
 

 

  

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 

14 Lutego, 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 

February 14,  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 

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  -  6 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, February 13                   
 Vigil of the 6th Sunday in Ordinary Time 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. Paul Wassel - int Son and Daughter 
3.  Health and God’s graces and blessings for our family 
4. śp. Thomas Stachura - int. Eileen and Richard Dunn 
 
6TH  SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 14, 2021 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 14  LUTEGO, 2021 
8:00 - śp. Joseph i Janina Siudak - int. rodzina 
9:30 - 1. śp. Daniel and Shawn Coakley - int. Sister Karen 

Coakley 
 2. For the grace of health, God’s blessing and the 

protection of Our Lady of Czestochowa for Fr. Ted - int. 
Eileen and Richard Dunn 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Michał Bober (2 rocznica) Józef, Tadeusz i zmarłych z 
rodziny Boberów - int. syn Grzegorz  
2. O Błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia dla Sławka 
Kurpiewskiego - int. Rita Seligowski 
3. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z rodziną 
4. śp. Janina i Władysław oraz Andrzej Kozaczka - int. Jolanta  
z rodziną 
5. O łaskę zdrowia Boże błog. moc Ducha Świętego i opiekę 
Matki Najśw dla Emi, Ani, Jimy, i Emilki -  int. babcia 
6. śp. Mieczysław Konopka (zmarł w Polsce) - int. brat Antoni 
z rodziną 
7. śp. Antoni Chrzanowski - int. Alina Kowalczyk 
8. śp. zmarłych z rodziny Jakubanis - int. Genowefa Jakubanis 
9. śp. Mark and Kazimierz Nowak - int. rodzina 
10. O zdrowie, siły i wytrwałość dla Clarence 
11. św. Czesława Wiszowata (zmarła w Polsce) 
12. śp. Marek Macko - int. żony z rodziną 
13. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 
14. śp. Bożenna Wiśniewski - int. przyjaciół ze wspólnoty 
Metanoia 
15. O Boże dary dla taty Walentego w dniu imienin - int. córka 
z rodziną 
16. O Boże łaski i światło Ducha Św. dla Kasi i Mariusza z 
okazji urodzin  
 

Monday, February 15  
6:30 AM - śp. Daniel Wassel - int. Brother and sister 
6:30 PM - śp. Henryk Wielechowski i Marian Bieńkowski oraz 
zmarłych z rodzin Wielechowskich i Bieńkowskich - Beata z 
rodziną 
 

Tuesday, February 16    
6:30 AM - śp. Elizabeth Tarasiak (month’s mind) - int. 
Genowefa Jakubanis 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia prowadzona przez 
wspólnotę Metanoia 
 

Ash Wednesday, February 17 
Środa Popielcowa, 17 Lutego 

6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
8:30 AM - (Pol/Eng) Intention known to God 
4:00 PM - Prayer Service with Distribution of the Ashes. (No 
Mass) 
6:30 PM - (Pol/Eng) śp. Henryk Jankowski - int. dzieci i 
rodzina 

Thursday, February 18     
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
 
Friday,  February 19  
6:30 AM - Intention known to God 
3:00 PM - Chaplet of Divine Mercy and adoration  
5:30 PM - Stations of the Cross in English 
6:30 PM - Droga Krzyżowa i Msza św. 
śp. Wiesław Pietrzak i Władysław Zera oraz zmarłych z rodzin 
Wielechowskich i Zerów - int. Beata z rodziną 
 
Saturday, February 20                   
7:00 AM -  Intention known to God 

 
 Vigil of the 1st Sunday of Lent 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Piotr Sobociński - int. Daughter Elżbieta and Family 
2. śp. Sister M. Aquila, Br. Emmanuel, Frank and Napoleon 
Bartosiewicz - int. Family 
3.  śp. Mary Brzozowski (anniv.) - int. children Val and Stan 
4. śp. Mary C. (Rykoski) Connors - int. Brenda and Barbara 
 

1
ST

 SUNDAY OF LENT - FEBRUARY 21, 2021 
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21  LUTEGO, 2021 

8:00 - śp. Marianna i Miron Ostrowscy - int. rodz. 
Raczkowskich 

9:30 - śp. Zofia i Stanisław Gleba - int. Son and Family 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Stanisław Piaścik - int. Halina i Stanisław Wąsiewicz  
2. O zdrowie i Błogosł. Boże dla ks. Tadeusza Stachury z ok. 
urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
3. śp. Jan Drozdowski - int. żona i dzieci 
4. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla 
Iwonki i Darka - int. Mama 
5. śp. Mieczysław Konopka - int. Koło Żywego Różańca 
6. śp. Antoni Chrzanowski, Marianna i Józef Chrzanowski - int. 
Alina Kowalczyk 
7. śp. Antoni Chrzanowski (30 dzień po śmierci) - int. cioci i 
wujka 
8. O zdrowie i opiekę  Bożą dla córek i wnuka - int. Jan 
Parzych 
9. O zdrowie i potrzebne łaski dla Justyny Mazierkowskiej - int. 
koleżanka ze wspólnoty Metanoia 
10. śp. Maryla Deptuła - int. siostry z rodziną 
11. O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej., wzrastanie w 
światłości Ducha św. dla Joanny Popielarczyk z okazji urodzin 
- int. Przyjaciele 
12. śp. Antoni Wojciechowicz - int. rodzina 

 

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

śp. Bożenna (Rossa) Wiśniewski, 79  
 

May she rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie... 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

“Brothers and sisters, whether you eat or drink, or whatever 
you do, do everything for the glory of God.”  

(1 Corinthians 10:31)  

Do a quick check of your priorities. Where does God rank in 
that list?  If He’s not first, you have some work to do. Putting 
God first in everything helps us from putting other “gods” (like 
our pride, ego, money and possessions) before God.  Before 
making a decision, ask yourself, “Am I doing this for the glory 
of God or for the glory of me?”  

 

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. 

 
ASH WEDNESDAY, February 17, 
marks the beginning of the Season of 
Lent. This is a time of preparation for 
the most important Feast that we 
celebrate in the Church – the 
Resurrection of the Lord. We do this 
by meditating on the Passion of the 

Lord and participating in Lenten services such as the Stations 
of the Cross, attending a Retreat, and Penance Service, and 
performing good deeds. The Gospel reading for Ash 
Wednesday reminds us of the three most important works that 
we should practice in our lives: Prayer, Fasting, and 
Almsgiving.  
On Ash Wednesday we observe fast and abstinence.  
Fasting means having only one full meal. According to one’s 
needs and to maintain strength, two smaller meatless meals are 
permitted. They should not together equal one full meal. Eating 
solid foods between meals is not permitted. Liquids including 
milk and juices are allowed. 
Catholics from age 18 through age 59 are bound to fast. 
Invalids, pregnant women and nursing mothers are exempt. 
Abstinence on all Fridays of Lent, and on Ash Wednesday. No 
meat may be eaten on days of abstinence. Catholics 14 years 
and older are bound to abstain from meat on these days.  
Again, invalids, pregnant women and nursing mothers are 
exempt. 
On Ash Wednesday as a sign of repentance, we receive ashes 
on our foreheads. Distribution of Ashes will take place at all 
of the Masses: 6:30, 8:30AM (bilingual) & 6:30PM 
(bilingual) and at the prayer service at 4:00 PM. 
 

FRIDAYS OF LENT  
During Lent we are invited to spent some extra time in prayer, 
especially on meditating the Passion of our Lord.  
On Fridays of Lent our schedule will be as follows: 

 6:30AM - Mass in English 
 3:00PM - Exposition of the Blessed Sacrament, Chaplet of 

 Divine Mercy and adoration until 7:00PM 
 5:30PM Stations of the Cross in English 
 6:30PM Stations of the Cross in Polish 
 7:00PM Mass in Polish 
Beginning from 5:30PM, one priest will be available for 
confessions.  
 

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 are also available 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 include 
our parish name, so we can receive credit. Also on this website 
you can find a video and more information about the appeal. 
We have collected $ 19,568.11 so far from 76 donors. Our 
goal remains the same: $46,500.  
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. 

 
COLLECTION FOR PRIEST RETIREMENT  

This Wednesday we begin Lent, a time of deepened prayer, 
penance and almsgiving. This year we ask you to consider 
supporting the Ash Wednesday Collection for the retirement 
costs of our diocesan priests as part of your Lenten 
Program.  Our 50 retired priests have faithfully served us in our 
parishes across the diocese, often until the retirement age of 75 
or older.  Now, in their later years we can express our thanks 
and ease their concerns by supporting this Ash Wednesday 
Collection.  On behalf of our retired priests we thank you for 
your support. 
 

40 DAYS FOR LIFE 
CAMPAIGN 

Abortion is the most important 
social issue of our time. For what 
other issue involves the massive 
killing of innocent human beings? 
There have been over 63 million 
deaths from abortion since 1973. Clearly, every other issue is 
secondary to the abortion issue.  
Since it is the most important issue, it is where we should be 
concentrating our charitable efforts. And let us talk to others of 
good will to get them involved. No one should be standing on 
the sidelines. No one should be too busy to help the cause in 
some way. 
 Jesus said, "Truly I tell you, whatever you did not do for one 
of the least of these, you did not do for me." (Mt 25:44).  
And who could be considered more of "the least" than babies in 
the womb? Let us re-dedicate ourselves this year to work and 
pray even harder to end the horror of abortion. The Spring/
Lenten Campaign of 40 Days for Life will begin this Ash 
Wednesday, February 17th.  
Once again, our parish has made a commitment to vigil across 
the street from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street in 
Worcester, for the next 6 Wednesdays from 1 - 7:00pm. Please 
consider signing up for an hour or two of peaceful, 
prayerful public vigil asking the Lord to end the evil of 
abortion and for the conversion of the abortion workers and 
their patients. Sign up sheets are available on the table at the 
side entrance to church.  

https://partners-charity.net/


 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
NAUKA RELIGII - CCD 

 

PLEASE NOTE changes (in red) 
 

CCD classes in February for 8th grade:  
• February 15th - NO CCD classes - Winter Vacation 
• February 22nd - online 

 
CCD classes in February for 9th grade: 

• February 15th - NO CCD classes - Winter Vacation 
• February 22nd - online 

 
CCD classes in February for 10th grade: 

• February 15th - NO CCD classes - Winter Vacation 
• February 22nd - in the rectory 

 
CCD classes in February for 11 GRADE: 

• February 15th - NO CCD classes - Winter Vacation 
• February 22nd - in the church 

 
 

For 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  

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w nabożeństwach w na-
szym kościele. Poniżej przypominamy ważne zasady, któ-
rych 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. 

 

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.  

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! 

Ceiling restoration continues. Due to a number of cracks 
(visible from the scaffolding) large parts of this section of 
the ceiling had to be removed and then replaced layer by 
layer. Drying time may be longer then expected and so 
the conclusion of the project may be delayed.  
 
 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Po co człowiek żyje na ziemi? Po to, by wielbić Boga i osią-
gnąć zbawienie. Ta prawda katechizmowa wydaje się dziś ana-
chronizmem, a jednak oddaje istotę powołania każdego czło-
wieka do życia. Bo czym jest prawdziwe życie, jeśli nie wiel-
bieniem Boga, by On nieustannie mógł przebywać w sercach 
prawych i szczerych (por. modlitwa mszalna)?  
Jestem zdrowy czy chory, żyję w dostatku czy biedzie, mam 
wokół siebie wielu przyjaciół, czy też doskwiera mi samotność, 
każdą chwilę mogę ofiarować Bogu, by stać się dla niego god-
nym mieszkaniem. 
 Jego obecność pomoże mi nie tylko oderwać się od zła, ale z 
rzeczy dobrych wybierać te najlepsze, nigdy nie zatrzymując 
się w połowie drogi i nie marnując czasu na to wszystko, co 
nam nie wyjedna wiecznej nagrody (por. modlitwa nad darami)  
 
ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. 

 
ŚRODA POPIELCOWA - 
Najbliższa Środa, 17 lutego 
jest obchodzona jako Środa 
Popielcowa, która 
rozpoczyna w Liturgii 
Kościoła nowy okres zwany 
Wielkim Postem. To czas, w 
którym przygotowujemy się 
do dobrego przeżycia 
najważniejszej uroczystości, 

jaką świętujemy w Kościele – Zmartwychwstania Pańskiego. 
Czynimy to przez rozważanie Męki Pana Jezusa, uczestnictwo 
w nabożeństwach wielkopostnych jak Droga Krzyżowa i 
Gorzkie Żale, uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, 
sakrament pokuty, dobre uczynki.  
W ewangelii Środy Popielcowej Pan Jezus przypomina nam o 
trzech najważniejszych uczynkach, które powinniśmy prak-
tykować w naszym życiu. Są to modlitwa, post i jałmużna. 
 
We środę popielcową obowiązuje post ścisły i abstynencja, 
czyli trzy bezmięsne posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta. 
Obowiązuje on tych, którzy ukończyli 18 lat, a nie rozpoczęli 
jeszcze 60 roku życia. Pozostałych, którzy ukończyli 14 lat 
obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. Abstynencja i 
post ścisły nie obowiązują chorych, inwalidów, kobiet w ciąży 
i matek karmiących. 
We środę popielcową przyjmujemy popiół na nasze głowy, 
na znak pokuty.  
Obrzęd ten będzie podczas Mszy świętych: 6:30, 8:30 (Pol/
Eng)) rano oraz 6:30 wieczorem (Pol/Eng). Dodatkowo, 
nabożeństwo Słowa Bożego z obrzędem przyjęcia popiołu,  
bez Mszy św. będzie o godz. 4:00 po południu. 

 
ZBIÓRKA NA DIECEZJALNY FUNDUSZ  

EMERYTALNY KSIĘŻY 
Począwszy od tego roku, we Środę Popielcową będzie kolekta 
przeznaczona na Diecezjalny Fundusz Emerytalny Księży. Bi-
skup McManus, zwraca się z prośbą o wsparcie tego funduszu, 
który ma pomóc w zapewnieniu opieki medycznej i innych 
świadczeń, emerytowanym księżom naszej diecezji, którzy 
służyli wiernym przez wiele lat, do czasu odejścia na emerytu-
rę, najczęściej w wieku 75 lat lub nawet później. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę.  

PIĄTKI WIELKIEGO POSTU 
W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do poświęcenia więcej 
czasu na modlitwę, szczególnie na rozważanie Męki Pańskiej.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nabożeń-
stwach Wielkiego Postu w naszym kościele. W każdy pią-
tek: 

 6:30AM Msza św. w. angielskim 
 3:00PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka 

do Miłosierdzia Bożego i adoracja do godz. 7:00 PM. 
 5:30PM Droga Krzyżowa w j. angielskim 
 6:30PM Droga Krzyżowa w j. polskim 
 7:00PM - Msza św. 
Ponadto, od godz. 5:30PM jeden z kapłanów będzie obecny w 
konfesjonale. 
 
NIEDZIELA - Gorzkie Żale - po Mszy św. o godz. 11:00.  
 
40 DAYS FOR LIFE (40 Dni dla 
Życia) jest międzynarodową kampa-
nią mającą na celu zakończenie pro-
cederu aborcji, czyli zabijania dzieci 
nienarodzonych. Kampania polega na 
modlitwie, postach, pokojowych czu-
waniach przed klinikami aborcyjny-
mi.  
W zbliżającym się Wielkim Poście pragniemy po raz kolejny 
uczestniczyć w tej inicjatywie. Rozpoczynamy we Środę Po-
pielcową, 17 lutego.   
Nasza parafia proszona jest o udział we środy w godzinach 
1:00 do 7:00 wieczorem. Prosimy o Wasze zaangażowanie i 
świadectwo. Od roku 1973, kiedy to w USA zalegalizowano 
aborcję, zamordowano ponad 63 miliony dzieci nienarodzo-
nych. Dzieci nienarodzone nie mogą się same bronić, potrzebu-
ją nas, abyśmy przemówili w ich imieniu.  
 

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 zło-
żenia ofiary. Koperty są już dostępne także 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. Do tej pory 76 rodzin / parafian 
złożyło $19,568.11. Nasz cel się nie zmienił i wynosi $46,500. 
Z góry dziękujemy za każdą ofiarę, która przyczyni się do wy-
pełnienia przez naszą diecezję jej misji charytatywnej, pastoral-
nej i edukacyjnej.  
Przyśpieszenie obecnej zbiórki wynika stąd, że w późniejszych 
miesiącach będziemy brać udział w diecezjalnej Capital Cam-
paign. Ostatni raz taka kampania miała miejsce 20 lat temu.  

 
 

https://partners-charity.net/


 

 

ALCOHOL 
 ABUSE AND 
 ADDICTION 

  
This Wednesday, Fe-
bruary 17, is Ash Wed-
nesday and the start of 
the Lenten Season.  For 
Catholics, it is a time of 
increased prayer, pe-

nance or fasting, and almsgiving.  Lent offers us all a time 
to slow our lives down and to focus on our spiritual con-
dition—our spiritual growth—our spiritual health. 
 
 During this time, most people pray a little more 
privately, and also publically by attending an extra daily 
Mass, the Stations of the Cross and/or Gorzke Zale. Many 
people practice some form of mortification by giving up a 
substance that gives them pleasure, like sweets, smoking, 
drinking, etc. as a form of penance or fasting.  Others fast 
from gossiping, texting or answering the phone when at 
meals or with family members or friends.  Most people 
also make donations to charities.  As you can imagine, we 
your priests, encourage all our parishioners to do these 
things. 

 But this year, we are offering a program to help us 
all to develop our spiritual lives, to improve our personal 

lives as we learn about a topic that affects us all—alcohol 
abuse and addiction.  We have all experienced alcohol 
abuse or addiction of some sort in our own lives, or the 

lives of people we love.  There are some misconceptions 
surrounding this issue, as well as thoughts or beliefs that 
might actually prevent us from seeking information and 

help in dealing with the topic.  We may wonder what is 
the difference between drinking too much, drinking too 
often, and being an alcoholic.  

 We may believe that addiction deals only with drugs.  

We may think that alcohol abuse and addiction is a moral 
failure—a sin, or a lack of will power.  Some defend their 
right to abuse a substance or some behavior by saying 
they are not hurting anyone.  Over the weekends of Lent, 

we will address these issues and others in our bulletin.  
We ask that you read the articles and discuss them with 
your family and friends to learn more about this topic that 

affects us all, and to become more comfortable in openly 
discussing the issue of alcohol abuse and addiction. 

NADUŻYWANIE  
I UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU 

 
We środę, 17 lutego, jest Popielec i początek Wielkiego Po-
stu. Dla katolików jest to czas wzmożonej modlitwy, pokuty, 
postu i jałmużny. Wielki Post powinien być szansą na spoj-
rzenie na nasze życie, również w tym wymiarze duchowym i 
skupienie się na naszym duchowym wzroście - naszym du-
chowym zdrowiu. 
 
W tym czasie wielu z nas modli się więcej prywatnie, a tak-
że we wspólnocie, uczestnicząc w dodatkowej codziennej 
Mszy św., Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach. Wiele osób 
praktykuje jakąś formę umartwienia, rezygnując z różnych 
przyjemności i używek, takich jak słodycze, palenie, picie 
alkoholu itp. Inni unikają plotkowania, wysyłania SMS-ów 
lub odbierania telefonów podczas posiłków z rodziną lub 
przyjaciółmi. Większość ludzi przekazuje również darowi-
zny na cele charytatywne. 
Kapłani w kościołach zachęcają do tego wszystkich swoich 
parafian. 
 
W tym roku pragniemy również zaoferować program, który 
pomoże nam wszystkim rozwinąć nasze życie duchowe, po-
prawić nasze życie osobiste, w zetknięciu z problemem, któ-
ry dotyka nas wszystkich - nadużywaniu alkoholu i uzależ-
nieniach. 
 
Prawdopodobnie wszyscy spotkaliśmy się z nadużywaniem 
lub uzależnieniem od alkoholu w swoim życiu lub w życiu 
ludzi, których kochamy. Istnieją pewne niejasności dotyczą-
ce tej kwestii, a także postawy lub przekonania, które mogą 
faktycznie uniemożliwić nam szukanie informacji i pomocy 

w poradzeniu sobie z tym tematem. 
 
Możemy się zastanawiać, jaka jest różnica między nadmier-
nym piciem, zbyt częstym piciem a byciem alkoholikiem. 
 
Możemy sądzić, że uzależnienie dotyczy tylko narkotyków. 
Możemy myśleć, że nadużywanie i uzależnienie od alkoholu 
to moralna porażka - grzech lub brak siły woli.  
 
Niektórzy bronią swojego prawa do nadużywania substancji 
lub jakiegoś zachowania, mówiąc, że nikogo nie krzywdzą. 
 
W weekendy Wielkiego Postu będziemy omawiać te i inne 
kwestie w naszym biuletynie. Zachęcamy do lektury tych 
treści, które mogą okazać się pomocne w sytuacji zetknięcia 
się z problemem.  
 
Niech rozpoczynający się Wielki Post będzie okazją podej-
mowania dobrych postanowień i do modlitwy za wszystkich 
zmagających się z uzależnieniami i ich rodzin.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

February 11, 2021 
 
My dear brothers and sisters in Christ, 
 
For more than a half century, 
the Collection for the Church in La-
tin America has been a sign of the 
solidarity of the Church in the United 
States with the Church in Latin Ameri-
ca and the Caribbean. 
 
In the mountains of northeastern Co-
lombia, on the border with Venezuela, 
the Diocese of Cúcuta has been a mi-
gration point for needy Venezuelan 
refugees coming in search of food, me-
dicine, and daily necessities. For seve-
ral years, the diocese’s welcome cen-
ters have served more than 1,000 
meals each day to hungry migrants. 
The primary center, at Casa de Paso 
Divina Providencia, has been ad-
dressing the needs of these refugees 
with diocesan resources as well as assi-
stance from local businesses, charities, 
and parishes. 
 
The Collection for the Church in Latin 
America, in solidarity with these vul-
nerable refugees and the local diocese 
serving them, provided much-needed 
assistance to ensure that Casa de Paso 
Divina Providencia can continue its 

work of hospitality and mercy. Your 
contribution to the collection not only 
supports and sustains these invaluable 
efforts but also allows you to stand in 
closer unity with refugees and those 
serving them. This is but one example 
of how this collection empowers the 
faithful of Latin America and the Ca-
ribbean to deepen their faith and share 
it with each other and the world. 
 
A significant portion of this collection 
is also used to assist in the ongoing 
efforts of our local Diocesan Hispanic 
Ministry, which serves the large num-
ber of Hispanic and Latino Catholics 
who are now in the Diocese of Worce-
ster. It is gratifying to see the life of 
faith flourishing in these parish com-
munities as their faith life enriches us 
all. 
 
I encourage you to respond to the na-
tional theme to “Share your Faith” by 
supporting the special Collection for 
the Church in Latin America on the 
weekend of February 21. Please be 
assured of my appreciation for your 
generous response. 
 
With every prayerful best wish,  
I remain, 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute to our 
Building Renovation Fund.  God bless you! 
Last week we received donations from the follo-
wing families, including online donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
Name 

Armstrong, Stephanie 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Brennan, Priscilla 
Courtney, Donald and Barbara 
Currier, Robert and Alice 
Ermanski, Robert 
Galanek, Eleonora 
Galanek, Elizabeth 
Horuzek, Jane and Rich 
Kaminski, Donald and Linda 
Kania, Elizabeth 
Klimczuk, Helena 
Kohut, Steve and Sylwia 
Metanoia, OLC 
Niewiera, Rita 
Polek, Father Richard 
Rohde, James and MaryAnn25 
Rogacz, Stanley 
Sagan, Gregor and Marta 
Savaria, Gretchen and Matthew 
Seman, Edward 
 

 

 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Church in Latin America 
 

DRUGA KOLEKTA 
 ZA TYDZIEŃ 

Pomoc dla Ameryki Łacińskiej 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF FEBRUARY 7, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 5,297.00 - Incl. $1,398.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 2,133.00 - Incl. $335 online 
RENOVATION FUND   $ 1,094.50- Incl. $ 317.50 online 
CATHOLIC HOME MISSIONS  $      48.00  
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! 

For a Statement of your 2020 
 contributions to the parish,  

please call Jane: 508-755-5959  
or e-mail: jane@olcworcester.com. 

 

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. W 
celu otrzymania zaświadczeń o wysokości 
ofiar złożonych na parafię, prosimy o kon-

takt z kancelarią parafialną: 508-755-
5959 albo jane@olcworcester.com 

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

