
 

 

  

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 

17 Stycznia, 2021 

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 

January 17,  2021 

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 

2
ND 

SUNDAY IN ORDINARY TIME  -  2 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 

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, January 16  
Vigil of the 2nd Sunday in Ordinary Time 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM  
1.  śp. Jennifer Kalinowski (16th anniv.) and birthday blessings 
- int. family  
2. śp. John Bartosiewicz - int. son and family 
3. śp. Piotr Sobociński (29 anniv.) - int. wife and family 
4. śp. Mary Carroll (anniv.) - int. friend 
5. śp. Regina Kraska (7 anniv.) and Stasia Sieradzka - int. 
Kraska and Kerins Families 
6. śp. Eleonora Matulewicz - int. Barbara Marczewski and 
family 
7. Health, God’s Blessings and protection of the Blessed 
Mother for Zofia Szydlik on the occasion of her 90th birthday - 
int. Jadwiga Szydlik, grandchildren and great-grandchildren 
 

2
ND

 SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 17, 2021 
2 NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 STYCZNIA, 2021 

8:00 - śp. Jarosław Ciak (2 rocz.) - int. mama 
9:30 - śp. Carl, Helen, Mary, Patrick, Erin Thompson - int. 

family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Beata Szymborska - int. rodzina Olszewskich 
2. śp. Jadwiga Cwalińska (3 rocznica) - int. córka Gosia z 
rodziną 
3. O światło i dary Ducha św., zdrowie, Boże błogosł. oraz 
opiekę Matki Najśw. i św. Jana Pawła II dla Anny, Zbyszka i 
Dorotki Wieczorek - int. Alina 
4. śp. Józef Cieślak (3 rocznica) - int. żona 
5. śp. Maria Dybała 
6. śp. Władysława Gwiazda i zmarłych z rodz. Gwiazdów - int. 
Teresa z rodziną 
7. śp. Leszek Kizior (zmarł w Polsce) - int. rodzina 
8. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
9. śp. Magdalena Saniukowicz (zmarła w Polsce) - int. Edyta 
Kacprzyk z rodziną 
10. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z rodziną 
11. O łaski Boże i ulgę w cierpieniu dla obłożnie chorej 
teściowej - int. synowa Justyna 

 
Monday, January 18  
6:30 AM - śp. Fr. Joseph Bielonko (anniv.) 
6:30 PM - śp. Antoni Wójcik - int. rodzina 
 

Tuesday, January 19     Św. Józefa Sebastiana Pelczara 
6:30 AM - śp. Nancy Wychaski and deceased members of the 
family - int. Anthony 
 

Wednesday, January 20  
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Genowefa Łuczaj (rocznica) - int. dzieci 
 

Thursday, January 21 St. Agnes / Św. Agnieszki 
6:30 AM - śp. Marek 
 
Friday,  January 22 

Day of Prayer for the Legal Protection  
of Unborn Children 

6:30 AM - śp. Derek Janeczak - int. parents 
6:30 PM - śp. Stanisław Kulbacki (rocznica) - int. rodzina 
 
 
 

Saturday, January 23  
7:00 AM - For Parishioners / Za Parafian 
 

Vigil of the 3rd Sunday in Ordinary Time 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM  
1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. Charles Clarke - int. mother, brother and sisters 
3. śp. Antonina, Stanley Banach and deceased members of 
the family 
4. śp. Stanisław Kulbacki - int. wife and daughter 
 

3
RD

 SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 24, 2021 
SUNDAY OF THE WORD OF GOD 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 STYCZNIA, 2021 
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 

8:00 - śp. Stanisław, Krzysztof, Waldemar Kulbacki; Martusia 
Barszczewska - int. Adela i Jan Kulbacki 

9:30 - śp. William and Richard Grimaldo - int. family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Erich Lange - int. żona 
2. śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina 
3. śp. Stanisław Piaścik - int. Halina i Kazimierz Szydlik 
4. Z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej u jej Syna o 
potrzebne łaski dla moich dzieci: Anny z rodziną, Grzegorza, 
Adama i Grażyny - int. matka 
5. śp. Józefa Michniewicz - int. córka z dziećmi 
6. śp. Władysława i Bolesław oraz Stanisława i Jan Sobiech - 
int. Stanisław z rodziną 
7. O błogosł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 
Jacka z okazji urodzin - int. żona i córki 
8. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, o łaski Boże i zdrowie - int. 
wnuczki Bianka i Maja 
9. śp. Aniela, Jan, Maria, Jan, Mrzygłód - int. rodzina 

 

We share the pain of loss with the family and friends of 
 

śp. Josephine Anne Gorczynski, 97 

 śp. Alfred E. Wiechniak, 92 

śp. Theresa Bagdis, 91 
śp. Elizabeth A.(Chadwick) Shedlick, 86  

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
W pewnej intencji, ofiarowana przez rodzinę  

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   
2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

“Jesus turned and saw them following him and said to them, 
‘What are you looking for?’” (John 1:38)  

What are you looking for?  Are you wasting your time looking 
for the material comforts of the world?  Or, is your heart 
longing for something deeper that can only be found by 
spending time with God?  Take time, each day, in silence and 
ask the Lord what it is that He wants you to do.  
 

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. 

 
NOVENA of REPARATION for ROE vs. WADE 

JANUARY 14th - 22nd  
The Catholic bishops of the United States have designated 
January 22nd as a special day of prayer and penance in 
reparation for the massive killing that has resulted from the 
Roe vs. Wade Supreme Court decision (handed down January 
22, 1973) which permitted abortion throughout all nine months 
of pregnancy. We invite you to prepare spiritually for that day 
by joining a Novena that starts on January 14th and concludes 
on the 22nd. Please say the prayer below each of those days to 
help end the evil of abortion.  
 

PRAYER of REPARATION for ROE vs. WADE  
God and Father of Life, You have created every human 
being in Your own image and likeness, and have opened 
the way for each to have eternal life. We live in the 
shadow of death. Tens of millions of Your children have 
been killed due to the Roe vs. Wade decision legalizing 
abortion. Father, have mercy on us. Heal our land and 
accept our offering of prayer, penance and fasting. In 
Your love for us, turn back the scourge of abortion. May 
each of us exult in hearts full of hope and hands full of 
mercy as we work together to build a culture of life. We 
pray this through Christ our Lord. Amen.  

 
PRO-LIFE MORNING OF REFLECTION 

Please join us for a Pro-Life Morning of Reflection with 
Monsignor James Moroney on Saturday, Jan. 23 from 9–11 
a.m. at the Cathedral of St. Paul, 38 High St., Worcester. 
Additional information and registration information will be 
available at www.worcesterdiocese.org/respect-life.  
 

MASS AND HOLY HOUR FOR LIFE 
All are invited to join Bishop McManus for the annual Mass 
for Life on Thursday, Jan. 28 at 6:30 p.m. at the Cathedral of 
St. Paul, 19 Chatham St., Worcester. A special Holy Hour for 
Life will follow at 7:30 p.m. Please join us as we remember the 
48th tragic anniversary of Roe v. Wade and pray for an end to 
abortion and the conversion of our nation.  All are welcome! 
 

CATHOLIC BOOK CLUB 
Why not start 2021 off by learning more about your Catholic 
Faith and growing closer to our Lord and Savior Jesus 
Christ?  Please consider joining the Catholic Book Club which 
meets on Tuesdays from 7:00 - 8:15pm at Our Lady of 
Czestochowa. 

Our next selection will be “The Bible is a Catholic Book” 
written by Jimmy Akin, an Apologist with Catholic 
Answers.  In this book, Jimmy shows how the Bible can’t exist 
apart from the Church.  In its careful preservation over the 
centuries, in the truths it contains, in its origins and its 
formulation, and in the prayerful study and explanation of its 
mysteries, Scripture is inseparable from Catholicism.    This is 
fitting, since both come from God for our salvation. 
If you are a Catholic who wants to know the Bible better, “The 
Bible is a Catholic Book” will help you understand and take 
pride in this gift that God gave the world through the 
Church. We will begin the sessions on Tuesday, January 
26th. The books will be available that night for a fee of 
$5.00.  Please call or text Julie at 508-320-2965 with any 
questions or to reserve your spot in the club.  If you are 
unable to attend the meetings, you may also purchase a 
book and read along with club on your own.   

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

the 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.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

January 2021 
 
My dear brothers and sisters in 
the Lord, 
 
January 22, 2021 marks the 
48th anniversary of the trag-
ic Roe v. Wade Supreme Court 
decision which, with its com-
panion case Doe v. Bolton, 
legalized abortion throughout 
all nine months of pregnancy 
in every state in the na-
tion.  The General Instruction 
of the Roman Missal (n. 373), 
designates Friday, January 
22 as a particular day of prayer 
and penance, called the “Day 
of Prayer for the Legal Protec-
tion of Unborn Children”.  All 
the faithful in dioceses 
throughout the United States of 
America are called to observe 
this day in a spirit of prayer for 
the full restoration of the legal 
guarantee of the right to life 
and of penance for the viola-
tions to the dignity of the hu-
man person committed through 
acts of abortion. 
 
Forty-eight years of legalized 
abortion in this country has left 
an incomprehensible after-
math.  With over 62 million 
lives lost, and countless wom-
en and men, mothers and fa-
thers, grandparents, siblings, 
and friends who have been 
deeply wounded physically, 
emotionally, and spiritually by 
this tragedy, we need now 
more than ever to re-commit 
ourselves to defending life.  
 
I encourage our diocesan par-
ishes and institutions, and all 
the faithful, to observe rever-
ently the Day of Prayer and 
Penance on January 22nd both 
personally and within your 
communities.  Let us unite our 
hearts and minds through spe-
cial acts of prayer, fasting, and 
sacrifice on this day, to uphold 
the inherent dignity of all hu-

man life from conception to 
natural death.  
 
As we reflect on this unspeak-
able tragedy, we also recall 
how the Church for many 
years has continued to reach 
out to those who have been so 
sadly affected by the culture of 
death, particularly through 
ministries providing aid to 
women and families in crisis 
pregnancies, offering the heal-
ing love and mercy of Christ to 
those wounded by abortion 
through the ministry of Project 
Rachel, and by continuing to 
teach and preach the truth and 
beauty about love and life that 
bring authentic freedom and 
happiness. It is through our 
fervent prayers accompanied 
by our charitable works and 
loving sacrifices that the cul-
ture can be transformed. 
 
Let us take this opportunity of 
the January 22nd Day of Pray-
er and Penance to renew our 
resolve to live and proclaim 
the Gospel of Life.  May we 
respond generously to the chal-
lenge Saint Pope John Paul II 
put forth in Evangelium vi-
tae:  “A great prayer for life is 
urgently needed, a prayer 
which will rise up throughout 
the world.  May an impas-
sioned plea rise to God, the 
Creator and Lover of life, from 
the heart of every believer.” 
Our active participation in the 
shared commitment to the sa-
credness of human life and the 
dignity of the human person 
will with God’s grace, truly 
work toward the building up of 
a Culture of Life and a Civili-
zation of Love.    
 
With every prayerful best 
wish, I remain                     
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend 
Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 
   

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
NAUKA RELIGII - CCD  

Preparation for the sacrament of Confirmation 
 classes in January for 11th grade: 

 January 25th -  in the church 
 

CCD Classes Schedule in January for 10th grade: 

 January 25th - online 
 

CCD Classes Schedule in January for 9th and grade: 

 January 25th - in the church 
 

CCD Classes Schedule in January for 8th and grade: 

 January 25th - in the rectory 
 

For more information please or contact Agata Han-
noush at: text 508-615-2639 or agata@olcworcester.com 

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do Agaty Hannoush: 

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

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 
conditions continue to be advised to avoid public assemblies, 
the suspension of the obligation to attend Mass on Sundays 
will remain in effect until the First Sunday of Lent of 2021 
(February 21st).  
 

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! 

2 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Dzisiejsza niedziela koncentruje naszą uwagę na słuchaniu. 
Samuel, którego spotykamy w pierwszym czytaniu, to sługa, 
który słucha. Jego imię oznacza – Bóg wysłuchał. Psalmista 
dziękuje Bogu za to, że spełniając jego nadzieje, Pan otworzył 
mu uszy. Dwaj uczniowie Jana Chrzciciela, wśród których był 
późniejszy apostoł Andrzej, usłyszeli, jak ten nazwał Jezusa 
Barankiem Bożym i poszli za Nim. Jak widać tajemnica nasze-
go powołania tkwi w słuchaniu, dzięki któremu możemy po-
znać Boga. Jeśli bowiem Go nie znamy i nie wiemy, jaki On 
jest, wtedy zaczynamy tworzyć własny Jego obraz na swoje 
podobieństwo. Prośmy więc Boga, aby każdego dnia otwierał 
nasze uszy i uczył nas słuchać.  (źródło: Od Słowa do Życia) 
 
MODLITWA UWIELBIENIA - Dzisiaj po mszy św. o godz. 
11:00, wspólnota Metanoia zaprasza na krótką adorację Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwę uwielbienia.  

 
ŚRODA -  6:30 P.M. Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i 
prośby można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym. 

 
PIĄTEK - 6:30 Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 
W OBRONIE ŻYCIA 

Styczeń jest w Ameryce szczególnym czasem modlitwy w in-
tencji ochrony życia ludzkiego. Dzień 22 stycznia jest w nim 
dniem modlitwy i pokuty za zło aborcji. Został on ustanowiony 
przez biskupów Ameryki na pamiątkę decyzji Sądu Najwyż-
szego z 22 stycznia 1973 roku, która pozwala na zabijanie 
dzieci nienarodzonych w ciągu całego okresu ciąży.  
Zachęcamy do modlitwy w tej intencji, pamiętając nie tylko o 
sytuacji w USA ale również w Polsce i na całym świecie.  
 

MODLITWA W INTENCJI  
OBRONY ŻYCIA 

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie 
zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rze-
sze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, 
którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – 
ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez 
obojętność albo fałszywą litość. 
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwar-
cie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. 
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, ra-
dość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz od-
wagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli 
budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację 
prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje 
życie.      

Jan Paweł II 
Encyklika Evangelium vitae, 105 

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU 
W ostatni Poniedziałek rozpoczęliśmy w liturgii Kościoła no-
wy okres liturgiczny zwany okresem zwykłym, w ciągu roku.  
Dzieli się on na dwie części:  
 część pierwsza – od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pań-

skiego do wtorku przed Środą Popielcową włącznie, 
 część druga – od poniedziałku po Uroczystości Zesłania 

Ducha Św. do soboty przed I Niedzielą Adwentu. 
Okres Zwykły oddziela niejako dwa najważniejsze obchody 
Kościoła: Narodzenie Chrystusa oraz Paschę 
(Zmartwychwstanie Pańskie). I właśnie czas ten, także przez 
swoją długość, uczy nas pewnej tęsknoty za ważnymi uroczy-
stościami.   
Jest to także czas kiedy głębiej poznajemy życie Jezusa, jego 
działalność; głównie poprzez Liturgię Słowa. Tylko wówczas, 
gdy dobrze ją zrozumiemy i odbierzemy, będziemy mogli Go 
naśladować tak, jak On tego chce. Wykorzystajmy dobrze czas 
ofiarowany nam przez Pana Boga.  

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 

Komunii św. dezynfekujemy ręce. 
 Powinniśmy unikać kontaktu fizycznego. Nie ma poda-

wania 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. 

 

Wszystkich, którzy nie czują się dobrze, lub mają sympto-
my grypy prosimy o pozostanie w domach i łączenie się z 
nami za pośrednictwem Internetu.  
Przypominamy też o dyspensie od obowiązku uczestniczenia 
we Mszy św., która obowiązuje, jak na razie, do pierwszej 
niedzieli Wielkiego Postu 2021, czyli 21 lutego.  
 

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 
sobotę o godz. 4:00 pm oraz niedzielę o godz. 9:30 w j. an-
gielskim i 11:00 w j. polskim. Transmitujemy także wszyst-
kie 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. 

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


 

 

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: 
 

Baczewski, Bogdan 
Banach, Katherine 
Banach, Ursula 
Bialy, Joanna 
Brennan, Priscilla 
Byczko, Maria 
Carney (Zmysłowska) Anderson, Rita 
Ciesluk, Leonard and Krystyna 
Currier, Robert and Alice 
Czubaj, Monika 
Deptuła, Grzegorz and Monika 
Geheran, Mike and Anna 
Gladek, Jerzy and Halina 
Golaszewski, Raymond and Alicja 
Gondowicz, Jacek 
Horan, Joyce 
In Loving Memory of Wiesława Rogowska 
Janczewski, Michał and Malwina 
Kamiński, Donald and Linda 
Kilinski, Elaine 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kozłowski, Krystian and Kamila 
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 
Lafrance, John and Grażyna 
Latour, Gerald and Barbara 
Macko, Mariusz and Katarzyna 
Obrycki, Kazimierz and Maria 
Parzych, Jan and Jadwiga 
Pękala, Piotr and Katarzyna 
Piaścik, Bernard and Anna 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Siwik, Jan and Barbara 
Siwik, Wojciech and Małgorzata 
Smreczak, Edward and Anna 
Snopko, Krystyna 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Stasiewicz, Danuta 
Stasiewicz, Jarosław 
Wróblewska, Krystyna 
Zibrid, Sabina 
Zygmunt, Krzysztof and Elżbieta 
 
 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF JANUARY 10, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,322.00 - Incl. $938.00 online 
SOLEMNITY OF MARY  $    131.00  
CHRISTMAS OFFERING  $    10.00 - online 
MISSIONS IN PERU   $    102.00  
RENOVATION FUND   $ 6,212.50 - Incl. $692.50 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 1,048.00 - Incl. $205.00 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $        5.00 online 
CATHOLIC UNIVERSITY  $      95.00 Incl. 10.00 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! 

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
The annual Partners in Charity Appeal is being conducted in our parish earlier 
then usual this year. It has started at the beginning of January and will conclude  
by March 1st.   
Many of us received a letter with a donation / pledge card. They will be availa-
ble later at the parish office or in church. Please keep in mind that you can also 
make your donation online on www.partners-charity.net. Just make sure to in-
clude our parish name, so we can receive credit. Also on this website you can 
find a video and more information about the appeal. 
On behalf of our Bishop I thank you in advance for your generosity and every 
gift you will be sending.  Partners in Charity, formerly known as the Bishop’s 
Fund, is the Annual Appeal for the Diocese of Worcester, serving 27 charitable, 
educational, and pastoral ministries.   
Later this year, we will be joining a diocesan Capital Campaign called Legacy 
of Hope. The last time a similar campaign was conducted was 20 years ago. 
 

PARTNERS IN CHARITY 
PARTNERZY DOBROCZYNNOŚCI 

Doroczna, diecezjalna zbiórka na Partners in Charity (Partnerzy dobroczynno-
ści) w naszej parafii już się rozpoczęła i potrwa do  pierwszego marca.  
Większość z nas otrzymała pocztą listy z gotową formą do złożenia ofiary. Ko-
perty będą też wkrótce dostępne w kościele lub w biurze parafialnym. Ofiary 
można też składać online: www.partners-charity.net. Prosimy przy tym pamię-
tać, żeby w odpowiednim miejscu wpisać naszą parafię, aby ofiara była zapisa-
na na nasze konto. Na stronie również znajduje się video i wiele informacji na 
temat tej zbiórki.   
Z góry dziękujemy za każdą ofiarę, która przyczyni się do wypełnienia przez 
naszą diecezję jej misji charytatywnej, pastoralnej i edukacyjnej.  
Przyspieszenie obecnej zbiórki wynika stąd, że w późniejszych miesiącach bę-
dziemy brać udział w diecezjalnej Capital Campaign. Ostatni raz taka kampania 
miała miejsce 20 lat temu.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/


 

 

 

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. 



 

 

 
 

 

 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/

