
 

 

  

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 

28 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 28,  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 

2ND SUNDAY OF LENT  -  2 NIEDZIELA WLK. POSTU 

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 27            
 Vigil of the 2nd Sunday of Lent 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Marianna Złotkowska (24 anniv.) and Rozalia Potaś - 
int. Family 
2. śp. Robert Kiliński - int. Wife and children 
3.  śp. MaryLou and David Price - int. Brenda and Barbara 
4. śp. Augustyn Maliga - int. Family 
5. God’s Blessing for Lisa Marie 
 

2
ND

 SUNDAY OF LENT - FEBRUARY 28, 2021 
2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28  LUTEGO, 2021 

8:00 - śp. Maria i Jan Mrzygłód - int. Syn z rodziną 
9:30 - śp. Helena, Bronisław, Alfred Cichy; Elżbieta 

Ziarkowska and deceased members of the Cichy and 
Płaziak Families - int. Renata and Jan Sporna with Family 

10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Bożej dla 
Feliksy Polucha, dla dzieci i wnuków - int. Alina   
2. śp. Louis Seligowski (rocz.) i zmarłych z rodzin Seligowski, 
Skrocki, Petkus - int. Rita 
3. śp. Franciszek i Marianna Sobiech - int. Stanisław 
4. śp. Franciszka, Aleksander, Bolesław, Mieczysław, 
Stanisława, Anna i zmarłych z rodz. Niecikowskich, 
Mocarskich i Konopków - int. Stanisławy 
5. śp. Beata Szymborska - int. Alina Kowalczyk 
6. śp. Aleksander Walczyk - int. córka Genowefa 
7. śp. Za Włodzia w 60 rocznicę śmierci - int. siostra Asia z 
mamą 
8. Za Beatę Skowrońską, o Boże łaski i opiekę Matki Najśw. - 
int. koleżanka Joanna 
9. O łaski Boże dla członków wspólnoty Metanoia i ich rodzin 
10. śp. Bożenna Wiśniewska - int. M/M John Bartosiewicz 
11. O zdrowie, Boże błogosł., Dary Ducha Św. i opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy dla Czesława 
12. śp. Norma - int. Sabina 
13. śp. Marek Chrostowski i zm. z rodziny Chrostowskich - int. 
rodziny 
14. śp. Helena i Wacław Karpińczyk i zmarłych z rodz. - int. 
córka z rodziną 
15. śp. Klara Szustakowska - int. córka z rodziną 
16. śp. Anna i Władysław Wierzbiccy; Gustaw Maliga - int. 
Kazimierz Wierzbicki 
 

Monday, March 1  
6:30 AM - śp. Irene Maciejko (13 anniv.) - int. Family 
6:30 PM - O Boże błogosł., dary Ducha Św. i potrzebne łaski 
dla Moniki 
  

Tuesday, March 2    
6:30 AM - śp. Cecilia and Joseph Kasprzak - int. Family 
6:00 PM Msza św. wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, March 3 
6:30 AM - śp. Tadeusz Skowroński (rocznica) - int. Syn z rodziną 
6:30 PM - śp. zmarłych z rodz. Góreckich - int. rodziny 
 

First Thursday, March 4    Św. Kazimierza Królewicza    
6:30 AM - For our Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and new vocations in the church 
 
 

First Friday,  March 5 / Pierwszy Piątek  
6:30 AM - O Boże błogosł., światło i mądrość Ducha Św. w 
podejmowaniu decyzji dla Jerzego - int. rodzina 
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. Wiesława Rogowska (1 rocz.) - int. Agnieszka z rodziną 
 

First Saturday, March 6            
7:00 AM -  All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 

 Vigil of the 3rd Sunday of Lent 
3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Camilla and Wilfred Ashey - int. Family 
2. śp. Peter and Anne Salek (anniv.) - int. Paul and family 
3.  śp. Henry, Mary and Eugene Wolosz - int. Richard Wolosz 
and Karen Wolosz Kudless 
4. śp. Thomas Stachura (Month’s Mind) - int. Kathy Erli 
5. śp. Jack Kazlauskas (16th anniv.) - int. Barbara 
 

3
RD

 SUNDAY OF LENT - MARCH 7, 2021 
3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 7 MARCA, 2021 

8:00 - śp. Stanisław Małkowski - int żona 
9:30 - śp. John Chojnicki (1 anniv.) - int. Children Steve and Annie 
10:30 - Różaniec 
11:00:  
1. śp. Francis i Wanda Gołaszewski - int. rodzina    
2. śp. Stanisław Piaścik - int. Janina Nowak 
3. śp. Wiesława Rogowska (1 rocznica) - int. Jan z rodziną 
4. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin 
5. śp. Anna, Adam, Janina, Marianna, Czesława, Irena i 
zmarłych z rodzin Wasilewskich - int. Alina 
6. śp. Kazimierz Sawicki - int. córek 
7. śp. Mary Skrocki (rocz.) i zm. z rodzin Skrocki, Seligowski i 
Petkus - int. Rita 
8. O zdrowie i Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla rodziny 
Mieczkowskich i Konopków - int. Stanisławy 
9. śp. Wiesława Rogowska - int. córki Agnieszki z rodziną 
10. śp. Zofia i Stanisław Kadela oraz zmarłych z rodz. Wajdzik 
i Gwiżdż 
11. śp. Irena Drozdowska (30 dni po śmierci) - int. córka z 
rodziną 
12. śp. Henryk Pawłowski (30 dzień po śmierci) - int. Zbyszek 
z rodziną 
13. śp. Kazimierz i Anna Wróbel - int. córka Teresa 
14. O zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi Ciak 

 

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

śp.  Henry F. Gorak, 100  
 

May he rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie... 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Special Intention 

Donated by Bernadette and Joe Lacoursiere  

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

2ND SUNDAY OF LENT 

“’Here I am!’ he answered.” (Genesis 22:11)  

 It is easy to say, “Here I am, Lord,” when we are kneeling in 
church.  But how easy is it to say “Here I am, Lord,” when a 
neighbor needs our help, when we are invited to join a parish 
ministry, or when we are asked to provide financial 
support?  Often times we are called when it’s not convenient 
for us.  Discipleship is not always easy, most of the time it will 
make us uncomfortable and vulnerable.  
 

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. 
 

FRIDAYS OF LENT  
During Lent we are invited to spent some extra time in prayer, 
especially  meditating on 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.  

 

LENTEN 40 DAYS FOR LIFE CAMPAIGN 
Prayer is what causes thousands of women to turn around at the 
very last moment before their abortion. It’s prayer that opens 
the hearts of abortion workers, and it’s prayer that offers hope 
and healing to women as they leave the abortion facility post-
abortion. Prayer is our strongest weapon because it takes the 
focus off ourselves and places our hope in God and His Holy 
Will.   
Prayer prevents us from being overwhelmed. Prayer humbles 
us when God answers in His time, not ours. 
Please join us for an hour or two on Wednesday between 
1:00 and 7:00pm across from Planned Parenthood, 470 
Pleasant Street in Worcester.   
Come and pray with our priests and fellow parishioners for an 
end to the evil that is abortion and for a conversion of hearts. 
 

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 
The annual Partners in Charity Appeal is being conducted in 
our parish earlier then usual this year. It began at the beginning 
of January and will conclude  by March 8th.   
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 $23,553.11 so far from 89 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.   

In March/April, we will be joining the diocesan Capital 
Campaign called Legacy of Hope. The last time a similar 
campaign was conducted was 20 years ago. 
 
WE ARE CALLED - Join our faith community and more than 
12,000 Catholic communities across the United States—in a 
life-changing Lenten journey with CRS Rice Bowl. Pick up 
your family’s CRS Rice Bowl at the entrance. 

Visit www.crsricebowl.org to learn more.  

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 continue for the foreseeable future.  
 
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! 

RIP SISTER ROBERTA 
Sister Mary Roberta, who was stationed at Our Lady of 
Czestochowa Parish for many years and taught at St. Mary's 
High School, also serving as Principal and Mother Superior, 
died on February 22, 2021 at the Mother House in Monroe 
Connecticut. Sister Roberta was well loved by many here in 
Worcester. While many would call her and visit her in Mon-
roe, she especially looked forward to visits from "her boys", 
students from the class of '66, who visited her regularly at the 
Mother House. 
In your kindness, please keep Sister Roberta in your pray-
ers. Because of the pandemic, her funeral will be priva-
te. However, if you want to send a note to let the Sisters in 
Monroe know how much Sister Roberta impacted your life, 
share a fond memory of her, or send a contribution in her me-
mory, you may do so by sending it to: 

Sisters of the Holy Family of Nazareth 
c/o Sister M. Marita 

1428 Monroe Turnpike 
Monroe, CT 06468 

https://partners-charity.net/
https://www.crsricebowl.org/
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving


 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
NAUKA RELIGII - CCD 

 

Please check the schedule for the month of 
March on our website: www.olcworcster.com 

 
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  

LENTEN RETREAT IN ENGLISH 
Fr. Allen Alexander, MIC will be with us on the Weekend of March 6/7 and two more 
evenings to pray with us and share his reflections on Divine Mercy and St. Joseph as we 
celebrate the 90th anniversary of the apparitions of Jesus to Sr. Faustina  and a Year of 
St. Joseph.  
Our Schedule will be as follows: 

• Saturday, March 6; 4:00 PM Mass with homily 
• Sunday, March 7; 9:30 AM Mass with homily 
• Monday, March 8; 6:30 PM Mass with homily 
• Wednesday, March 10; 6:30 PM Mass with homily 
Saturday at 3:00 PM as well as Monday and Wednesday evening from 5:30 to 6:15 pm 
Fr. Allen will be available for confessions. He will also have some books and bro-
chures from Stockbridge on Divine Mercy available for you.  
Please join us and Fr. Allen as we make this Lenten journey of faith! All the Masses will 
be livestreamed on our YouTube channel, at www.olcworcester.com 
 

Fr. Allen is a member of the Marian Fathers of the Immaculate Conception and  
is a Faculty Member at the Marianapolis Preparatory School in Thompson CT.  

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: 

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. 

Program zajęć z nauki religii na miesiąc  
Marzec znajduje się na naszej stronie 

www.olcworcester.com 

https://olcworcester.com/religious-education-ccd
https://www.youtube.com/channel/UC7bhw3kpAS197jW88atH23g
https://www.olcworcester.com/
https://olcworcester.com/religious-education-ccd


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B 
Ludzie zafascynowani Bogiem, znajdują Go o wiele częściej w 
górach niż nad morzem, podejmując trud wspinaczki i spojrze-
nia na swoje życie z innej, wyższej perspektywy. Dzisiejsze 
czytania wyprowadzają nas na trzy góry. Na górze Moria, w 
miejscu, gdzie stanie później świątynia jerozolimska, człowiek 
ofiarował Bogu wszystko, niczego nie zatrzymując dla siebie. 
Na nieodległej Golgocie Bóg ofiarował człowiekowi wszystko, 
niczego nie zatrzymując dla siebie. Na górze Tabor Jezus oka-
zuje uczniom swoje bóstwo, by w tajemnicy Wniebowstąpienia 
zabrać do nieba swoje człowieczeństwo i w ten sposób stać się 
jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.  
 
ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. 
 

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.  
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W następną niedzielę, o godz. 10:30 będzie Różaniec a potem 
zmiana tajemnic różańcowych.  
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Mimo ograniczeń związanych z epidemią, planujemy rekolek-
cje wielkopostne w j. polskim w dniach 14-17 marca. Reko-
lekcjom będzie przewodniczył ks. Grzegorz Chodkowski, 
proboszcz parafii św. Józefa z Webster.  
Prosimy o zarezerwowanie terminu, natomiast więcej szczegó-
łów podamy w późniejszym czasie.  
 
REKOLEKCJE W J. ANGIELSKIM rozpoczną się w 
następną sobotę / niedzielę. (zob. program na poprzedniej stro-
nie). Ks. Allen Alexander, Marianin będzie również głosił ka-
zania w j. angielskim na temat Miłosierdzia Bożego podczas 
Mszy św. w j. polskim w niedzielę.  
 
40 DAYS FOR LIFE (40 Dni dla Życia) jest międzynaro-
dową kampanią mającą na celu zakończenie procederu aborcji, 
czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Kampania polega na 
modlitwie, postach, pokojowych czuwaniach przed klinikami 
aborcyjnymi.  
W Wielkim Poście pragniemy po raz kolejny uczestniczyć w 
tej inicjatywie.    
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 89 rodzin / parafian 
złożyło $23,5553.11. 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. 
 
 

RICE BOWL (miska ryżu) - POMOC MISJOM 
Po raz kolejny w tym roku mamy możliwość uczestniczyć w 
pomocy misjom, biorąc udział w akcji „Miska Ryżu”.  
Skarbonki są przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji moż-
na znaleźć na www.crsricebowl.org 
Skarbonki można zwrócić w Wielki Piątek lub w dowolnym 
czasie pod koniec Wielkiego Postu.  
  

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 uczestnicze-
nia we Mszy św., dla tych osób, lub tych którzy obawiają się 
zakażenia, która obowiązuje, do dwołania.  
 

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.  

https://partners-charity.net/
https://www.crsricebowl.org/
https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/


 

 

WHAT IS ALCOHOLISM? 
Taken largely from the Mayo Clinic information on alcoholism    

  
Alcoholism is defined as a physical, mental, spiritual and relatio-
nal disorder whereby a person develops a pattern of alcohol use 
that involves  

• the inability to control the drinking,  

• being preoccupied with alcohol, 

• continuing to use alcohol even when it causes problems,  

• needing to drink more to get the same effect,  

• experiencing withdrawal symptoms when quitting alcohol use  
Getting intoxicated (drunk) occurs when an excessive amount of 
alcohol enters the bloodstream causing inappropriate behavior 
problems, mental changes like mood swings, slurred speech, poor 
judgement, impaired attention/memory, poor coordination.  Blac-
kouts occur, when an individual doesn’t remember events.  Very 
high blood alcohol levels can lead to coma or death. 
Alcohol withdrawal occurs when alcohol use has been heavy and 
prolonged and is then is suddenly stopped or greatly reduced. It 
can occur within several hours to four or five days later. Signs and 
symptoms include sweating, rapid heartbeat, hand tremors, pro-
blems sleeping, nausea and vomiting, hallucinations, restlessness 
and agitation, anxiety, and occasionally seizures. Symptoms can 
be so severe as to impair one’s ability to function at work or in 
social situations. 
Symptoms 
Alcohol use disorder can be mild, moderate or severe, based on 
the number of symptoms one experiences. Signs and symptoms 
may include: 

• Being unable to limit the amount of alcohol you drink 

• Wanting to cut down on how much you drink or making 

unsuccessful attempts to do so 

• Spending a lot of time drinking, getting alcohol or recovering 
from alcohol use 

• Feeling a strong craving or urge to drink alcohol 

• Failing to fulfill major obligations at work, school or home 
due to repeated alcohol use 

• Continuing to drink alcohol even though you know it's cau-
sing physical, social or interpersonal problems 

• Giving up or reducing social and work activities and hobbies 

• Using alcohol in situations where it's not safe, such as when 
driving or swimming 

• Developing a tolerance to alcohol so you need more to feel its 
effect or you have a reduced effect from the same amount 

• Experiencing withdrawal symptoms — such as nausea, swea-
ting and shaking — when you don't drink, or drinking to avo-
id these symptoms 

 
If you or your loved one needs help 
Many people who suffer with alcohol disorder don’t recognize it, 
deny it, or are embarrassed by their condition. Instead of realizing 
they are powerless over their addiction, they may get angry if so-
meone suggests they have a problem 
If you're concerned that you or someone you love drinks too much 
(or suffers with drug abuse and/or addiction) ask a professional 
experienced in alcohol or drug treatment for advice on how to 
approach the situation. 
The AA Hotline at 800-839-1686 is totally confidential and an 
excellent resource in answering any questions you may have.  
AdCare Hospital at 107 Lincoln Street, Worcester, 866-493-4187 
is a local addiction treatment center and an excellent resource. 

CZYM JEST ALKOHOLIZM? 
Alkoholizm definiuje się jako zaburzenie fizyczne, psychiczne, 
duchowe oraz związane z relacjami, w wyniku którego osoba roz-
wija nawyk spożywania alkoholu, który obejmuje niemożność 
kontrolowania picia, dalsze spożywanie alkoholu, nawet jeśli po-
woduje to problemy, doświadczanie objawów odstawienia po za-
przestaniu spożywania alkoholu 
Upojenie (upijanie się) ma miejsce, gdy do krwiobiegu dostanie 
się nadmierna ilość alkoholu, powodując niewłaściwe problemy z 
zachowaniem, zmiany psychiczne, takie jak wahania nastroju, 
niewyraźna mowa, słaba ocena, zaburzenia uwagi / pamięci, słaba 
koordynacja. Do utraty przytomności dochodzi, gdy osoba nie 
pamięta wydarzeń.  
Bardzo wysoki poziom alkoholu we krwi może prowadzić do 
śpiączki lub śmierci. 
Odstawienie alkoholu występuje wtedy, gdy intensywne i długo-
trwałe spożywanie alkoholu zostaje nagle przerwane lub znacznie 
ograniczone. Może nastąpić w ciągu kilku godzin do czterech lub 
pięciu dni później. Objawy przedmiotowe i podmiotowe obejmują 
pocenie się, szybkie bicie serca, drżenie rąk, problemy ze snem, 
nudności i wymioty, omamy, niepokój i pobudzenie i czasami 
drgawki.  
Objawy 
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu mogą być łagodne, 
umiarkowane lub ciężkie, w zależności od liczby występujących 
objawów. Oznaki i objawy mogą obejmować: 
brak możliwości ograniczenia ilości wypijanego alkoholu 

• chęć ograniczenia ilości wypijanego alkoholu lub podejmo-
wanie nieudanych prób, aby to zrobić 

• spędzanie dużo czasu na piciu, piciu lub dochodzeniu do sie-
bie po spożyciu alkoholu 

• uczucie silnego pragnienia lub chęci picia alkoholu 

• zaniedbywanie głównych obowiązków w pracy, szkole lub 

domu z powodu wielokrotnego spożywania alkoholu 

• kontynuowanie picia alkoholu, nawet jeśli wiesz, że powoduje 
on problemy fizyczne, społeczne lub interpersonalne 

• rezygnacja lub ograniczenie zajęć i hobby towarzyskich i za-
wodowych 

• używanie alkoholu w sytuacjach, w których nie jest to bez-
pieczne, na przykład podczas jazdy samochodem lub pływa-
nia 

• rozwinięcie tolerancji na alkohol, więc potrzebujesz więcej, 
aby poczuć jego działanie lub masz zmniejszony efekt z tej 
samej ilości 

• doświadczanie objawów odstawienia - takich jak nudności, 
pocenie się i drżenie - gdy nie pijesz lub nie pijesz, aby unik-
nąć tych objawów 

 
Jeśli Ty lub ktoś inny potrzebuje pomocy 
Wiele osób cierpiących na zaburzenia alkoholowe nie rozpoznaje 
tego, zaprzecza lub jest zawstydzonych swoim stanem. Zamiast 
zdawać sobie sprawę, że są bezsilni wobec swojego nałogu, mogą 
się złościć, jeśli ktoś zasugeruje, że mają problem. 
Jeśli obawiasz się, że Ty lub ktoś, kogo kochasz, pije za dużo (lub 
cierpi z powodu nadużywania narkotyków i / lub nałogu), poproś 
specjalistę z doświadczeniem w leczeniu alkoholu lub narkotyków 
o poradę, jak podejść do tej sytuacji. 
 
Infolinia AA pod numerem 800-839-1686 jest całkowicie poufna 
i stanowi doskonałe źródło odpowiedzi 
na wszelkie pytania.  
Szpital AdCare przy 107 Lincoln Stre-
et, Worcester, 866-493-4187 to lokalny 
ośrodek leczenia uzależnień i doskonałe 
źródło informacji. 



 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 

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

 
Bacon, Barry 
Byczko, Maria 
Cwaliński, Jan and Irena 
Gąsiorowski Barbara and Marian  
Janczewski, Michał and Malwina 
Janeczak, Zdzisław and Elizabeth, 
IMO Megana and Bronisław Zieliński 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kohut Steve and Sylwia 
Kwiatkowski, Zbigniew 
Lacoursiere, Joseph and Bernadette 
Lamoureux, David and Agnieszka 
Lozada, Jack and Agnieszka 
Łysiak, Mary Ann 
McPherson, Dimitri 
Pacek, John and Susan 
Parzych, Julia 
Pawłowski, Zbigniew and Teodozja 
Piaścik, Krystyna 
Romaniuk, Teresa 
Stachura, Lillian 
Stomski, Andrzej and Grażyna 
Wąsiewicz, Krzysztof and Marzena 
Wassel, Frederick 
Wróblewska, Krystyna 
Zawada, Edward and Barbara 
 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF FEBRUARY 21, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,851.00 - Incl. $1,090.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    643.00 - Incl. $   155.00 online 
RENOVATION FUND   $ 3,492.50 - Incl. $1,217.50 online 
PRIEST’S RETIRAMENT FUND  $ 1,974.00 - Incl. $   160.00 online    
MISSION / RETREAT   $    805.00 
CHURCH IN LATIN AMERICA $    379.00 - Incl. $     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! 

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 parish) 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 offer-
ings 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! 

For a Statement of your 2020 
 contributions to the parish,  

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

For OnLine Givers, Sign into your ac-
count and click on History for a record of 

donations.  
 

Trwa 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
https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us
mailto:jane@olcworcester.com


 

 

 
 

 

 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/

