
 

 

  

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 

1 Listopada, 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 

November 1,  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 

ALL SAINTS -  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

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 31 
Vigil of the Solemnity of All Saints  

4:00 PM 
1. śp. Czesława, Antoni i Stanisław Kurpiewski - int. Zofia 
Szydlik 
2. śp. Wiesława Rogowska - int. Elżbieta and family 
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. Halina Kisiel 
4. śp. Thaddeus Walter Jarowski (anniv.) - int. Mary Jarowski 
5. For all who have passed on to the next life this past year 
and for the loved ones who mourn them - int. Henry Dirsa 
Funeral Home 
6. For Health and God’s blessings for Barbara - int. sister 
Jolanta Sobiech 
7. For a clean election and a good president - int. Stanley 
8. śp. Anna, Czesław Pianka - int. Jarosław and family 
9. śp. Józef, and Janina, Józef and Julia Ukleja - int. Monica 
and family 
 

SOLEMNITY OF ALL SAINTS  - NOVEMBER 1, 2020    
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

1 LISTOPADA, 2020 
8:00 - śp. Jerzy Szydlik i zmarłych z rodziny Szydlik; Elżbieta 

Kobrzycka; Marcin Kuzia 
9:30 - śp. John Kraska and Thaddeus Gołaś - int. Kraska and 

Kerins Families 
11:00:  
1. śp. Anna i Franciszek Święszkowscy - int. wnuczka 
Grażyna z rodziną 
2. śp. Maria, Jan, Włodzimierz, Mikołaj Romaniuk - int. Teresa 
z rodziną 
3. śp. Józef, Stefan, Józefa Chojnowski, Teofila i Hipolit - int. 
Lamoureux Family 
4. śp. Maria i Jan Romaszewski oraz Zofia i Bronisław 
Borawski i zmarłych z ich rodzin 
5. śp. Marcin, Kazimierz Karpiński; Zofia i Stefan Piaścik, 
Agnieszka Sawicka i zmarłych z rodzin Karpińskich, 
Arkiszewskich, Piaścików i Dobrońskich 
6. śp. Zmarłych członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
7. śp. Maria, Jan, Aniela, Jan Mrzygłód i zmarłych z rodzin 
Mrzygłód i Kuta - int. rodzina 
8. śp. Grażyna Czubaj, Janina, Franciszek, Weronika, Józef 
Kizior, i zmarłych z rodzin Kizior i Waśko - int. rodzina 
9. śp. Grażyna Czubaj, Janina i Franciszek Kizior i zmarłych z 
rodzin Kizior i Czubaj - int. rodzina 
10. śp. Bronisława, Gustaw Kurowski - int. Irena Lech z rodziną 
11. śp. Edward Lech - int. Jagoda i Wiesław Deptuła 
12. śp. Stanisław Szydlik - int. Irena Lech z rodziną 
13. śp. Stanisław Piaścik - int. Irena Lech z rodziną 
14. śp. Józef Kopczewski i zmarłych z rodzin Kopczewskich i 
Popiołków - int. córka Hanna Deptuła 
15. śp. Stanisława i Wacław Deptuła i zmarłych z rodz. 
Deptułów i Nalewajków - int. syn Mieczysław z rodziną 
16. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną 
17. śp. Stanisława i Józef Soroko - int. córka z dziećmi 
18. O uczciwe wybory i wybór dobrego prezydenta - int. 
Stanisław 
 
Monday, November 2 

All Souls Day - Dzień Zaduszny    
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych w 
Wypominkach 
8:30 AM - All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych w 
Wypominkach 
6:30 PM - 1. All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych 
w Wypominkach 
2. śp. Stanisław i Genowefa Łuczaj 
 

Tuesday, November 3 
6:30 AM - For our Parishioners 
6:30 PM - Msza św. wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 
Wednesday, November 4 

St. Charles Boromeo / Św. Karola Boromeusza 
6:30 AM - O Boże Błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie 

oraz zdrowie matki Soni i dzidziusia Leonka - int. Anna 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodzin Rogalskich, Piaścików, 
Kaniów, Małkowskich, Nagórków, Lozada, Pianków, 
Bacławskich, Banachów i Kłosów - int. rodz. Piaścików 
 
First Thursday, November 5   
6:30 AM - śp. Józefa and Tadeusz Gil and deceased members 
of the family - int. family. 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Seminarians and 
vocations in the Church 
 
First Friday, November 6 / Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Bronisława and Michał Polek and deceased 
members of the family - int. family 
3:00 PM Chaplet of Divine Mercy and Adoration until 6:30. 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja do 6:30.  
6:30 PM - śp. Franciszek Szablak - int. córki z rodziną 
 

First Saturday, November 7 
7:00 AM - śp. Kristina Krull - int. Precious Blood Prayer Group 
 

Vigil of the 32ND Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Alexander, Marianna and deceased members of the 
Kowalczyk Family - int. Katherine Banach and Family 
2. Deceased members of the Kapinos and Czaja Families - int. 
William and Teresa Popek 
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
4. śp. Vincent Byczko (15 anniv.) - int. wife and children 
 

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME - NOVEMBER 8, 2020    
32 NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 LISTOPADA, 2020 

8:00 - śp. Witold Ruszczyk - int. chrześniak 
9:30 - śp. Marianna Kowalczyk - int. children 
11:00:  
1. śp. Janina, Franciszek Kizior, Grażyna Czubaj i zmarłych z 
rodziny Kiziorów - int. rodzina 
2. śp. Stafania Galanek, ks. Bargielski, ks. Nowicki, ks. 
Sutkowski, ks. Szleszyński - int. Krystyna z rodziną  
3. śp. Tomasz Ćwiek - int. mama 
4. śp. Danuta, Maria Deptuła - int. córki Bogusi z mężem i 
wnuczką 
5. śp. Tadeusz Sobiech - int. Krystyna z rodziną 
6. śp. Barbara, Helena i Stanisław Stomski - int. córka z rodziną 
7. O łaskę zdrowia dla chorych, cierpiących i samotnych 
8. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon Stasiewicz i zmarłych z rodzin 
Śmigielskich, Stasiewicz, Ligaj, Roszkowskich, Pituch, 
Łubińskich i Łysiak - int. rodziny 
9. śp. Helena i Wacław Karpińczyk - int. rodzina 
10. śp. Haig Arakelian - int. koleżanka z pracy 
11. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander, Bronisław, 
Krzysiek, Oleś, Janek - int. Jan, wnuczek i syn 
12. śp. Zmarłych z rodzin Kobylarz, Dudzik i Kowal - int. Maria z 
rodziną 

  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!   

SOLEMNITY OF ALL SAINTS 

”Blessed are you when they insult you and persecute you and 
utter every kind of evil against you (falsely)  

because of me.”  (Matthew 5:11)   
We are all at different points on the path to holiness, on getting 
to Heaven and becoming a saint.  Part of the journey is being 
mocked and ridiculed by others.  When this happens, how do 
you respond?  Do you become silent?  Do you react in anger or 
do you react with love?  Fortunately, as one Body of Christ, we 
are united with the saints already in Heaven.  Ask your favorite 
saint for guidance in defending the Faith.  

 

WE CONTINUE LIVE STREAMING Sunday Masses: 9:30 
in English and 11:00 in Polish and all weekday 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! 

 

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. 

 

ALL SAINTS AND ALL SOULS DAY 
Today we celebrate the Solemnity of All Saints and on 
Monday, November 2nd - All Souls’ Day.  
Due to  the current pandemic we cannot gather  at the 
cemetery for our traditional prayer service and procession. 
Therefore we invite you to join us this Sunday at 3:00 pm in 
the church for the Rosary and the reading of the names of 
our deceased loved ones, who passed away in the last 12 
months. 
In addition to the prayer  service, the Church invites us to 
remember the deceased in a special way through various forms 
of prayer and devotions, such as: Holy Mass, Indulgences, 
Rosary, Wypominki, and good deeds done in their name.  
When filling out your All Souls Day envelopes please PRINT 
clearly the names of your deceased loved ones, and place them 
in the collection basket or drop them off at the rectory. We will 
be reading the names and praying for our deceased loved ones 
during the Rosary Devotions from the 2nd to the 8th of 
November at 6:00 pm.  

 
INDULGENCES FOR THE DEAD 

An indulgence is "the remission before God of the temporal 
punishment due for sins already forgiven as far as their guilt is 
concerned." To obtain this remission there are proper 
dispositions and certain conditions predetermined by the 
Church that must be met by the faithful.  
To gain an indulgence for the dead, one should visit the 

cemetery and pray for the deceased, at the least. You must also 
fulfill the usual terms of: being in a state of sanctifying grace 
(or going to Confession if needed) receiving Holy Communion, 
and offering prayers for the intentions of the Holy Father. In 
addition, to obtain an indulgence, it is necessary to rid 
ourselves of the least attachment to any sin, even venial sin.  
Our Holy Father Pope Francis has announced this year, 
due to the current pandemic, this indulgence between the 
days of November 1st-30th is plenary (entirely freed from 
the punishment of sin) whereas on the other days of the year 
the indulgence is partial.  
We encourage everyone to use these opportunities to help our 
deceased. Our help for the deceased is an expression of our 
faith in the Communion of Saints, the extraordinary exchange 
of spiritual gifts between the pilgrim Church on earth, the 
cleansing Church in Purgatory, and the glorious Church in 
Heaven.  

 

 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.  

 

RENOVATION PROJECTS 
1. Last week four new round stained glass windows were 
installed in the church in place of the old fans.  The windows 
were designed and created by Martino Stained Glass Studio 
from Uxbridge.  
2. The second project completed last week was the renovation 
and repairs to Our Lady of Częstochowa Shrine in the parking 
lot. It is now open and safe for all who would like to come and 
pray there.  
All this was made possible and paid for using Renovation Fund 
money. Thank you for your generosity.  
3. We are also working on the “Donor’s Tree of Life” in order 
to recognize all those who contributed and still contribute 
toward our Renovation Fund. 
We plan to install two such  
trees at the main entrance of 
the church.  At this time we 
are verifying the list of the 
donors which will be sent for 
engraving. Once again thank 
you all for your help and 
donations. God Bless you! 

THE MASS BOOK for 2021 IS NOW OPEN.  
Please stop by during office hours  

to reserve your Masses for next year. 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie” Mt. 5, 12 
Kazanie na górze stanowi centrum Ewangelii, którego 
szczytem są błogosławieństwa. Metaforycznie można nazwać 
je Dekalogiem chrześcijaństwa. 
 Jezusa otaczają tłumy i uczniowie. Adresatami Jego nauki nie 
jest więc wąskie grono zapaleńców, ale tłumy, czyli wszyscy. 
Wspomnienie uczniów jest wskazówką, że Jezus zwraca się do 
tych, którzy chcą Go słuchać i przyjąć Jego naukę jako 
program życia. Orędzie Jezusa jest niezwykle oryginalne. 
Początkowo, stykając się z Jego wymogami, można 
doświadczyć lęku i zniechęcenia: pokorne przyjęcie 
prześladowania, cierpienia, oszczerstwa, podejmowanie 
wysiłku duchowego i moralnego, to wartości, które nigdy nie 
miały tłumu zwolenników, zwłaszcza dzisiaj. Ale też stawka 
jest najwyższa z możliwych – wieczna szczęśliwość. Jezus 
jasno i klarownie wyznacza drogę.       (żródło: Od Słowa do życia) 

 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY 

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych a w 
poniedziałek, 2 listopada Dzień Zaduszny.  
Niestety, w tym roku, ze względu na ograniczenia związane 
z COVID-19 nie możemy zorganizować nabożeństwa na 
cmentarzu. W zarządzie cmentarza uzyskaliśmy 
informację, że przepisy pozwalają na zgromadzenia do 50 
osób. Każdego poprzedniego roku było nas dużo więcej.  
W związku z tym zapraszamy na Nabożeństwo za 
Zmarłych do naszego kościoła na godzinę 3 po południu. W 
atmosferze skupienia i modlitwy będziemy wypominać i 
polecać Miłosiernemu Bogu naszych bliskich zmarłych. W 
sposób szczególny tych, którzy odeszli do wieczności w 
ostatnim roku.  
Oprócz nabożeństwa za zmarłych, w tych dniach Kościół 
zachęca nas do szczególnej pamięci o zmarłych, proponując 
różne formy modlitwy, takie jak: Msza św., Odpusty za 
zmarłych, Różaniec za zmarłych, Wypominki, ofiarowanie 
dobrych uczynków.  
Bardzo prosimy, żeby CZYTELNIE WYPEŁNIAĆ 
kopertki lub kartki na Wypominki, które można wrzucać 
do koszyka z kolektą, lub do skrzynki na listy na plebani, albo 
przynieść do biura parafialnego. Będziemy je odczytywać i 
modlić się podczas Różańca za zmarłych w dniach od 2-8 
listopada o godz. 6:00 wieczorem.  
 
 

W DZIEŃ ZADUSZNY (poniedziałek, 2 listopada), na 
godz. 6:00 wieczorem, zapraszamy na Różaniec za 
zmarłych i Mszę św. w j. polskim. 
 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
Z Dniem Zadusznym wiąże się możliwość uzyskania 
odpustów, czyli łaski darowania całkowitego lub częściowego 
kary za popełnione grzechy. 
Aby zyskać odpust za zmarłych należy nawiedzić cmentarz i 
przynajmniej w myśli pomodlić się w intencji zmarłych. 
Należy także wypełnić tzw. warunki zwykłe: stan łaski 
uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego. Ponadto do uzyskania odpustu konieczne jest 
wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
również lekkiego.  
Na mocy postanowienia Ojca Świętego Franciszka, w tym 
roku, z powodu epidemii odpust ten, w dniach 1-30 listopada 
jest zupełny (całkowicie uwalnia od kary doczesnej za 
grzechy), w pozostałe dni roku jest cząstkowy. Jeżeli brak jest 
wspomnianej dyspozycji lub któregoś z warunków, odpust 
będzie tylko częściowy.  
Zachęcamy wszystkich do korzystania z tych możliwości 
pomocy naszym zmarłym. Nasza pomoc zmarłym jest 
wyrazem naszej wiary w Świętych Obcowanie, czyli w tę 
niezwykłą wymianę darów duchowych między Kościołem 
pielgrzymującym na ziemi, Kościołem oczyszczającym się w 
czyśćcu i Kościołem chwalebnym w niebie. 
 

SPOTKANIE WSPÓLNOTY METANOIA 
Pierwszy wtorek miesiąca (tym razem 3 listopada) jest dniem 
kiedy członkowie Wspólnoty Metanoia formujący się wg 
programu Szkoły Nowej Ewangelizacji gromadzą się na Mszy 
Świętej o godzinie 6:30 wieczorem a następnie spotykają się w 
grupach dzielenia swoim doświadczeniem działania Bożego w 
codzienności.  

 
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. 

 
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.  

 

DZIĘKUJEMY za systematyczną pomoc i ofiary składane na 
utrzymanie parafii w tym trudnym czasie pandemii. 
Dziękujemy też za korzystanie z On-line giving! 

Różaniec za zmarłych 
połączony z wypominkami:  

od 2 do 8 listopada,  
godz. 6:00 wieczorem 

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH  
na rok 2021 JEST OTWARTA. 

Zapraszamy w godzinach pracy kancelarii. 

https://olcworcester.com/giving


 

 

 

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. 
 

PRACE RENOWACYJNE 
W ostatnim tygodniu zostały ukończone dwa projekty: 
1. Zainstalowano 4 okrągłe witraże, w miejscu, gdzie dawniej 
były stare wiatraki wentylacyjne, usunięte po zainstalowaniu 
klimatyzacji w kościele. Witraże zostały zaprojektowane i 
wykonane przez pracownię witraży „Martino” z Uxbridge. 
2. Drugi projekt to ukończenie renowacji i wykonanie 
koniecznych napraw w kaplicy na parkingu. Jest ona teraz 
ponownie otwarta dla wiernych. 
Oba projekty zostały sfinansowane dzięki Funduszowi 
Renowacyjnemu (Renovation Fund). Bóg Zapłać za wszystkie 
ofiary na ten cel.  
3. W niedługim czasie planujemy instalację tzw. „Drzewa 
Życia” (Tree of Life) w celu upamiętnienia ofiarodawców 
Funduszu Remontowego. Dwa takie drzewka zostaną 

umieszczone przy wejściu głównym. W tej chwili 
weryfikujemy listę nazwisk, którą wkrótce prześlemy do 
grawerowania. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim którzy 
wspierają Fundusz Remontowy. Bóg Zapłać! 

HIGH SCHOOL YOUTH 
Invitation from Tim Messenger 

Director of Youth and Young Adult Ministry 
Diocese of Worcester 

This Sunday (November 1st) is the next virtual Trivia and 
Theology night from 7-8pm on Zoom! All high school youth 
are invited for a game of trivia (top score gets a $20 Dunkin 
gift card!) followed by an apologetics talk and discussion.  
The topic for this gathering will be: Why be a Christian?  
Have you ever wondered what the differences are between 
Christianity and other world religions such as Islam, 
Judaism, Buddhism, etc? Which one has the right answers? 
Are they all just the same? Join us to find out as we discuss 
who exactly Jesus Christ is and why our Christian faith is so 
important. Our guest speaker will be Derek Mobilio, one of 
our Diocesan Seminarians. 

How to Sign Up? 
To receive the Zoom link, participants must sign up on the 

Diocesan Youth Ministry website or by clicking on the link: 
neworcester.org/trivia-and-theology 

Participants will be asked for their name and email along with 
a parent's name and email. The link will be sent out a few 
days before the event starts. 

Remaining Session 
Dates and Topics: 

December 6th: Topic: 
Is the Bible true? 
January 3rdTopic: 
Differences between 
Catholicism and Other 
Christian 
Denominations 
We will re-valuate 
where things are with 
Covid-19 for the 
spring and tentatively 
will continue with the 
dates listed below. 

HAVE YOU CARVED 
OUT TIME FOR CHRIST  
DURING THIS AUTUMN 

SEASON?   
Come join JESUS 
aCROSS the Border, in 
person (socially 
distanced, of course), to 
carve time out for Christ 
through Adoration, 
Confession, Worship, 
and a Young Adult Mass! 
On November 6th, come join us at Saint John Paul II Shrine 
of Divine Mercy in Salem, MA at 8:00 p.m. followed by a 
socially distanced social (BYOP - bring your own pumpkin). 
All carving utensils will be provided to you!  
 
We warmly welcome Father Kevin Leaver from St. John the 
Baptist in Peabody and St. Thomas the Apostle in Salem to 
celebrate Mass with us.  Sammie Moore and Spencer 
Gregory of Here on Earth Worship will be leading us in praise 
and worship for the evening, reprising the success of our 
LIVE online event this past May - Jesus I Trust in You!  
 
All young adults between ages 18 - 35 are welcome to enjoy 
the presence of Christ in the company of  many faithful 
individuals on the same journey to holiness.  
 
As a friendly reminder, please be sure to wear a mask in 
respect of our neighbor and practice social distancing 
throughout the event. 
We ask that you kindly fill out the registration form, found on 
our Facebook page or website, so that we may prepare for 
you. Walk-ins are welcome. We can’t wait to see you!  
Facebook page:  
https://www.facebook.com/JESUSaCROSStheBorder  
Website Registration: 
 https://www.jesusacrosstheborder.org/upcoming-events   
Parking: Church Parking Lot & Paid Parking Lot 
For more information, please visit our Facebook page or 
reach out to us at Info@JESUSaCROSStheBorder.org. 

https://olcworcester.com/
https://neworcester.org/trivia-and-theology
https://www.facebook.com/JESUSaCROSStheBorder
https://www.jesusacrosstheborder.org/upcoming-events
https://poczta.o2.pl/d/


 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
 

 

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 
 
 
 

We thank Agata Hannoush and all 
the catechists who voluntarily serve 
and help our children to know and 

love Jesus. God Bless you! 

  

 

 

NAUKA RELIGII tzw. CCD  

 

W Listopadzie katecheza 

 dla klas 1 - 6: 

 
  7 listopada, Sobota - W 

KOŚCIELE, po angielsku - po 

Mszy Św. o 4:00pm 

 8 Listopada - Niedziela - W 

KOŚCIELE, po polsku - po Mszy 

Św o 11:00am 

  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  

 
 

Dziękujemy Agacie Hannoush i 
wszystkim katechetom, którzy jako 

wolontariusze pomagają dzieciom w 
poznawaniu i pokochaniu Jezusa i 

Jego nauki! Bóg zapłać! 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute to our 
Building Renovation Fund.   
God bless you.  
Last week we received donations from the 
following families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz 
Remontowy. W ostatnim czaie ofiary złożyli: 
 
Bacon, Barry 
Banach, Grażyna 
Borowiec, Zbigniew and Danuta 
Brennan, Priscilla 
Cwaliński, Jan and Irena 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kazmierczak, Barbara A 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kozakiewicz, Helena 
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 
Lacoursiere, Joseph and Bernadette 
Macko, Marianna 
Mrzygłód, Małgorzata 
Pawłowski Zbigniew and Teodozja 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Popek, William and Teresa 
Seman, Edward 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Suchomski, Wiesław 
Szelest, Maryla 
Szydlik, Kazimierz and Hanna 
Wesołowski, Zbigniew 
Wierzbicki, Kazimierz 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

All Saints Day 
Monthly Maintenance 

 
DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 

Wszystkich Świętych 
Bieżące utrzymanie budynków 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF OCTOBER 25, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 3,490.00 - Incl. $833.00 online 
WORLD MISSION SUNDAY  $      15.00   
FORTY HOURS DEVOTION  $      40.00   
MONTHLY MAINTENANCE  $    100.00 - online 
RENOVATION FUND   $ 1,434.50 - Incl. $212.50 online 
ALL SOULS DAY    $    522.00 - Incl. $25 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://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/
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! 

EUROPEAN DELI  
Barbara Gąsiorowska 

508 797-1606  
23 Millbury Street, Worcester 

Polskie wędliny i wyroby mięsne, 
Catering, Gotowe polskie dania  

i potrawy, wybór produktów polskich  
i europejskich,  

Wysyłamy paczki do Polski! 

#9554243 

F R E E   
MARKET ANALYSIS  

 2 & 3 family homes selling at 
all time HIGH prices  
($450,000 (+ or -) 

 
Call for a FREE estimate 

 
SOPHIE KOZACZKA  

(realtor)   
Cell:774-696-0693  

e-mail kozaczka@kw.com 
 

Mówię po polsku 

If you are interested in 
placing an AD  

to promote your business  
and help support our 

 parish, 
please contact the Rectory 

at 508-755-5959 
or  

rectory@olcworcester.com 

RICHARD KALINOWSKI 
 

Attorney and Counselor at Law 
Harvard Place, Suite 311 

35 Harvard St. 
Worcester, MA 01609 

508-713-1555 
rich@kalinowskilawoffice.com 

ewakalicka@gmail.com 

 
 

Please patronize  
 

our  
 

bulletin sponsors! 

Contact me for a free coverage 
review and no-obligation quote. 

Urszula Prominski 
Lead Sales Representative 
 

110 Turnpike Rd., Suite 201 
Westborough, MA 01581 

(508)621-3689, cell:(508)320-0772 
Urszula.Prominski@LibertyMutual.com 

 

Auburn Primary Care and Aesthetics 
489 Washington Street Suite 202 

       Auburn MA 01501 
 

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

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

BO ’S CARPENTRY  
Residential Specialists * Decks * Tile 

Hardwood Flooring * Bathrooms 
Replacement Windows & Doors  

 

ALL TYPES CARPENTRY * HANDYMAN SERVICES 
 

Bogdan Mitaszka 

508-596-6505 
mówimy po polsku 

Space available! 
508-755-5959 

rectory@olcworcester.com 
300 / year 

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/

