
 

 

  

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 

27 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 27,  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 

HOLY FAMILY SUNDAY  -  NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ RODZINY 

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, December 26 
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  
9. śp. Edward Klimszewski - int. żony 
10. śp. Waldemar Łysiak (zmarł w Polsce) - int. kuzynka z 
rodziną 
11. śp. Roman Olewiński (rocznica) - int. syn z rodziną 
 

Monday, December 28 
The Holy Innocents Martyrs 

Świętych Młodzianków, Męczenników 
6:30 AM - śp. Lucyna Baczewska - int. family 
6:30 PM - O łaskę zdrowia dla Stanisława Jędrzejczyk 
 

Tuesday, December 29 
6:30 AM - śp. Roger Rougeot (anniv.) - int. Dr. Diana LaRocco 
 

Wednesday, December 30  
6:30 AM - śp. Deceased members of the Jankowski Family - 

int. Anthony 
6:30 PM - śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior i zmarłych z 

rodziny Kiziorów - int. rodzina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thursday, December 31   
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
 

New Year’s Eve 
Vigil of the Solemnity of Mary, Mother of God 

5:00 PM (English) - For Parishioners 
 

Friday,  January 1
ST 

 2021 -  Piątek, 1 Stycznia 2021 

Solemnity of Mary, The Mother of God 
Uroczystość Maryi - Świętej Bożej Rodzicielki 
8:00 AM For the Intentions of Jimmy and Irene Lai, Msgr. 

Kevin Beach, Ruben Lai and Family, Ray Baroud and 
Family, Patrick Roynard, and the souls in Purgatory - 
int. Serene Lai 

9:30 AM - Health and blessings for Sister Mary Roberta 
Garczynski - int Eileen Dunn 

11:00 AM - śp. Ryszard Śmigielski (26 rocznica) i zmarłych z 
rodzin Śmigielskich i Stasiewicz 

 
Saturday, January 2  

St. Basil the Great and Gregory Nazianzen 
7:00 AM - Intention known to God 
 

Vigil of the Epiphany of the Lord 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM  śp. Irene Homrok (Month’s Mind) - int. Rita Grimaldo 
 

 THE EPIPHANY OF THE LORD - JANUARY 3, 2021 
(THREE KINGS)    

OBJAWIENIE PAŃSKIE - 3 STYCZNIA, 2021 
(TRZECH KRÓLI) 

8:00 - Za Parafian 
9:30 - śp. Lina Valentin - int. Friends 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Fredysław Nachiło - int. Sławomir i Katarzyna Nachiło 
2. śp. Halina, Leon Ochocki, Barbara Korwek - int. Marian i 
Halina Stomski 
3. śp. Józef Zegan (17 rocz.) - int. żona z rodziną 
4. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla członków Koła 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. śp. Marek Macko - int. żony z rodziną 
6. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
 

SACREAD HEART CANDLE  
Special Intention,  donated by Bernadette and Joe 

 

DIVINE MERCY  
AND ST. FAUSTINA CANDLE 

W pewnej intencji, ofiarowana przez rodzinę  

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 

THE MASS BOOK for 2021 IS NOW OPEN 
Please stop by during office hours  to reserve your Masses for 

next year. Please wear a mask.  
If you are concerned about comming into the rectory, you 

may call to reserve your masses during office hours, email us 
at rectory@olcworcester.com or mail your intention by mail 
with your check. The donation is $10 per Mass. You can also 

use online giving to make your Mass offering.  

Holy Family: Jesus, Mary and Joseph 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH 

Today the Church celebrates the Feast of the Holy Family. This 
celebration is assigned to the Sunday within the octave of 
Christmas. The Gospel for today describes the presentation of 
the child Jesus in the Temple and shows Joseph and Mary as 
devout Jews, following the precepts of the Law of Moses. The 
Gospel alludes to several aspects of the Law of Moses: 
circumcision, the dedication of the firstborn son to the Lord, 
and the purification of the mother after childbirth. 
Today’s celebration of the Feast of the Holy Family highlights 
the importance of family in our religious life. We know that 
Mary and Joseph’s faithfulness to God enabled them to 
cooperate in God’s plan for our salvation by accepting the 
responsibility to raise God’s Son, Jesus. From his parents, 
Jesus learned how to be a faithful believer in his Jewish 
tradition. Simeon’s prophecy about Mary’s sorrow alerts us to 
the importance of a family’s commitment to one another, a 
commitment that is expressed in both good times and bad.  
 

STEWARDSHIP NOTE 
“…as the Lord has forgiven you, so you must 

forgive.”  (Colossians 3:13) 

 Forgiving is one of the hardest things for people to do.   We 
can’t give what we don’t have.  We need to receive God’s 
mercy and forgiveness first before we can give it to others.  Go 
to the sacrament of Reconciliation and receive God’s mercy 
and forgiveness.  Then, share the gift of forgiveness with 
someone – a family member, a friend or a co-worker.  Pick up 
the phone or text someone right now.  
 

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. 

 

DEAR PARISHIONERS  
Last week we celebrated the Solemnity of the Nativity of Jesus. 
We thanked the Lord for the gift of His Son, who became man 
and lived among us. Christmas is one of the most important 
holy days, celebrated with an Octave, which means that the joy 
of this celebration continues on for the next eight days. The 
Octave of Christmas ends on January 1st, the Solemnity of  
Mary, the Holy Mother of God. 
I would like to thank everyone who helped us celebrate 
Christmas. Thank you for the donations for the beautiful 
Christmas flowers. Thanks to everyone who helped clean and 
decorate the church. To our Organist, cantors, and St. Cecelia’s 
choir, the Metanoia Group for sponsoring the Christmas Eve 
Supper for those alone, the Scouts for bringing the Peace Light 
from Bethlehem, the altar servers and lectors, and all of you, 
our parishioners, friends and guests, for your presence during 
the Christmas Masses, for all those who were present with us 
via live-stream, and especially for your prayers and offerings. 
God bless you all.  
I would also like to thank you all on behalf of Fr. Ted, Fr. 
Tom, Fr. Edward, Deacon Steve and myself for all the good 
wishes, Christmas cards, and gifts that we received this 
Christmas. Thank you also for the many different baked goods 
and holiday dishes that were shared with us. God Bless you!  

Fr. Richard 

 

NEW YEAR 
Ahead of us is the New Year. It is a time given to us by God so 

that we may take advantage of another new beginning,  and use 

it well. We wish you all many of God’s graces and blessings, 

and most importantly, to be open to whatever God is calling 

you to do for Him. 

 Happy and Blessed New Year!  
On New Year’s Day we celebrate the Solemnity of Mary, 
Mother of God. This is a Holy day of Obligation; therefore, 
we should participate in mass if we do not have any serious 
obstacles.  
Please keep in mind, that during this time of pandemic, if you 
are sick, do not feel well or just afraid of getting sick you may 
participate in Mass via transmission on TV or online. 
 
ST. JOHN’S FOOD FOR THE POOR PROGRAM needs 
our help. They are trying to raise money to buy a refrigerated 
16-foot truck to haul 6 pallets at a time to collect donated food 
for their soup kitchen and food pantry. Their small van can 
only carry 1 pallet. St. John’s Food for the Poor assists low 
income families, seniors, the homeless, and other  people in 
need. The soup kitchen in the St. Francis Xavier Center serves 
from 450 to 700 hot, nutritious meals a day, five days a week, 
fifty-two weeks a year including holidays, and regardless of 
rain or snow, from 7:00 to 11:00 AM. 
The food pantry provides over 4,800 to-go meals each year in 
addition to small food boxes as part of their mobile outreach. 
Please consider a donation to help our neighbor in need. 
Donate online @ www.stjohnsfoodforthepoor.org. Or send 
a check made payable  to St. John’s Food for the Poor 
Program% Fr. John Madden 44 Temple St. Worcester MA. 
01604. Telephone 508-756-7165 

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 Weekend Masses: 
Saturday Vigil at 4:00 pm, Sunday 9:30 in English and 
11:00 in Polish and all weekday evening devotions. 
 Please go to www.olcworcester.com to watch live and par-
ticipate in Mass.   
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTINUED 
SUPPORT. Thank you for using our online giving system 
for your weekly donations, for mailing them to us or dropping 
them off at the rectory mail box. God Bless you! 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 
Jan Paweł II wielokrotnie przypominał w swoim nauczaniu o 
tym, że tajemnicy rodzinności najpełniej możemy się uczyć od 
samego Boga w Trójcy: „Powiedziano w piękny i zarazem głę-
boki sposób, że Bóg w głębi swej tajemnicy nie jest samotno-
ścią, ale rodziną, bo ma w sobie ojcostwo, synostwo i to, co 
stanowi istotę rodziny, czyli miłość”. Odbiciem tej trynitarnej 
miłości w świecie jest Święta Rodzina, w której możemy od-
krywać bezinteresowną, skoncentrowaną tylko na dobru dziec-
ka, miłość rodziców do swojego Syna, Jezusa i Jego pokorną 
miłość względem swoich ziemskich opiekunów i wychowaw-
ców. Liturgia dzisiaj rozszerza jeszcze tę perspektywę i wska-
zuje na to, że nasze rodziny mogą naśladować Świętą Rodzinę 
w jej cnotach, aby stać się obrazem rodziny, którą jest sam 
Bóg. (źródło: 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. 

 
NOWY ROK 

Przed nami Nowy Rok. Nowy odcinek czasu dany nam przez 
Boga, abyśmy go dobrze wykorzystali i zagospodarowali. 
Życzymy wszystkim wielu Łask Bożych, błogosławieństwa 
Bożego, spełnienia marzeń i wypełnienia dobrych postano-
wień,  ale szczególnie, otwartości i gotowości przyjęcia, tego 
wszystkiego, co Pan Bóg dla nas przygotował w Nowym Roku.  

 

Szczęśliwego i Błogosławionego 
 Nowego Roku 2021 

W dniu 1 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Rodzi-
cielki Maryi. Jest to święto obowiązkowe i powinniśmy 
uczestniczyć we Mszy świętej jeżeli nie mamy poważnej prze-
szkody.   
Przypominamy o obowiązującej dyspensie. Osoby chore, albo 
z racji zdrowotnych lub wieku bardziej podatne na zakażenie 
lub obawiające się zakażenia mogą uczestniczyć we Mszy św. 
online lub za pośrednictwem telewizji.  
 

 
DRODZY PARAFIANIE! 

W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Uroczystość Narodze-
nia Pańskiego. Dziękowaliśmy Panu Bogu za Dar Syna Boże-
go, który stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Boże 
Narodzenie, jako jedno z największych świąt w Kościele ob-
chodzimy z Oktawą, tzn. radość świętowania rozciąga się na 
kolejne osiem dni. Oktawa Bożego Narodzenia kończy się 1 
Stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
pomogli nam przeżywać Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję 
za ofiary złożone na kwiaty, za przystrojenie ołtarzy i kościoła, 
za przygotowanie szopki i dekoracji świątecznych. Dziękuję za 
posprzątanie kościoła na święta. Dziękuję P. Organiście i chó-
rowi za przygotowanie oprawy muzycznej, ministrantom i lek-
torom, harcerzom i zuchom za podzielenie się Światłem Poko-
ju z Betlejem, wspólnocie Metanoia za zorganizowanie Wigilii 
dla samotnych, wszystkim Parafianom oraz naszym Przyjacio-
łom i Gościom za obecność podczas Mszy świętych, wspólną 
modlitwę i ofiary na tacę. Wszystkim składam serdeczne Bóg 
Zapłać!  
Dziękuję także w imieniu swoim, ks. Tadeusza Stachury ks.  
Tomasza, ks. Edwarda i diakona Stevena za wszystkie życze-
nia, kartki świąteczne i prezenty, które otrzymaliśmy z okazji 
świąt. Dziękuję też za różne wypieki i potrawy świąteczne, 
którymi zechcieliście podzielić się z nami. Bóg Zapłać!  

ks. Ryszard 
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W przyszłą niedzielę, 3 stycznia, będzie comiesięczna zmiana 
tajemnic różańcowych, poprzedzona wspólną modlitwą różań-
cową o godz. 10:30.  

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH  
na rok 2021 JEST OTWARTA. 

Zapraszamy w godzinach pracy kancelarii, aby zarezerwować 
Msze św. na następny rok.  

Z powodu obecnej sytuacji możliwe jest również zamówie-
nie intencji mszalnych emailem, przez telefon lub pocztą 

zwykłą. Ofiara mszalna wynosi $10. Można ją wysłać cze-
kiem lub użyć online giving albo PayPal, na naszej stronie 

internetowej.  

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. 
 

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


 

 

HELP FOR MISSIONS IN PERU 
 
Christmas time has been always  considered as traditional giv-
ing and sharing 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 remember 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 mission-
ary in the very poor area of the diocese of Huancavelica, Peru. 
He came to our parish a couple of years ago to preach a Lenten 
retreat in Polish.  
 
The second collection on Christmas, which we call the Polish 
Heritage Collection, 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 designated 
this collection to help Fr. 
Wiesław (Wesley) in his 
missionary work and fin-
ishing of building the Di-
vine Mercy Center and 
convent for the nuns from 
Poland in Pariacoto, where 
two young Polish mission-
aries, Fr. Michał To-
maszek and Fr. Zbigniew 
Strzałkowski were kiled in 
1991. They both  were be-
atified in 2015.  
 
Thank you for all your dona-
tions! God Bless and Bóg 
zapłać! 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
 
 

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  

 

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  

POMOC DLA MISJI W PERU 
 
Boże Narodzenie od zawsze było połączone ze zwyczajem 
obdarowywania się prezentami. Jest to znakiem że kochamy i 
dbamy o naszych bliskich. Ale przede wszystkim, czynimy 
to, bo sami zostaliśmy niezwykle obdarowani przez Boga. 
Największym Jego darem dla nas jest przyjście Jezusa Chry-
stusa na świat.  
 
Jako Chrześcijanie, poprzez obdarowywanie innych, pragnie-
my naśladować Boga i dzielić się tym, co od Niego otrzyma-
liśmy.  
 
W tym roku, jako parafia pragniemy pomóc ks. Wiesła-
wowi Tworzydło, od 25 lat misjonarzowi w Peru, który 
dwa lata temu głosił rekolekcje w naszej parafii. Razem z 
siostrami zakonnymi z Polski stara się ukończyć budowę 
Centrum Miłosierdzia Bożego i klasztoru w Pariacoto, 
miejscu, gdzie w 1991 roku zostali zamordowani ojcowie 
Franciszkanie: Michał Tomczyk i Zbigniew Strzałkowski. 
Od 2015 roku są oni błogosławionymi Kościoła.  
 
Druga kolekta w Święta, ustanowiona na promocję polskie-
go dziedzictwa, która służyła nam do pokrycia części kosz-
tów używania budynku szkoły St. Mary’s, przez Szkołę Języ-
ka Polskiego, została w tym roku przeznaczona na ten cel. 
Serdecznie prosimy i zachęcamy do wsparcia tego dzieła i 
pomocy ks. Wiesławowi i siostrom. Jeszcze w ten weekend 
można to uczynić. Bóg zapłać! 



 

 

 

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. 



 

 

December 26, 2020 
 
My dear brothers and 
sisters in Christ, 
 
Today, I appeal to you 
to give generously next 

weekend to the National Collection for 
The Catholic University of America in 
Washington, D.C. Established in 1887, 
the University has served the Church, 
students and the community for gener-
ations and is the only American Uni-
versity with ecclesiastical faculties 
granting canonical degrees in canon 
law, philosophy and theology. 
 
Catholic University is helping to re-
new and strengthen the Church. The 
University has always been the re-
search institution where the Church 
comes to think. Through hosting a na-
tional conference series focused on 
laity response to the sex abuse crisis, 
and in creating an Institute for Dioce-
san Excellence in Administration 
(IDEA), where lay scholars and pro-
fessionals can support clergy by 
providing expertise and accountability 
in the areas of education, finance, can-
on law and culture, Catholic Universi-
ty serves as a springboard in renewing 
and strengthening Catholicism in our 
country. 
 
Catholic University serves the 
Church by engaging its students to 
discover knowledge and truth through 
excellence in teaching and research. 
With its 12 schools and 23 research 
centers, the University provides an 
exceptional Catholic education to al-

most 7,000 students annually. The 
University prepares students to re-
spond to the many issues facing the 
Church and society today by way of its 
many programs, such as those in ethi-
cal business practices; classical archi-
tecture; intelligence studies; neurosci-
ence; nursing; Spanish language and 
Hispanic ministry; social service; and 
Catholic bioethics. 
 
I encourage you to be generous in the 
special collection for The Catholic 
University of America, to be taken at 
the Lord’s Day Masses in all the par-
ishes throughout the Diocese of 
Worcester on the weekend of January 
3, 2021. 
 
With every prayerful best wish for a 
Blessed New Year, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 
 
 
 
Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  
 
 
 
PLEASE NOTE: Since  we have our 
own Special Maintenance collection 
next weekend, the collection for the 
Catholic University of America will be 
taken on the weekend of January 10.  
 
UWAGA: Ponieważ w następny week-
end mamy kolektę na utrzymanie 
budynków parafialnych, kolekta na 
Katolicki Uniwersytet Ameryki będzie 
zbierana w niedzielę 10 stycznia.  

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: 
 

Bacon,Barry 
Baczewski, Bogdan 
Banach, Grażyna 
Banach, Ursula 
Borowiec, Zbigniew and Danuta 
Brennzn, Priscilla 
Daly, Elizabeth 
Desilets, Ursula 
Eisnor, David and Elizabeth 
Kalinowski, Tadeusz and Dorota 
Kohut, Steve and Sylwia 
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 
Miller, Wiesława 
Mrzygłód, Małgorzata 
Pacek, John and Susan 
Skrodzki, Tadeusz and Zofia 
Smreczak, Edward and Anna 
Suchomski, Wiesław 
Szelest, Maryla 
Szlyk, Joanne E 
Wesołowski, Zbigniew 
Wierzbicki, Kazimierz 
Wróblewski, Richard 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Monthly Maintenance Collection 
 

DRUGA KOLEKTA 
 W NASTĘPNYM TYGODNIU 
Bieżące utrzymanie budynków 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF DECEMBER 20, 2020  

 

REGULAR COLLECTION  $ 3,512.00 - Incl. $993.00 online 
RELIGIOUS RETIREMENT  $    125.00   
IMMACULATE CONCEPTION $      37.00  
MONTHLY MAINTENANCE  $    540.00 - Incl. $310 online 
RENOVATION FUND   $ 1,364.50 - Incl. $107.50 online 
CHRISTMAS OFFERING  $    400.00 - 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/

