
 

 

  

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 

15 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 15,  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 

33
RD 

SUNDAY IN ORDINARY TIME - 33 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 



 

 

 Vigil of the 33
RD

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Irene and Theodore Mrugala - int. family 
2. śp. Czesław Kawalec, Stanisław Urban, Jan Białonożka, 
Jerzy Klimaszewski - int. Władysława Kawalec and family 
3. śp. Beata Bobier - int. family 
4. śp. Mike Konisky - int. Prytko Family 
5. śp. Caitlyn Johnson - int. Prytko Family 
6. śp. Robert Epstein - int. Larochelle Family 
 
33

RD 
SUNDAY IN ORDINARY TIME - NOVEMBER 15, 2020    
33 NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 LISTOPADA, 2020 

8:00 - śp. Czesław Cwaliński i zmarłych z rodziny - int. syna 
z rodziną 

9:30 - śp. Thaddeus Siemaszko (anniv.) - int. children 
11:00:  
1. śp. Józef, Janina, Stanisław, Bronisława, Józef Parzych - 
int. Marian i Halina Stomski 
2. śp. Stafania Galanek, ks. Bargielski, ks. Nowicki, ks. 
Sutkowski, ks. Szleszyński - int. Krystyna z rodziną  
3. śp. Andrzej Ćwiek - int. żona 
4. W int. Bartka, z okazji 21 urodzin, o opiekę Maryi, światło 
Ducha Św. w podejmowaniu decyzji życiowych - int. rodzice 
5. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
6. śp. Feliks Szczubełek - int. Władysław z rodziną 
7. śp. Honorata (2 rocz.) - int. córka 
8. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną 
9. śp. Antoni, Jadwiga, Witold Śmiarowski - int. córka z 
rodziną 
10. śp. Joshua Kozaczka - int. Sławek Kurpiewski z rodziną 
11. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
12. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Anety i 
Tomasza z ok. 9 rocznicy ślubu 
13. O łaskę zdrowia, Błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 
Krystyny i Tadeusza z ok. rocznicy ślubu - int. syn z rodziną 
14. O zdrowie i wiele łask Bożych oraz opiekę Matki Najśw. 
dla ks. Ryszarda 
 
Monday, November 16  
6:30 AM - śp. Victor Wassel - int. niece and nephew 
6:30 PM - śp. Barbara Korwek i Rozalia Niezgoda - int. 
kuzynki 
 
Tuesday, November 17      St. Elizabeth of Hungary 
6:30 AM - Good  health and God’s graces for Elizabeth, 
Mark and Family - int. family 
 
Wednesday, November 18 Bł. Karoliny Kózkówny 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Jan Panek - int. wnuczka 
 
Thursday, November 19 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
 
Friday, November 20      Św. Rafała Kalinowskiego 
6:30 AM - Health and Blessings for Witold and Aniela 
Zuschlag 
6:30 PM - śp. Zofia, Michał, Tadeusz, Mieczysław, Henryk, 
Anna, Stanisława i zmarłych z rodz. Małkowskich, Wilczków, 
Różańskich i Kaszubów - int. rodz. Małkowskich 
 
 
 
 
 

Saturday, November 21 
The Presentation of the Blessed Virgin Mary 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
7:00 AM - For God’s blessing, health and protection of God’s 
Mother and gifts of the Holy Spirit for our daughter and her 
husband - int. parents 
 

Vigil of Christ The King Sunday 
4:00 PM 
1. śp. Antoni and Marianna Piaścik - int. children and 
grandchildren 
2. śp. Thaddeus Sobiech - int. wife, children and 
grandchildren 
3. śp. Charles Clarke - int. family 
4. śp. Titus Strakosz - int. friends of TY 
5. śp. Elaine Lefebvre - int. Diane Parker and family 
6. śp. Ed Wysonski - int. Prytko Family 
7. śp. Małgorzata Popielarczyk - int. Elżbieta and family 
 

CHRIST THE KING SUNDAY - NOVEMBER 22, 2020    
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA - 22 LISTOPADA, 2020 

8:00 - śp. Elżbieta Kaczmarek - int. rodzina 
9:30 - śp. Camillian Larochelle - int. family 
11:00:  
1. śp. Zmarłych z rodziny Święszkowskich - int. Jan z 
rodziną 
2. śp. Tadeusz Galanek - int. siostra Basia z rodziną  
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. Ewa, Robert Ucher z rodziną 
4. śp. Krystyna i Edward Wiski - int. Władysław z rodziną 
5. śp. Leontyna i Stanisław - int. dzieci 
6. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną 
7. śp. Barbara Korwek, Helena i Stanisław Stomski - int. syn 
z rodziną 
8. śp. Natalia Wrona - int. rodzice 
9. śp. Zdzisław Gąsiorski - int. syn z rodziną 
10. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
11. O zdrowie i błogosł. Boże dla rodziców i brata 
12. śp. Edward Lech - int. Krystyna Piaścik z rodziną 
13. śp. Zmarłych z rodzin Wojtulewicz, Modzelewskich, 
Kloska i Jaster - intencja rodziny  

CONGRATULATIONS TO 
 

Khrystyna Lebedenko Andrzej Ignatowicz 
 

who joined their lives in the sacrament of holy 
matrimony.  God Bless You!  Szczęść Boże! 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACREAD HEART CANDLE  
IMO Joseph and Irena Capurso - donated by: 

 Paul and Kathy Stukowski 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
IMO Ann Marie Stukowski - donated by:  

 Paul and Kathy Stukowski 
 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
IMO Chester and Pauline Sztukowski - donated by: 

 Paul and Kathy Stukowski 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
IMO Ann Capurso Ferdella 

 donated by: Paul and Kathy Stukowski 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
 33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

“Well done, my good and faithful servant.  Since you have 
been faithful in small matters, I will give you great 

responsibilities.”  (Matthew 25:21)   
God calls us to nurture and develop the gifts He has given us 
and then generously return a portion with increase.  He doesn’t 
want us to waste or hoard the gifts He has given us.  He expects 
us to grow our gifts, use them wisely and be generous with 
them. Unfortunately, many of us are not generous in proportion 
to all that God has given us.  

 
CCD - RELIGIOUS EDUCATION 

This Monday, November 16, grades 7-11 Students will 
meet in church at 5:15 p.m. until 6:15 p.m.   

 
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.  

 
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. 

 

 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.  
 
DAILY MASS, SUNDAY MASS, FAMILY ROSARY all 
continue to live-stream on worcesterdiocese.org.  
 Sunday Mass from the Cathedral at 10 am and the Spanish 
Mass at 8 am are also available online 
from worcesterdiocese.org for viewing after 10 am.  
Daily Mass is now being aired on WCCA TV - the People's 
Channel on Ch 194 in Worcester. Shrewsbury and Clinton 
continue their normal airtimes. Stations will be added as testing 
is completed. To find out if your cable access station will carry 
the Daily Mass keep checking on worcesterdiocese.org.  
 

MESSAGE FROM OUR VOCATION DIRECTOR 
This year the Vocation Office is adapting the annual 
“Seminarian Giving-Tree” tradition during the COVID-19 
pandemic. It is important for us to keep safety in mind for 
everyone. The need for our men in formation for 
the priesthood is still great, and we are once again asking for 
your support. 
If you would like to participate, please mail a gift card of any 
amount in an envelope addressed to “Seminarians, 51 Illinois 
St., Worcester, MA 01610.”  Suggested stores where the 
seminarians can purchase both everyday items or the books 
they need for their education include Amazon, Barnes & 
Noble, CVS, Staples, or Walmart.  We will equitably sort the 
cards sent to the House of Studies and distribute them to the 
seminarians at Christmas time.  Thank you kindly in advance 
for your generosity and know of our prayers for you and your 
loved ones. God bless.  Fr. Donato Infante 
 

2021 CALENDARS 
The calendars for the year of 2021 in both English and Polish 
are now available in the parish office or at the main entrance to 
the church. We would like to thank Barbara Kazmierczak and 
Henry-Dirsa Funeral Home for donating these beautiful 
calendars every year. God Bless! 
 
 

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

to reserve your Masses for next year. 
 
 

KSIĘGA INTENCJI 
MSZALNYCH  

na rok 2021 
 JEST OTWARTA. 

Zapraszamy w godzinach pracy 
kancelarii, aby zarezerwować 

Msze św. na następny rok.  

https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving
https://44hmv1lj.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fworcesterdiocese.org/1/010001758927af2f-99fd4251-ded7-4ad1-bc97-21096160dde7-000000/Gg-0Z2FPsS9vthhEC00s5YSHJYk=186
https://44hmv1lj.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fworcesterdiocese.org/2/010001758927af2f-99fd4251-ded7-4ad1-bc97-21096160dde7-000000/2s4adJ7qmminmegyQ-GRmOqkPsg=186
https://44hmv1lj.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fworcesterdiocese.org/3/010001758927af2f-99fd4251-ded7-4ad1-bc97-21096160dde7-000000/pjrDrVuiCYKKIkfAQIEjw9tR-Us=186


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

33 Niedziela Zwykła, Rok A 
Gromadząc się na niedzielnej Mszy świętej, wypełniamy nasz 
chrześcijański obowiązek. Tak nas uformowano, tak mówi 
przykazanie kościelne. Nie kwestionując nauczania Kościoła, 
należy jednak uświadomić sobie, że przyjście w niedzielę do 
kościoła nie jest obowiązkiem, ale łaską, niezwykłym 
przywilejem. Dla człowieka autentycznie wierzącego 
sakramentalne, ale przecież żywe spotkanie z Panem, spotkanie 
z Nim we wspólnocie Kościoła jest ogromną radością. Tę 
prawdę wydobywa dziś modlitwa liturgiczna: Boże, spraw, 
abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie (kolekta). 
Obowiązek ze swej natury jest uciążliwy, nakazany, 
ograniczający wolność człowieka, dlatego lepiej nie używać 
takich kategorii w odniesieniu do spraw Bożych, duchowych, 
świętych. Mamy niezwykły przywilej spotykać się z naszym 
Panem na Mszy Świętej.       (żródło: Od Słowa do życia) 

 
OTWARTE REKOLEKCJE  

W CZASACH LOCKDOWNU 
Witamy w naszej parafi O. Pawła Witona SJ  - jezuitę, który 
poprowadzi krótkie, trzydniowe rekolekcje. 

Program przedstawia się następująco: 
Niedziela, 15 listopada 
 Msze święte z kazaniem: 8:00 (pol.), 9:30 (ang.), 11:00 (pol) 
Poniedziałek, 16 listopada 

 5:15 wieczorem: spotkanie w kościele dla klas 7-11 
uczniów CCD 

 6:30 wieczorem: Msza Święta i po niej konferencja: 
„Miejsce psychologii i duchowości w naszym życiu 
religijnym. Czyli jak nie zrobić miszmaszu w głowie”. 

Wtorek, 17 listopada 

 6:00 wieczorem: modlitwa uwielbienia z konferencją: 
„Wezwanie - wyzwanie, czyli zmagania św. Piotra. Jak 
jego przykład może nam pomóc podtrzymać wiarę w 
dzisiejszych czasach?” 

Okazja do spowiedzi pół godziny przed wieczornymi 
nabożeństwami. 
Wszystkie nabożeństwa będą transmitowanie na naszym 
kanale YouTube, na www.olcworcester.com 
 

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 
W ramach comiesięcznego spotkania, na którym poznajemy 
świętych, tym razem zostanie przybliżona postać bł. Księdza 
Jerzego Popiełuszki, którego relikwie mamy od miesiąca w 
naszym kościele, przez krótkie wprowadzenie oraz film 
"Messenger of truth" w piątek 20 listopada po wieczornej 
Mszy Świętej w dolnej sali na plebanii.  
 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
Listopad to czas szczególnej modlitwy za zmarłych i  
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. 
 

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! 

 
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. 
 

PROŚBA OD DYREKTORA DS. POWOŁAŃ 
Wzorem ubiegłych lat, Ks. Donato Infante, dyrektor do spraw 
powołań w naszej diecezji, w okresie przedświątecznym, 
zwraca się z prośbą do nas o pomoc dla seminarzystów. W tym 
roku, ze względu na epidemię, nie będzie specjalnych kopert i 
kart z imionami dostępnych w kościele, ale każdy 
zainteresowany może zakupić gift card do jednego ze sklepów 
typu Walmart, Staples, CVS, Barnes and Noble, Amazon lub 
innych, w których seminarzyści mogliby kupić potrzebne 
pomoce czy książki.  
Karty podarunkowe (gift cards) można przesłać samemu na 
adres: Seminarians, 51 Illinois St., Worcester, MA 01610.” lub 
przynieść na plebanię i my je dostarczymy dla Ks. Donato. Bóg 
zapłać za wszelką pomoc! 
 

KALENDARZE NA ROK 2021 
Dzięki uprzejmości i życzliwości Barbary Kazmierczak i domu 
pogrzebowego Henry-Dirsa również w tym roku mamy dla 
naszych parafian darmowe kalendarze na rok 2021 w języku 
polskim i angielskim. Są one dostępne w kancelarii parafialnej, 
lub przy wyjściu głównym z kościoła. Dziękujemy bardzo! 
Bóg zapłać! 

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


 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
 

Online CCD classes in November for grades 7-11:  
 

 November 16 - Class in church at 5:15 p.m.   

 November 23 - regular classes on Zoom 

 November 30 - regular classes on Zoom 
 

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 - CCD  

 Kalendarz zajęć CCD dla klas 7-11 w Listopadzie: 

 

 16 Listopada - Spotkanie w kościele, godz. 5:15 p.m. 

 23 Listopada - przez aplikacje ZOOM Zoom 

 30 Listopada - przez aplikacje ZOOM Zoom 

 
Aktualny plan zajęć i formularz Rejestracji  jest 

dostępny na www.olcworcester.com.  

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do Agaty Hannoush: 

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

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.  
 

THANK YOU FOR USING  THE PARISH ENVELOPES AND ONLINE GIVING, 
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. 

Our Lady of Czestochowa,  Pray for us ! 

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). 
DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE  Z KOPERT PARAFIALNYCH 

LUB SYSTEMU ONLINE GIVING, 
oraz za każdą ofiarę złożoną na potrzeby parafii. Bóg zapłać!  

Dziękujemy również za ofiary na parafię składane przez rodzinę, krewnych i przyjaciół 
 z okazji pogrzebu kogoś bliskiego. 

Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami! 

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. 

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


 

 

PARISH ANNUAL FINANCIAL REPORT,  SEPTEMBER 1, 2019 - AUGUST 31, 2020 
ROCZNY RAPORT FINANSOWY PARAFII ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2019 DO 31 SIERPNIA 2020. 

  
OPERATING RECEIPTS     PRZYCHODY 
Parish Collections    Kolekty  parafialne    368,140.00 
Other Income 1     Inne dochody 1      113,530.00 
Diocesan and National Collections  Diecezjalne i Krajowe Kolekty           8,782.00 
TOTAL OPERATING RECEIPTS  RAZEM            490,452.00 
  
OPERATING DISBURSEMENTS    WYDATKI 
Church Expenses *    Wydatki związane z kościołem*     224,578.00 
Rectory Expenses**    Wydatki związane z plebanią**       36,045.00 
Administrative Expenses***   Wydatki administracyjne***     68,080.00 
Dioc. and National Collections Remitted   Kolekty odesłane (diecezjalne i krajowe)       8,782.00 
Religious Education Expenses     Nauczanie Religii             6,954.00 
Payroll taxes, medical, workers comp  Podatki i składki pracownicze            26,023.00 
Equipment and Improvements   Sprzęt i remonty      75,116.00 
TOTAL OPERATING DISBURSEMENTS  /  RAZEM           445,578.00 
 
Increase in Operating Cash Balance  Różnica (Saldo)            44,874.00 
  
Cash on hand in Bank as of August 31, 2020: Stan kont parafialnych na dzień 31 Sierpnia 2020:     
Parish Checking Account   Parafialne Konto czekowe     39,224.00 
Parish Renovation  Checking Account  Parafialne Remontowe Konto czekowe  11,569.00 
DEF Renovation Savings Account  Remontowe Konto Oszczędnościowe                 188,560.00  
DEF balance includes $4,817.50 YTD interest earned (W tym $4,817.50 odsetek) 
  
1. Includes Income  from: Renovation Fund, Funerals, Weddings, Bulletin AD’s, Mass Stipends, Parish Dues, Donations, 
Dividends, Memorial Candles, Religious Education, Parish Festival Raffle.  
Zawiera ofiary na Fundusz Remontowy oraz dochody z pogrzebów, ślubów, intencji mszalnych, reklam w biuletynie, dywidendy, 
świec wotywnych, edukacji religijnej, loterii festiwalowej.  
  
* Includes salaries and benefits for Priests, Deacon, Organist, Cantors, Maintenence Director 
    Zawiera również wynagrodzenia i benefity Księży, Diakona, Organisty, Kantorów i Konserwatora 
** Includes Salaries for Housekeeper and Cook 
    Zawiera również wynagrodzenie dla Gospodyni i Pomocy domowej. 
*** Includes salaries for Office Manager and Secretary 
     Zawiera również wynagrodzenia dla Pracowników Biura Parafialnego. 
  
Prepared by  / Przygotowali: 
Jane Horuzek  - Office Manager 
Edward Krupinski - Chairman of the Parish Finance Council 
  
If you have any questions, regarding this report, please contact, Fr. Richard or Jane Horuzek, the Office Man-
ager or Ed Krupinski, The Chairman of the Finance Board. 
  
Jeżeli masz pytania związane z przedstawionym raportem skontaktuj się z ks. Ryszardem, albo Jane Horuzek, 
Officer Manager albo Ed Krupinski - przewodniczący Rady Finansowej. 

 

SOME PARISH FIGURES FOR F/Y 2020 
 

 Of 532 registered families, 406 (76.3%) were regular contributors 

 100 highest donors = 59.3% of wkly collections 

 15% of contributors gave an avg of $10 or less each time they gave 

 176 families used online giving and donated a total of $52, 447.00 

We are very grateful for all contributions, great and small!    

Thank you! And God bless you! 



 

 

November 13, 2020 
 
My dear brothers and 
sisters in Christ, 
 
For more than 50 years, 
the Catholic Campaign 
for Human 

Development (CCHD) has addressed 
poverty by attacking its root causes 
and funding community projects that 
promote independence as a means of 
finding a permanent end to poverty. It 
might surprise you to know that 38.1 
million Americans, including one in 
six children, live below the poverty 
line1. Many of these Americans are 
considered “working poor”— they 
work but do not make enough money 
to cover essentials like housing, health 
care, child care, and food. That’s why 
the CCHD theme is “Help Those on 
the Margins.” 
 
This collection is the primary source of 
funding for CCHD’s anti-poverty 
grants and education programs. This 
year, seventy-five percent of the 
collection will stay here in our 
diocese. Although I could not meet 
this fall with our parish and 
community groups which received 19 
local grants from the 2019 campaign, 
it is always inspiring to see how these 
small seeds grow into fruitful 
programs to support the dignity of 
people who find themselves most often 
on the margin. During this pandemic, 
the need has increased dramatically in 
food pantries and emergency 
assistance programs which apply for 
support from our local CCHD funds. 

 
 
In the Dioceses of Yakima and 
Spokane in central and eastern 
Washington your generosity to the 
2019 CCHD helped a group called 
“PREPARES en español” to minister 
to large and vibrant Hispanic 
communities. By training Spanish-
speaking and bilingual volunteers and 
coordinators, and through developing 
Spanish-language materials, 
PREPARES en español offers support 
groups, family companions, and 
parent/child learning and play groups 
that not only assist vulnerable families, 
but do so in a context of respect for the 
unique cultural needs of Hispanic 
families. 
 
Please help the efforts of CCHD to 
break the cycle of poverty. We are 
“working on the margins” in Central 
Massachusetts and across 
America. Support CCHD Collection 
on November 21 & 22 as a response 
to the Fourth World Day of the Poor 
on November 15 as called for by our 
Holy Father, Pope Francis.  For more 
information about CCHD and the 
scope of poverty in America, please 
visit www.povertyusa.org. 
 
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: 
 

Banach, Ursula 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Brennan, Priscilla 
Byczko, Maria 
Currier, Robert and Alice 
Desilets, Ursula 
Gabor, Joan / IMO Peter Gabor 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kalinowski, Tadeusz and Dorota 
Kazmierczak, Barbara A 
Kicilinski, Marcin and Joanna 
Kilinski, Elaine 
Klimaszewski, Wacława 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kozakiewicz, Helena 
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 
Lai, Serene 
Lange, Halina 
Niewiera, Rita 
Pacek, John and Susan 
Pardo, Alina 
Rogacz, Stanley 
Rojcewicz, Irene 
Smreczak, Edward and Anna 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Suchomski, Wiesław 
Szkoda, Thaddeus and Paula 
Wesołowski, Władysław 
Wróblewska, Krystyna 
Zabek, Wesley and Elizabeth 
Zegan, Daniela 
 
 
 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF NOVEMBER 8, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 6,835.00 - Incl. $3,118.00 online 
RENOVATION FUND   $ 3,179.50 - Incl. $22.50 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    950.00 - Incl. $210 online 
ALL SAINTS DAY   $    135.00 - Incl. $20 online   
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $    200.00 - Incl. $15 online 

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

 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii.  
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

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

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


 

 

 
 

 

 MAREK JANCEWICZ 
Plumbing, Heating,  

Gas Fitting 
Licensed, Insured 

Boilers-Gas-Oil-Steam 
Forced Hot Air 

508-987-5472   

                         Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

                                   33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

                                  508-756-8346 
                                     Barbara A. Kazmierczak  RN, CFSP 

                                          www.worcesterfuneral.com 

 

 

  
 

 

  

   

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Open to the Public  
 

Hall Rental Available 
Catered  Mercy Meals  

116-120 Green St. (The Canal Dist.) 
(508) 753-9612 

Caring for families  

WHITE  EAGLE       

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

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/

