
 

 

  

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 

31 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 
place it in the collection basket. Thank you! 
 

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie i zachęcamy do oficjalnego zapisania się do 
parafii. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do parafii lub wrzucenie podczas 
kolekty niedzielnej. Dziękujemy! 
 

____New Parishioner (Nowy parafianin) /___Address Change (Zmiana adresu) 
  

Name:_______________________________________________________________ 
 

Street Address:________________________________________________________ 
 

City/Town:________________________      State:______Zip Code:____________ 
 

Phone: ____________________________Cell: ______________________________ 
 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 
____Please send offering envelopes in the mail /____I prefer to use On-line giving 

Na Chwałę Bożą i dla Zbawienia Dusz 

January 31,  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 

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  -  4 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 30 
 

Vigil of the 4rd Sunday in Ordinary Time 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM  
1. śp. Josephine C. Byliński - int. Family 
 

4TH  SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 31, 2021 
4 NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 STYCZNIA, 2021 

8:00 - śp. Irena Chwidzewicz (1 rocz.) - int. brat z rodziną 
 
9:30 - śp. Euginia Wassel - int. Son and Daughter 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. o łaskę zdrowia, Boże błog. i światło Ducha Świętego dla 
Witka Pucyka z okazji urodzin - int. rodzina 
2. śp. Walter Zmysłowski - int. sister Rita 
3. śp. Elizabeth Nowak (anniv.) - int. Loving Daughters 
4. śp. Eleanora Matulevicius - int. The daughters of Elizabeth 
Nowak 
5. śp. John Petkus Sr. (anniv.) and deceased members of the 
Petkus, Skrocki and Seligowski families - int. Rita 
6. śp. Antoni Chrzanowski - int. Alina Kowalczyk 
7. śp. Julian Modzelewski (zmarł w Polsce) - int. siostrzenica 
8. Mieczysław Konopka (zmarł w Polsce) - int. brat Andrzej z 
rodziną 
9. śp. Sabina Radzicka (zmarła w Polsce) 
10. z okazji 70 urodzin dla mamy Stanisławy z 
podziękowaniem za łaski i z prośbą o zdrowie - int. córka 
Justyna 
11. za Joannę i Darka Popielarczyków o wszelkie łaski i 
mądrość potrzebną w życiu małżeńskim - int. koleżanka 
Justyna 
12. o zdr. i bł. Boże, opieką Matki Najświętszej i dary Ducha 
Świętego dla Weroniki, Michała, Agnieszki i Annabeli z okazji 
urodzin 
13. o zdrowie, Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej dla Zosi 
Piaścik - int. koleżanka Joanna 
14. o opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki Sawko i jej 
rodziny w tym trudnym dla nich czasie - int. Joanna z rodz. 
 
Monday, February 1 
6:30 AM - śp. Deceased members of the Maciejko family - int. 
Family 
6:30 PM - śp. Grażyna Czubaj 
 

Tuesday, February 2    

  The Presentation of the Lord  
    ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  
     World day for consecrated life 
6:30 AM - śp. Benny Skinger - int. Family 
6:00 PM - śp. Aniela, Jan, Maria, Jan Mrzygłód - int. rodzina  
 

Wednesday, February 3  Saint Blaise  
6:30 AM - śp. Edward Maciejko - int. Family 
6:30 PM - śp. Bolesława i Hieronim Karwowscy - int. rodzina 
 

First Thursday, February 4 / Pierwszy czwartek 
6:30 AM - In thanksgiving for the improving health of Zbigniew 
Wesołowski and petitions for more of God’s graces. 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and new vocations to religious life. 
 
 
 
 

First Friday,  February 5 / Pierwszy piątek  
         Saint Agatha  
6:30 AM - o Boże błog., opiekę Matki Najśw. i światło Ducha 

Świętego dla Genowefy, Edwarda, Elżbiety i Anny - int. 
rodzina 

6:30 PM - śp. Edward Kizior 
 
First Saturday, February 6   
                               St. Paul Miki and Companions 
7:00 AM -  For our Parishioners / za parafian 
 
  Vigil of the 5th Sunday in Ordinary Time 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Zygmunt, Bronisława, Julian Klimczuk and deceased 
members of the Jabłoński and Gleba families - int. Family 
2. śp. Stanisław and Genowefa Zaleski and deceased 
members of the Zaleski and Piskorz families - int. Son and 
family  
3. śp. Teresa Przybyłek - int. Daughter and family 
 
 

5TH  SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 7 2021 
5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 7  LUTY, 2021 

 
8:00 - śp. Marianna, Jan Święszkowscy - int. córka Grażyna z 

rodziną 
9:30 - śp. Kazimierz (4 anniv.) and Lucyna Kornet - int. 

daughter and family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stanisław, Józef, Janina, Bronisława Parzych - int. 
Marian i Halina Stomski 
2. śp.Roman Pianka - int. żona z córką 
3. śp. Antonina i Jan Kulbacki i zmarłych z rodziny - int. Adela 
i Jan Kulbacki 
4. śp. Urszula, Bogdan i Władysław Biedrzycki- int. brat z 
rodziną 
5. śp. Zmarłych Członków Żywego Rożańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
6. O łaskę wiary, moc Ducha Świętgo, opiekę Matki Najśw. dla 
Anny i Zbyszka Wieczorków, córki Agnieszki z rodziną i córki 
Grażyny z rodziną - int. Alina 
7. śp. Magdalena Saniukowicz (30 dzień po śmierci) - int. 
Edyta Kacprzyk z rodziną 
8. za córki: aby nigdy nie zgubiły światła wiary w drodze do 
życia wiecznego - int. rodzice 
9. śp. Mieczysław Konopka (zmarł w Polsce) - int. brat 
Czesław z rodziną 
10. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon Stasiewicz i zmarli z rodzin 
Stasiewiczów, Śmigielskich, Roszkowskich, Pituchów, 
Łubińskich, Łysiakó, Kaniów, Majów i Szkaradków 
11. o Boże błog., dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki 
Najświętszej dla Tomka z okazji urodzin - int. mama 
 

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

 

śp. Joseph Sliwowski, 97 
 

May he rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie... 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!   

 4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

“Brothers and sisters: I should like you to be free of 
anxieties.” (1 Corinthians 7:32) 

 How much anxiety do we bring upon ourselves by 
constantly worrying about not having enough or attaining 
more things?  God won’t necessarily give you everything 
you want, but He will provide everything you need.  Try 
this – use the word “pray” instead of the word “worry” in 
the future.  Then pray for things instead of worrying about 
them. 

TUESDAY February 2nd we celebrate the FEAST OF THE 
PRESENTATION OF THE LORD. This feast falls on the 
fortieth day after Christmas. It is a reminder of the Lord Jesus’ 
sacrifice in the temple in Jerusalem and the rite of Our Lady’s 
purification. Traditionally, the Feast of the Presentation of the 
Lord is also  called the Feast of the Purification of the Blessed 
Virgin or Candlemas. At the time of the Presentation, old 
Simeon took Jesus into his arms and spoke these prophetic 
words: “A light for revelation to the Gentiles, and the glory of 
your people Israel” (Luke 2:32).  
In Poland, the feast of the Presentation of the Lord concludes 
the period for singing carols and displaying the nativity and 
Christmas trees. In many American Catholic homes as well, the 
Nativity scene is not tucked away until after this feast day.  It 
marks the end of the traditional Christmas season. (the 
liturgical season ended with the feast of the Baptism of the 
Lord)  This feast ends the cycle of ceremonies associated with 
the revelation to the world of the Incarnate Word. For the last 
time this year the Liturgy refers the Christ as a baby. 
At our morning and evening Masses we will  bless candles and 
have them available for you to take home with you.  We 
appreciate  your free will offering.  
 
On Wednesday February 3rd we celebrate the memorial of 
Saint Blaise, who  a was Bishop in Armenia in the fourth 
century. Before being martyred he healed a boy who was 
choking and nearly died, because of a fishbone caught in his 
throat. Saint Blaise has been venerated as the patron of those 
who suffer from diseases of the throat.  At every Mass this day 
we will bless throats (no physical contact) with two candles 
joined together in the form of a cross, that were blessed on the 
feast of the Presentation of the Lord.  We will pray in a special 
way for the protection from afflictions of the throat and from 
other illnesses and for the proper use of your voice.    
 

FIRST THURSDAY 
Please join us on Thursday, February 4th, for a special time 
of prayer for our priests, deacons and seminarians. We will 

begin with Mass in English at 6:30pm, followed by Exposition 
of the Blessed Sacrament. A priest will be available for the 
Sacrament of Confession during adoration. Our evening will 
end at 8:00pm with Reposition of the Blessed Sacrament. 

 
FIRST FRIDAY 

6:30 AM Mass in English 
3:00 PM - Chaplet of Divine Mercy (Bilingual) and followed 
by adoration of the Blessed Sacrament in silence 
6:30 PM - First Friday Devotion and Mass in Polish 
Confessions as usual: Thursday at 7:00 PM and Friday from 
5:45 PM.  
 
FIRST SATURDAY - On Saturday, February 6th, after 
morning Mass we will pray the Rosary. Opportunity for 
confessions at 7:30 as usual.  

 
CATHOLIC BOOK CLUB 

Let’s start the year off right by learning more about our 
Catholic Faith and growing closer to our Lord and Savior Jesus 
Christ  Please consider joining the Catholic Book Club on 
Tuesday evenings. 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. 
It’s not too late to join.  The next club meeting will be  
Tuesday  February 3rd, from 7:00 to 8:15  in the church.  
The books will be available  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 Catholic Book Club.   
If you are unable to attend the gatherings, you may 
purchase a book and read along with the club on your own. 
 
 COLLECTION FOR PRIESTS' RETIREMENT - This 
year on Ash Wednesday the parishes of our diocese will begin 
an annual collection to support the retirement needs of our 
diocesan priests.  In 2019 a committee appointed by Bishop 
McManus examined the suitability and sustainability of 
retirement benefits for our retired diocesan priests.  The annual 
health insurance and housing costs along with monthly stipends 
for our retired priests have recently been running from $2.2 - 
$2.6 million.  Even with revenue from Celebrate Priesthood, 
Partners in Charity, the Legacy of Hope Capital Campaign, the 
endowments from the Forward in Faith Capital Campaign, 
parish assessments, and other restricted funds and donations, 
the costs of caring for our 50+ retired priests exceeds our 
revenue, in 2020 by $266,810. After reviewing the committee’s 
report and receiving input from the priests of our diocese, 
Bishop McManus is instituting an annual Ash Wednesday 
Collection for Priest Retirement as one part of the diocese’s 
renewed efforts to care for our retired priests. Please consider a 
donation to the Ash Wednesday Collection to support those 
who have given their lives in service to the people of the 
Diocese of Worcester.  Review the Retirement Report 
Summary found on the Diocesan Website to learn more. Thank 
you. 
  



 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
NAUKA RELIGII - CCD  

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

February 1st -  in the church 

 February 8th - in the church 

 February 22nd - in the church 

 

CCD Classes Schedule in February for 10th grade: 

 February 1st -  in the rectory 

 February 8th - online 

 February 22nd - in the rectory 

CCD Classes Schedule in February for 9th and grade: 

February 1st -  online 

February 8th - in the church 

 February 22nd - online 

CCD Classes Schedule in February for 8th and grade: 

 February 1st -  online 

 February 8th - in the rectory 

 February 22nd - online 

CCD Classes Schedule in February for grades 1-6: 

 Saturday, February 6 - after 4:00pm Mass in the church 

in English 

 Sunday, February 7 - after 11:00am Mass in the church 
in Polish 

 Monday, February 8 - at 5:30pm online 

 

If you have any questions please contact Agata 
Hannoush: agata@olcworcester.com  

or text 508-615-2639 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do  
Agaty Hannoush: agata@olcworcester.com  

albo text 508-615-2639  

.SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

 
The Choose Life License 
Plate is a wonderful way to 
raise public awareness and 
much needed funding to 
support the positive choices 
of Life, Adoption and Safe 
Havens for unwanted 
pregnancies and newborns. 
Money generated by Choose 
Life specialty plates will 
financially support life 
affirming agencies that 
provide services such as free 
pregnancy testing, 
ultrasounds, counseling and 
on-going support to women 
at risk for abortion. Grants 

have been given to the local 
agencies that our parish 
supports, Problem Pregnancy 
and Visitation House. Please 
go to 
www.chooselifemassachusett
s.org for information on how 
to purchase a Choose Life 
License Plate or go directly 
to the RMV website 
(www.massrmv.com)   
Thank you for your support. 

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 

collection baskets are available at the entrances.  We 
encourage you to sign up for online giving on our 
website. It’s easy, safe and convenient. 

• All physical contact should be avoided, like shaking 
hands at the sign of peace or at the end of Mass. 

 

Because older adults and those with underlying health 
conditions continue to be advised to avoid public assemblies, 
the suspension of the obligation to attend Mass on Sundays 
will remain in effect until 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! 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA 
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 
Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: 
«Milcz i wyjdź z niego! »    (Mk 1,24) 
 Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest 
nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo 
wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim 
życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie 
zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana 
gwarantuje zbawienie.  
 
WTOREK - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO przypada 
40-tego dnia po Bożym Narodzeniu - 2. lutego. Jest to pamiątka 
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez 
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyjnie Święto Ofiarowania 
Pańskiego zwane jest Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W czasie 
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i 
wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na 
chwałę Izraela” (Łk 2, 32). Poświęconą w ten dzień świecę – 
gromnicę zapalano w niebezpieczeństwach. Zwykle była ona pięknie 
przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w 
oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również 
konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów w trakcie 
przejście z tego świata. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy 
się w Polsce tradycyjny okres śpiewania kolęd i dekoracji 
świątecznych. Liturgicznie ten okres skończył się wraz ze świętem 
Chrztu Pańskiego. Podczas Mszy świętych rano i wieczorem będzie 
poświęcenie gromnic i świec, które będą dostępne w środkowym 
przejściu kościoła.  
Ponieważ w każdy pierwszy wtorek miesiąca wspólnota Metanoia ma 
swoje spotkanie w ramach programu Szkoły Nowej Ewangelizaji 
dlatego przygotuje liturgię Mszy Świętej o godz. 6 wieczorem.  
 Od 1997r. Kościół powszechny 2. lutego obchodzi także 
ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, 
poświęcony modlitwie za mężczyzn i kobiety, którzy oddali swoje 
życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, 
zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i 
instytutach świeckich.  
 
W ŚRODĘ  3. lutego wspominamy św. Błażeja, biskupa z IV w., 
który przed swoją męczęńska śmiercią uzdrowił chłopca, który mało 
co nie umarł zakrztusiwszy się rybią ością. Stąd św. Błażej jest 
uznawany za patrona od chorób gardła i innych dolegliwości. W tym 
dniu w Polsce poświęca się też jabłka, które spożyte z wiarą mają 
chronić przed tym niebezpieczeństwem. Na Mszy św. porannej i 
wieczornej będzimy błogosławić gardła używając świec 
poświęconych dzień wcześniej w święto MB Gromnicznej.  W ten 
sposób chcemy nie tylko prosić o uchronienie od chorób gardła i 
wszelkiego zła, ale także o właściwe i hojne (jeśli to potrzebne) 
korzystanie z daru głosu.  
Wieczorem tak jak zwykle będzie Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i prośby 
można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym. Po niej w 
bocznej kaplicy grupa Matek w Modlitwie poleca Panu Bogu dzieci 
zarówno nastoletnie jak i dorosłe, by nie zbłądziły w życiu oraz 
mogły zawsze odnajdywać właściwą drogę wiary katolickiej. 
 
 PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA jest dniem dziękczynienia 
za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Jest też dniem modlitwy za 

kapłanów i nowe powołania zakonne, misyjne i kapłańskie. 
Zapraszamy na kolejne nabożeństwo Pierwszego Czwartku w j. 
angielskim, we czwartek 4 lutego. Msza św. o godz. 6:30, a potem 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 8:00. Podczas niej 
będzie różaniec, czas na osobistą refleksję oraz udzielany będzie 
sakrament pokuty i pojednania . 
 
PIERWSZY PIĄTEK - po południu o godz. 3:00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego z 
krótkiem rozważaniem z Dzienniczka siostry Faustyny i adoracja w 
ciszy do 6:30 wieczorem zakończona litanią do Serca Pana Jezusa i 
Eucharystią.  
Spowiedź jak zwykle we czwartek o godz. 7:00  i w piątek od godz. 
5:45 wieczorem.  
W ten dzień kapłan udaje się także z posługą sakramentalną do 
chorych i unieruchomionych w domach, którzy mimo chęci, nie 
mogą przybyć do kościoła.  
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W każdą niedzielę członkowie Koła Żywego Różańca prowadzą 
modlitwę przed Mszą Świętą o godz. 11, natomiast w pierwszą 
niedzielą miesiąca czyli teraz 7. lutego wymieniają się tajemnicami 
różańcowymi i poznają także intencję papieską, wyznaczoną przez 
Następcę św. Piotra  na najbliższy miesiąc, która jest albo 
powszechna czyli dotyczy spraw ogólnoludzkich albo 
ewangelizacyjna czyli jest związana bardziej z odnowieniem wiary i 
jej przekazywaniem; tym razem brzmi ona tak: „w intencji kobiet -  
ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich 
cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane”. Zapraszymy także do 
prowadzenia modlitwy różańcowej nowe osoby.     

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 zamówienie 
intencji mszalnych emailem, przez telefon lub pocztą zwykłą. 

Ofiara mszalna wynosi $10. Można ją wysłać czekiem 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 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. 

Wszystkich, którzy nie czują się dobrze, lub mają symptomy 
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. 
Dziękujemy też za korzystanie z On-line giving! 

NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA 
Transmisje Mszy św. z naszego kościoła za pośrednictwem kanału 
YouTube: www.olcworcester.com. odbywają się w sobotę o godz. 
4:00 pm oraz niedzielę o godz. 9:30 w j. angielskim i 11:00 w j. 
polskim. Transmitujemy także wszystkie wieczorne nabożeństwa. 
Zachęcamy wszystkich, którzy obawiają się lub nie mogą przyjść 
do kościoła, do łączenia się tą drogą ze swoją parafią  i modlitwy w 
swoich intencjach. 

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 
following families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
 
Banach, Ursula 

Brennan, Pricilla 

Kalinowski, Tadeusz and Dorota 

Klimaszewski, Waclawa 

Kohut, Steve and Sylwia 

Korycki, Dariusz 

Pardo, Alina 

Raczkowscy, Alina and Ryszard 

 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

 

Catholic Home Missions Appeal  
 
 

DRUGA KOLEKTA 
 DZISIAJ 

 

Apel Katolickich Misji Domowych  
  

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF JANUARY 24, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 2942.00 - Incl. $883.00 online 
RENOVATION FUND   $   152.50 - Incl. $ 22.50 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $     25.00 - 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! 

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 
dobroczynności) w naszej parafii już się rozpoczęła i potrwa do  pierwszego 
marca.  
Większość z nas otrzymała pocztą listy z gotową formą do złożenia ofiary. 
Koperty będą też wkrótce dostępne w kościele lub w biurze parafialnym. Ofiary 
można też składać online: www.partners-charity.net. Prosimy przy tym 
pamiętać, żeby w odpowiednim miejscu wpisać naszą parafię, aby ofiara była 
zapisana 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.  
Przyśpieszenie obecnej zbiórki wynika stąd, że w późniejszych miesiącach 
będziemy brać udział w diecezjalnej Capital Campaign. Ostatni raz taka 
kampania miała miejsce 20 lat temu.  

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

 

Special Monthly Maintainence  
 
 

DRUGA KOLEKTA 
 ZA TYDZIEŃ 

 
Bieżące utrzymanie budynków 

For a Statement of your 2020 contributions to the 
parish, please call Jane 508-755-5959  

or e-mail: jane@olcworcester.com. 
 

Zbliża sie okres rozliczeń podatkowych. W 
celu otrzymania zaświadczeń o wysokości 

ofiar złożonych na parafię, prosimy o 
kontakt z kancelarią parafialną: 508-755-

5959 albo jane@olcworcester.com 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/
mailto:jane@olcworcester.com


 

 

 

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/

