię ks. Jerzego 

pt. Jerzy Popiełuszko - messenger of the 
truth. Film w j. polskim i angielskim jest 

dostępny na amazon.com.  



 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
 

Online CCD classes in October  
for grades 7-11:  

 October 19 - regular classes on 
Zoom  

 October 26 - regular classes on 
Zoom 

 
CCD classes for grades 1-6: 

 
October 19 - additional online CCD 
class on ZOOM for those who missed 
the first CCD class in October 
 

In November - grades 1 - 6: 
 

 November 7, Saturday - IN THE 
CHURCH - in English - after 4:00 pm 
Mass. 
 November 8, Sunday - IN THE 
CHURCH - in Polish - after 11:00 am 
Mass. 
 November 9, Monday - ZOOM, 
English at 5:30 pm. 

 
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 
 

 

 

 

 

NAUKA RELIGII tzw. CCD  

Kalendarz zajęć CCD dla klas 7-11 

w Październiku: 

 19 Października - ZOOM  

 26 Października - ZOOM  

 

Najbliższa katecheza CCD 

 dla klas 1-6:  

19 Października - Dodatkowa 

katecheza dla tych, którzy nie mogli 

być obecni na pierwszej - ONLINE -

 przez aplikacje ZOOM  

 

W Listopadzie katecheza 

 dla klas 1 - 6: 

  7 listopada, Sobota - W 

KOŚCIELE, po polsku - po Mszy 

Św o 11:00am 

 8 listopada, Niedziela - W 

KOŚCIELE, po angielsku - po 

Mszy Św. o 4:00pm 

 9 listopada, Poniedziałek - 

ONLINE przez aplikacje ZOOM,  

 

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  

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: 
 
Aldridge, Barbara 
Bacon, Barry 
Biedrzycki, Zbigniew and Teresa 
Borowiec, Zbigniew and Danuta 
Brennan, Priscilla 
Currier, Robert and Alice 
Golaszewski, Raymond and Alicja 
Janeczak, Zdzisław and Elizabeth 
Kohut, Steve and Sylwia 
Lange, Halina 
Piaścik, Bernard and Anna 
Rogacz, Stanley 
Seaver, Austin and Mary 
Szymczak, Stephen and Linda 
Wesołowski, Władysław 
Wesołowski, Zbigniew 
Zuschlag, Aniela 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

World Mission Sunday 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Niedziela Misyjna 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF OCTOBER 11, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,046.00 - Incl. $818.00 online 
FORTY HOURS DEVOTION  $    728.00 
MONTHLY MAINTENANCE  $    402.00 - Incl. $  55.00 online 
RENOVATION FUND   $    561.50 - Incl. $  82.50 online 
ALL SOULS DAY    $        5.00 online  

 
Thank you for loving and supporting your parish.  GOD BLESS YOU!   

 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii.  

BÓG ZAPŁAĆ! 
 

Sign up for Online Giving at www.OlcWorcester.com.   
It’s easy safe and convenient! 

EMMANUEL RADIO  
FALL PLEDGE DRIVE 

Emmanuel Catholic Radio will host a live 
three-day Fall Pledge Drive October 21-23 
from 7 am–6 pm, . Your  tax-deductible gift 
keeps Catholic radio on the air serving all 
local parishes/Catholic schools and 
organizations/charities during this historic 
Coronavirus Pandemic. To donate call (508) 
767-1230; online at 1230radio/com; or mail 
to Emmanuel Radio, P.O. Box 20027, 
Worcester, MA 01602.  
For quality Catholic programming tune to 
1230AM, 970AM or 101.1FM Emmanuel 
Radio on your radio dial, stream shows live 
at www.1230radio.com. Like us on 
Facebook.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

"Be close to your priests with affection and with your 

prayers, that they may always be sheperds according to 

God's heart." - Pope Francis 

Join us on Monday, October 26th at 6:00pm for our virtual 

7th Annual Celebrate Priesthood Gala!  

The event will be livestreamed and available for viewing online 

at worcesterdiocese.org. 

It will run approximately 30-45 minutes in length and will 

feature brief interviews with a number of priests, some retired 

and some still very active in ministry, a reflection about the gift 

of the priesthood by Bishop McManus, and memorial tribute to 

those who have died since last October. There will be an 

opportunity to share thoughts and memories on diocesan 

social media as well. We hope you will join us in supporting 

priests' retirement! 

 "It is humbling when you realize that our 55 retired priests 

have committed more than 2,000 years of service to the 

faithful in our diocese."  -Bishop Robert J. McManus 

 

If you would like to support the Diocesan Fund for Retired 

Priests please go to: 

worcesterdiocese.org/celebrate-priesthood-2020 

Or mail your donations to: Diocese of Worcester, 49 Elm St.  

Worcester MA, 01609 

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. 

http://worcesterdiocese.org/
https://worcesterdiocese.org/celebrate-priesthood-2020


 

 

 
 

 

 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/

