
 

 

  

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 

20 Grudnia, 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 pla-
ce 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 

December 20,  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: 
6:30AM: Monday - Friday 

7:00AM: Saturday 

 

In Polish: 
6:30PM: Monday, Wednesday, Friday  

Poniedziałek, Środa, Piątek 
 

Holy Days - As Announced 

4
TH

 SUNDAY OF ADVENT -  4 NIEDZIELA  ADWENTU 

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 

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 



 

 

 Saturday, November 19 
7:00 AM - Janina and Stanisław Wiernicki - int. daughter and 
family 

Vigil of The Fourth Sunday of Advent 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Ryszard Gąska - int. wife and family 
2. śp. Titus Strakosz Int. Friends of TY 
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
4. śp. Modesta and Marcin Nowak - int. Gabriela and Antoni 
5. śp. Józef Kurkiewicz - int. Gabriela and Antoni 
6. śp. Maria Bobińska - int. daughter and family 
7. śp. Michał Jarmoc - int. family 
 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT - DECEMBER 20, 2020    
4 NIEDZIELA ADWENTU - 20 GRUDNIA, 2020 

8:00 - śp. Maria i Jan Mrzygłód i zmarłych z rodziny - int. 
rodzina 

9:30 - śp. Julia Chojnicki - int. Steve and Annie 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stanisław, Władysława, Henryk Kraszewski - int. Jadzia 
i rodzina 
2. śp. Stanisław, Henryk Szydlik; Mieczysław Maciąg i 
Ryszard Gąska - int. żona z dziećmi i wnukami 
3. śp. Józefa, Kazimierz Dąbrowski; Antonina i Jan Kulbacki - 
int. Jan i Adela Kulbacki 
4. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
5. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
6. śp. Zmarłych z rodzin Dziadkowców i Spórna - int. rodzina  
7. śp. Stasia Jachimczyk (z okazji urodzin) - int. mąż z synami 
8. śp. Helena Pasymowska (zmarła w Polsce) - int. rodzina 
Jachimczyk 
9. W intencji członków Pogotowia Modlitewnego, o błogosł. 
Boże dla całej grupy i ich rodzin, z podziękowaniem za 
modlitwę w int. Krzysztofa 
10. śp. Teofil i Stanisława Micek i wnuczka Barbara - int. 
Rodzina 
11. O łaskę zdrowia dla Stanisława Jędrzejczyk 
12. O Boże łaski, światło i moc Ducha Św. w życiu Patryka z 
okazji 11 urodzin 
 
Monday, December 21 
6:30 AM - Deceased members of the Zmysłowski Family 
6:30 PM - śp. Marcin, Kazimierz, Agnieszka, Zofia, Stefan 
oraz z marłych z naszych rodzin, przyjaciół i znajomych 
 
Tuesday, December 22 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
7:00 AM (Polish) O szczęśliwą operację oraz o łaskę zdrowia, 
Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Iwony i Krzyśka - int. 
ojca z rodziną 
 
Wednesday, December 23  
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Danuta i Roman Rzepka - int. córka z rodziną 
 
Thursday, December 24   
6:30 AM - śp. Deceased members of the Miłoszewski Family - 
int. Anthony 
 

Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia 
4:00 PM (English) - For our Parishioners, Guests and Friends 
8:30 PM (Polish) - Za Parafian, Gości i Przyjaciół 
 

 

Friday, December 25
TH 

 -  Piątek, 25 Grudnia 

The Nativity of The Lord - Christmas 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

8:00 AM Za chorych, cierpiących i w podeszłym wieku 
parafian 

9:30 AM - For the living and deceased benefactors of our 
parish 

11:00 AM -  
1. O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najśw. 

dla Haliny i Mariana Stomskich z okazji 64 rocznicy 
ślubu - int. Rodzina  

2. O Boże błogosł. dla Samia i Antoine w 60 rocznicę ślubu 
3. śp. Stanisław i Anna Borys i zmarłych z rodziny Borys, 

Kadela, Wajdzik, Miś i Balcerski, Majkowski - int. 
Rodziny 

 
Saturday, December 26     St. Stephen, the First Martyr  
7:00 AM - śp. Edward and Veronica Kohut - int. family 
 

Vigil of  Holy Family Sunday 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Joseph Yuknavich (anniv.) - int. daughter and family 
2. śp. Józef Kurkiewicz - int. Bogusia i Mariusz Gąska 
3. śp. Bronisław Pruski - int. Gabriela and Antoni 
4. śp. Janina Vizbaras - int. Natalie Zinas 
5. śp. Lucyna Baczewska (20 rocz.) - int. family 
 

 HOLY FAMILY SUNDAY - DECEMBER 27, 2020    
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 27 GRUDNIA, 2020 

8:00 - śp. Leokadia Antoniak - int. syn z żoną 
9:30 - śp. Thomas Quinn - int. Eileen and Richard Dunn 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosł. i opiekę Matki Najśw. w nadchodzącym Nowym Roku 
dla Rodziny Różańcowej - int. Koło Żywego Różańca 
2. śp. Edward, Janina, Franciszek Kizior, Grażyna Czubaj i 
zmarłych z rodziny Kizior - int. rodzina 
3. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
4. śp. Krzysztof Jakubanis (1 rocz.), Kazimierz Szpak (3 rocz.) 
- int. Genowefa Jakubanis 
5. śp. Zmarłych z rodzin Kutrybów i Wójcików - int. rodzina 
6. śp. Michał Jarmoc - int. Adela i Jan Kulbacki  
7. Msza św. dziękczynna za modlących się w intencji Sławka 
Kurpiewskiego, z prośbą o Boże błogosł. dla wszystkich, 
którzy wspierają go w tym trudnym czasie - int. rodzina 
Kurpiewskich 
8. O zdrowie, Boże błogosł., dary Duch Św. i opiekę Matki 
Najśw. dla rodzin Śmigielskich i Stasiewicz  
 
 

 

MERRY CHRISTMAS! 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
With joy we celebrate Christmas. God, loved us so much that 
he sent us His only Son to dwell among us; and it is through 
His teachings and sacrifice that we receive Salvation.  
On behalf of our Priests: Fr. Ted, Fr. Tomasz, Fr. Edward,  

Deacon Stephen, and the Parish Staff, I wish all of our 

Parishioners, Friends and Guests a blessed Christmas and 

many of God’s graces from Baby Jesus! Merry Christmas!  

         Fr. Richard Polek 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

“Hail, full of grace, the Lord is with you!”  (Luke 1:28)  
After Jesus, we look to Mary as an ideal steward.  Her entire 
life was lived in obedience to God’s call.  Mary teaches us to 
live with joy for all we have been given.  Just as the moon 
reflects the light of the sun, Mary reflects the light of 
Christ.  Like Mary, we are called to reflect Christ’s light to the 
world through our gratitude and generosity. 
 

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. 

 

OPŁATKI (CHRISTMAS WAFERS) 
Oplatki are available for you at the door, and also in the parish 
office for a $3 donation. 
 

CHRISTMAS IN THE TIME OF PANDEMIC 
All who are planning to attend Christmas Eve or Christmas 
Day Masses at Our Lady of Czestochowa must reserve a seat in 
order to avoid over-crowding. 
Many of us have registered already by returning the registration 
forms distributed in the church on the Weekends of November 
22 and 29 or signing up online. 
As of this printing, Christmas Eve 8:30 pm Mass in Polish and 
Christmas Day 11:00 Mass are completely booked.  
The online registration is still available on our website: 
www.olcworcester.com. 
After signing up to reserve a seat, you will receive a 
confirmation email that will serve as your “ticket” to attend the 
Mass.  
Those who returned the printed registration forms don’t 
need a ticket. Ushers at the door will assist you.  

 
 

ADVENT CONFESSIONS 
One of the most important elements of preparing for Christmas 
is the sacrament of penance and reconciliation.  
We will be offering this sacrament on December 21, 22 &23 
in the morning from 7:00  to 8:00 a.m. and evening from 5:00 
to 7:00 p.m.  

 

PEACE LIGHT FROM BETHLEHEM 
The International Peace Light from Bethlehem will be 
available again in our church this weekend from the Polish 
Scouts: Saturday, after the 4:00 PM Mass and Sunday after the 
9:30 and 11:00 Masses. Please bring your own enclosed candle 
or oil lamp to take the light home. 
 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY  
Christmas time stirs up a spirit of generosity in each one of us. 
We would like to thank all of our contributors in advance: it is 
your generous financial support that enables Our Lady of 
Czestochowa Parish to fulfill its mission. 
In addition to our weekly collections, we rely significantly on 
the special Christmas collection for our financial security. 
Please consider how you might share with the church the gifts 
that God has so generously shared with you.  God bless you! 

 

KIELBASA SALE 
The Knights of Columbus just made Booster recipe Kielbasa for 
this holiday season.. They will be selling it this weekend, 
December 19 and 20. Phone orders for large quantities can be 
placed by calling Mark Lewandowski (508) 410-7783 or Steve 
Moniak (774) 437-1526.  
Merry Christmas and Happy New Year! 

Our Church Community Welcomes 
 

Feliks  Lucian Santoso  
 

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

his family. Szczęść Boże!  

MASS ATTENDANCE GUIDELINES 
Regulations and guidelines we need to respect and observe 

as we come to the church: 

• 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 collec-

tion 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 condi-
tions continue to be advised to avoid public assemblies, the 
suspension of the obligation to attend Mass on Sundays will 
remain in effect until December 31, 2020.  
 

WE CONTINUE LIVE STREAMING Sunday Masses: 
9:30 in English and 11:00 in Polish and all weekday eve-
ning devotions Please go to www.olcworcester.com to watch 
live and participate in Mass.   
 

All Christmas Masses (except 8:00am)   
will be  live-streamed.  

  

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! 

https://www.olcworcester.com/news/christmas-mass-registration
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

4 NIEDZIELA ADWENTU 
Liturgia prowadzi nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie będziemy 
kontemplować misterium wcielenia Bożego Syna, który począł 
się w łonie Maryi mocą Ducha Świętego. Modlitwa nad darami 
sugeruje nam jednak, że nie tyle mamy być biernymi widzami 
tej sceny zwiastowania, ile tak, jak Duch Święty przeniknął 
wtedy Maryję, tak teraz zstąpi na dary chleba i wina, aby je 
przemienić.  
Również i my razem z Maryją możemy powiedzieć Bogu: 
Amen; niech mi się stanie według twego słowa! To akt wiary, 
który wydaje się zarazem niezwykle trudny, jak i szalenie pro-
sty. Trudny, gdyż oznacza naśladowanie Maryi w ofiarnej i 
całkowitej miłości, która nie szuka swego. Prosty, bo cóż może 
być wspanialszego, niż powierzyć swoje życie kochającemu 
mnie Bogu.   (żródło: Od Słowa do życia) 

 

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. 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT  

BOŻEGO NARODZENIA 
Z radością, przeżywamy Święta Bożego 

Narodzenia. Msza święta, życzenia 

świąteczne, kolędy, opłatek, prezenty. 

To wszystko ma służyć pogłębieniu na-

szej wiary i ufności Bogu, który tak nas 

umiłował, że ofiarował nam w darze 

swojego Jedynego Syna, aby zamieszkał 

pośród nas i dał nam zbawienie. 
W imieniu swoim, oraz ks. Tadeusza 

Stachury, ks. Tomasza, ks. Edwarda, 

diakona Stephena i wszystkich pra-

cowników parafii życzę wszystkim 

naszym Parafianom, Gościom i Przy-

jaciołom Błogosławionych Świąt Boże-

go Narodzenia oraz wielu Łask od Dzieciątka Jezus! Weso-

łych Świąt Bożego Narodzenia!    Ks. Ryszard Polek 

 
BOŻE NARODZENIE W CZASIE PANDEMI 

Z powodu pandemii i ograniczeń, które ona niesie, jesteśmy 
zmuszeni wprowadzić zapisy na Msze św. w Uroczystość Bo-
żego Narodzenia. 
Dziękujemy wszystkim, którzy już to uczynili poprzez zwrot 
formularzy, które rozdawaliśmy w kościele w listopadzie. Te 
osoby nie będą potrzebowały żadnego potwierdzenia, lub 
„biletu”. Ich imiona będą na liście przy wejściu i osoba odpo-
wiedzialna pomoże im znaleźć swoje miejsce.  
Dla wszystkich innych chętnych do udziału we Mszy św. świą-
tecznej możliwa jest jeszcze Rejestracja online za pośrednic-
twem naszej strony internetowej: www.olcworcester.com. 
Te osoby będą proszone o okazanie potwierdzenia rejestracji 
przy wejściu, albo na telefonie lub w formie drukowanej.  
Przepraszamy za te utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie i 
współpracę. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z 
kancelarią parafialną.  
 

SAKRAMENT POKUTY W ADWENCIE 
Ze względu na pandemię, nie możemy zorganizować spowie-
dzi parafialnej z udziałem wielu księży. Dlatego zachęcamy do 

korzystania z sakramentu pokuty podczas nabożeństw. Ponadto 
możliwość skorzystania ze spowiedzi będzie w dniach 21,22 i 
23 grudnia (Poniedziałek-Środa)  w godzinach 7:00 do 8:00 
rano i wieczorem od 5:00 do 7:00 p.m.  

 

OPŁATKI - Poświęcone opłatki wigilijne można otrzymać po 
każdej Mszy św. w niedziele Adwentu oraz w biurze 

 parafialnym. Ofiara wynosi $3.  
 

ŚWIATŁO POKOJU Z BETLEJEM 
Międzynarodowe Światło Pokoju z Betlejem, po raz kolejny 
jest w naszym kościele w ten weekend, dzięki naszym Harce-
rzom. Po Mszach świętych: 4:00 PM w sobotę oraz 9:30 i 
11:00 w niedzielę Harcerze będą się dzielić tym światłem ze 
wszystkimi chętnymi.  
 

ŚWIĄTECZNA KOLEKTA 
W okresie Bożego Narodzenia jesteśmy hojni w obdarowywa-
niu naszych bliskich. W tym czasie, pragniemy z góry podzię-
kować za Waszą ofiarność na rzecz parafii. Kolekta w Boże 
Narodzenie, na którą wielu parafian i gości składa większą 
ofiarę niż zazwyczaj, jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu 
za Jego dary, a dla parafii jest wielką pomocą w wypełnianiu 
naszej misji. Bóg zapłać wszystkim za hojność i życzliwość.  
 

DOMOWA KIEŁBASA NA ŚWIĘTA  
Rycerze Kolumba oferują domowego wyrobu kiełbasę na świę-
ta, wg receptury St. Mary’s Boosters.  
Sprzedaż będzie miała miejsce w ten weekend, 19/20 grudnia 
po Mszach świętych w sali pod kościołem. Wcześniejsze za-
mówienia można kierować do Steve Moniak (774) 437-1526. 
Zapraszamy!  

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 Ko-
munii 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. Dzię-
kujemy 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. Za-
chęcamy wszystkich, którzy obawiają się lub nie mogą 
przyjść do kościoła, do łączenia się tą drogą ze swoją parafią 
i modlitwy w swoich intencjach. 
Wszystkie Msze św. w Boże Narodzenie (z wyj. 8:00 rano) 
będą transmitowane na naszej stronie internetowej.  

https://olcworcester.com/news/christmas-mass-registration
https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/


 

 

  Christmas 
2020 

 
My dear 
brothers and 
sisters in Christ, 
 
As Advent 

gives way to Christmas, we 
find ourselves in a continued 
state of waiting, longing and 
expectation for a promised 
vaccine. How our world has 
changed in a year! 
 
Last Christmas, none of us had 
heard of COVID-19. Since 
then our lives, jobs, recreation 
and worship have been shaped 
by it. COVID precautions 
have led to COVID-fatigue as 
we long for a return to normal 
life. 
 
Anxious waiting and expecta-
tion for the vaccine marks and 
impacts our celebrations. Ga-
therings in church and at home 
will be smaller, travel trunca-
ted, carols fewer, precautions 
increased and parties cancel-
led. 
 
But Christmas is not cancel-
led. Our way of celebrating 
has changed, but our reason 
for celebrating remains the 
same.  While the world awaits 
the arrival of a vaccine, we 
celebrate the arrival of the 
world’s Savior. 

 
We hope for a vaccine that for 
a time will ward off illness and 
death. The Divine Savior who-
se birth we celebrate gives us 
resurrection and reunion. We 
pray the vaccine will restore 
normal life on earth. The grace 
Christ offers promises eternal 
life in Heaven. 
 
For two millennia Christians 
throughout the world have ce-
lebrated Christ's birth. Many 
of these Christmases have be-
en marked by famine, plagues 
and wars. Through those 
hardships and others, Chri-
stians have found in Christ the 
strength, hope and joy to per-
severe, endure and triumph 
over all of life's uncertainties. 
 
As we wait for the vaccine to 
come, let us rejoice, give 
thanks and find peace in the 
Savior who has already come, 
defeated sin and death and will 
come again to share His defi-
nitive triumph of eternal life. 
 
With every prayerful best wish 
for a Blessed and Merry Chri-
stmas, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
       
 

Most Reverend  
Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
 

Online CCD classes in December for grades 7-10:  

• December 21 - classes on Zoom 
 

CCD classes in December for 11 GRADE: 

• December 21 - CLASS IN THE CHURCH 
 

CCD classes for grades 1-6  
in January: 

 January 9, Saturday - IN THE CHURCH - Grades 1 - 6 in 
English - after 4:00 pm Mass. 

 January 10, Sunday - IN THE CHURCH - Grades 1 - 6 in 
Polish - after 11:00 am Mass. 

 January 11, Monday - through ZOOM app - Grades 1 - 6 in 
English at 5:30 pm. 

 
For more information please or contact Agata Han-

noush at: text 508-615-2639 or agata@olcworcester.com 
 

NAUKA RELIGII - CCD  

Kalendarz zajęć CCD dla klas 7-11 w Grudniu: 

• 21 grudnia - Zoom 

Zajęcia dla klasy 11 w grudniu 

• 21 grudnia - w kościele 

 

Najbliższa katecheza CCD dla klas 1-6:  

  9 stycznia, Sobota - W KOŚCIELE klasy 1- 6 po polsku - 

po Mszy Św o 11:00am 

 10 stycznia, Niedziela - W KOŚCIELE klasy 1- 6 po an-

gielsku - po Mszy Św. o 4:00pm 

 11 stycznia, Poniedziałek - ONLINE przez aplikacje 

         ZOOM, klasy od 1 do 6 po polsku - Poniedziałek,  

         19 paź dziernika o 5:30 pm. 

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do Agaty Hannoush: 

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

DRUGA KOLEKTA W 
BOŻE NARODZENIE 

 
Boże Narodzenie od zawsze 
było połączone ze zwyczajem 
obdarowywania się prezenta-
mi. Jest to znakiem że kocha-
my i dbamy o naszych bli-
skich. Ale przede wszystkim, 
czynimy to, bo sami zostali-
śmy niezwykle obdarowani 
przez Boga. Największym 
Jego darem dla nas jest przyj-
ście Jezusa Chrystusa na 
świat.  
Jako Chrześcijanie, poprzez 
obdarowywanie innych, pra-
gniemy naśladować Boga i 
dzielić się tym, co od Niego 
otrzymaliśmy.  
W tym roku, jako parafia 
pragniemy pomóc ks. Wie-
sławowi Tworzydło, od 25 
lat misjonarzowi w Peru, 
który dwa lata temu głosił 
rekolekcje w naszej parafii. 
Razem z siostrami zakonny-
mi z Polski stara się ukoń-
czyć budowę Centrum Mi-
łosierdzia Bożego i 
klasztoru w Pariacoto, 
miejscu, gdzie w 1991 
roku zostali zamordo-
wani ojcowie Fran-
ciszkanie: Michał 
Tomczyk i Zbigniew 
Strzałkowski. Od 
2015 roku są oni bło-
gosławionymi Kościo-
ła.  
Druga kolekta w Świę-

ta, ustanowiona na promocję 
polskiego dziedzictwa, która 
służyła nam do pokrycia czę-
ści kosztów używania budyn-
ku szkoły St. Mary’s, przez 
Szkołę Języka Polskiego, bę-
dzie w tym roku przeznaczo-
na na ten cel.   
Serdecznie prosimy i zachę-
camy do wsparcia tego dzieła 
i pomocy ks. Wiesławowi i 
siostrom. Bóg zapłać! 



 

 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
 

SACREAD HEART CANDLE  
IMO Alexander and Lucyna Wolosz, 

 donated by Family 
 

DIVINE MERCY  
AND ST. FAUSTINA CANDLE 

IMO Stanley and Eleanor Wolosz, 
donated by Family 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA  
CANDLE 

IMO Joseph and Helena Stoklosa,  
donated by Family 

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. 

THANK YOU! 
We would like to thank Julie Koss-Stephany, her husband Kris and their daugh-
ters Gina and Emily for 
refurbishing and setting up 
the Nativity Scene inside 
Our Lady of Czestochowa 
Shrine in our parking lot 
for all of us to enjoy.  
Thank you and God Bless! 
 
Dziękujemy rodzinie Koss
-Stephany za piękne odno-
wienie figurek i przygoto-
wanie szopki w kaplicy na 
parkingu. Bóg zapłać! 



 

 

SECOND COLLECTION 
ON CHRISTMAS 

Christmas time has been always  con-
sidered as traditional giving and shar-
ing time. We share gifts with others 
because we love and care for them. 
But most of all we do that because we 
ourselves have received an abundance 
blessings and gifts from our Merciful 
God. The greatest gift we 
received from Him is the 
Gift of His Son, Jesus.  
Celebration of Christmas 
in the church and at 
home, nativity scenes, 
beautifully decorated 
Christmas trees, are all 
done to help us to re-
member the love and 
kindness of God.  
As Christians we are 
called to give back and to 
serve God, by loving and 
helping others.  
This year we would like 
to suggest and ask you 
to consider helping Fr. 

Wiesław Tworzydło, 
a polish priest and 
missionary in the very 
poor area of the dio-
cese of Huancavelica, 
Peru. He came to our 
parish a couple of 
years ago to preach a 
Lenten retreat in 
Polish.  
The second collec-
tion on Christmas, 
which we call the 
Polish Heritage Col-

lection, was established to help cover 
the cost of using the St. Mary’s School 
building by the Saturday School of 
Polish Language. 
This year, since St. Mary’s is closed,   
we would like to designate this col-
lection to help Fr. Wiesław (Wesley) 
in his missionary work and finishing 
of building the Divine Mercy Center 
and convent for the nuns from Po-
land in Pariacoto, where two young 

Polish missionaries, 
Fr. Michał To-
maszek and Fr. 
Zbigniew Strzałkow-
ski were kiled in 
1991. They both  
were beatified in 
2015.  

 
Thank you for all your 

donations! 
 

God Bless  
and 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 follo-
wing families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
 

Currier, Robert and Alice 
Doroz, Christopher and Grażyna 
Janczewski, Michał and Stasia 
Kazmierczak, Barbara A 
Kilinski, Elaine 
Kocia, Andrzej and Aleksandra 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kozakiewicz, Helena 
Lamoureux, David and Agnieszka 
Pianka, Theresa 
Rogacz, Stanley 
Seaver, Austin and Mary 
Siwik, Jan and Barbara 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Stasiewicz, Mariusz and Danuta 
Wesołowski, Władysław 
Wróblewska, Krystyna 
Wyka, Leokadia 
Zabek, Wesley and Elizabeth 
Zibrid, Sabina 
Zuschlag, Aniela 
 

SECOND COLLECTION  
AT CHRISTMAS 

Polish Heritage Collection 
Missions in Peru 

 

DRUGA KOLEKTA 
 W BOŻE NARODZENIE 

Promocja Polskiego Dziedzictwa  
Pomoc misyjna dla Księdza Wiesława 

 i Sióstr w Peru 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF DECEMBER 13, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,422.00 - Incl. $1,008.00 online 
RELIGIOUS RETIREMENT  $    783.00 - Incl. $30 online 
IMMACULATE CONCEPTION $    868.00 - Incl. $5 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    853.00 - Incl. $90 online 
RENOVATION FUND   $    859.50 - Incl. $12.50 online 
CHRISTMAS OFFERING  $    100.00 - online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $        5.00 online 

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

 

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

 
 
 

Sign up for Online Giving at 
www.OlcWorcester.com.   

It’s easy safe and convenient! 

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


 

 

 
 

 

 MAREK JANCEWICZ 
Plumbing, Heating,  

Gas Fitting 
Licensed, Insured 

Boilers-Gas-Oil-Steam 
Forced Hot Air 

508-987-5472   

                         Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

                                   33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

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

                                          www.worcesterfuneral.com 

 

 

  
 

 

  

   

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Open to the Public  
 

Hall Rental Available 
Catered  Mercy Meals  

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

Caring for families  

WHITE  EAGLE       

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

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 

FREE   
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 

 

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/

