
 

 

  

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 Marca, 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 

March 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 

4TH SUNDAY OF LENT  -  4 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, March 13            
Vigil of the 4th Sunday of Lent 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Aleksander Kowalczyk - int. Children 
2. śp. Statia Yuknavich - int. Daughter and Family 
3.  śp. Blanche Anisko (anniv.) - int. Sister 
4. śp. Josephine Byliński - int. OLC Women’s Guild 
5. śp. Stefania Babraj 
6. śp. Thomas Stachura (Month’s Mind) - int. Barbara Tivnan 
 

4
TH

 SUNDAY OF LENT - MARCH 14, 2021 
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14 MARCA, 2021 

7:30 AM Godzinki 
8:00 AM - śp. Józefa i Kazimierz Dąbrowski; Eugenia, 

Aleksander, Kazimierz - int. Adela i Jan Kulbaccy 
9:30 AM - For God’s Blessings, Gifts of the Holy Spirit, and 

needed graces for Marta and Monika 
10:30 AM - Różaniec 

11:00 AM: Msza św. i Gorzkie Żale 
1. śp. Cindy Powell - int. Matka    
2. O zdrowie, Boże błogosł. oraz opiekę Matki Bożej i szybki 
powrót do zdrowia dla Sławka - int. Grzegorz 
3. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z rodziną 
4. śp. Józef Mazierkowski (rocz.) - int. dzieci z rodzinami 
5. śp. Maria i Franciszek Szczepaniec - int. córka 
6. śp. Józef Mazierkowski (18 rocznica) - córka z rodziną 
7. śp. Zenon (1 rocz.) i Sylwia Stasiewicz - int. syn Mariusz z 
rodziną 
8. O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla 
Teresy Milewskiej - int. Rodzina Różańcowa 
9. śp. Jerzy, Piotr, Andrzej, Jarek Ciak, Andrzej Stasiowski 
10. śp. Ryszard, Jan, Marianna, Stanisław, Józef Śmigielscy i 
zmarłych z rodziny 
11. śp. Bożenna Wiśniewski (30 dni po śmierci) - int. Syn z 
rodziną 
12. śp. Norma (30 dni po śmierci) - int. Sabina Zibrid 
13. śp. Genowefa i Antoni Jurewicz i zmarłych z rodziny 
Jurewicz i Kamiński - int. Helena 
14. O zdrowie i potrzebne łaski dla wujka - int. Iwona z rodziną 
15. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla męża - 
int żona 
16. Prośba o zdrowie i błog. Boże dla Julii - int. Taty 
 
Monday, March 15  
6:30 AM - śp. Maria Sanetra (rocznica) 
6:30 PM - 1. śp. Józef, Maria Kuta - int. rodzina 
     2. Za zmałych polecanych w Wypominkach 
  

Tuesday, March 16    
6:30 AM - śp. Helena and Ignacy Szambelan - int. Son and 
family 
6:00 PM - Adoracja, Modlitwa Uwielbienia, Komunia Święta i  

kazanie na zakończenie rekolekcji.  
 
Wednesday, March 17 St. Patrick 
6:30 AM - śp. Helen F. (Skowroński) Danko - int. Children 
6:30 PM - śp. Teresa (3 rocznica), Władysław, Wiesław 
Grużewski - int. Bożena z rodziną 

 
Thursday, March 18 
6:30 AM - śp. John Kowalczyk - int. Wesołowski Family 
 
 

Friday,  March 19 
Solemnity of St. Joseph, Spouse of the BVM 

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP 
6:30 AM - śp. John Kowalczyk - int. Jadwiga Nowak 
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. Joseph and Dorothy Sabloski - int. Paul and Raymond 
Stukowski 
 

Saturday, March 20            
7:00 AM -  śp. Tekla Kraska (25 anniv.) - int. Kraska and 
Kerins Family 

  
Vigil of the 5th Sunday of Lent 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. Regina Loconto - int. Zofia Sobociński 
3. śp. Augustyn Maliga - int. Family 
4. śp. Stefan i Józefa Chojnowski and deceased members of 
the Chojnowski Family - int. Lamoureux Family 
5. Thanksgiving Mass for graces received and petitions for 
health and God’s Blessings for Mario 
 

5
TH

 SUNDAY OF LENT - MARCH 21, 2021 
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 MARCA, 2021 

7:30 AM - Godzinki 
8:00 AM - śp. Józef i Józefa Chrostowscy i zmarłych z rodziny 

- int. wnuczka z rodziną 
9:30 AM - śp. Anna, Stanisław, Jan Drozdowski and deceased 

members of the family - int. Family 
10:30 AM - Różaniec 

11:00 AM - Msza św. i Gorzkie Żale 
1. O zdrowie, wiele łask Bożych oraz opiekę Matki Najśw. na 
każdy dzień dla Lucy i Czesława Karłowicz - int. Alina    
2. O zdrowie dla Haliny i Zbigniewa Marek - int. Jolanta i 
Stanisław Sobiech 
3. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
4. śp. Tadeusz i Stanisława Pardo; Józef, Czesława, 
Kazimierz Ustaszewscy; Zbigniew i Paweł Chełstowski; 
Jadwiga Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
5. śp. Zenon Stasiewicz (1 rocznica), Rozalia, Bolesław 
Roszkowski - int. Jarek 
6. śp. Stefan, Józefa, Józef, Stefania, Hipolit, Teofila 
Chojnowski - int. Kazik z rodziną 
7. śp. Edward, Weronika i Józef Kizior - int. rodzina 
8. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
9. O łaski Boże, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla szwagra 
10. śp. Maria i Władysław Knutelski (rocz.) - int. syn z rodziną 
11. śp. Józefa, Tadeusz i Barbara Gil i zmarłych z rodziny - 
int. rodziny 
12. śp. Agnieszka, Franciszek, Czesław, Jan Pituch; 
Katarzyna i Józef Ligaj i zmarłych z rodziny 
13. O łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 
chorej Simin i jej męża - int. córka Aza 

Our Church Community Welcomes 
 

Jack Michael  Lemay  
 

who has entered the Catholic Church through the  
Sacrament of Baptism. May God bless this child and 

his family. Szczęść Boże!  

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

4TH SUNDAY OF LENT 

“For God so loved the world that he gave his only Son…”  
(John 3:16)  

Of all the wonderful gifts that God has given to us, the gift of 
His own Son is truly the greatest.  How can we ever thank God 
for a gift like that?  God does not ask us to sacrifice our own 
precious firstborn, but He does ask that we are grateful and 
generous with our God-given gifts. That we nurture and 
develop our gifts, and in gratitude, generously give back with 
increase our time in prayer, our talent in charitable works and 
our treasure to support the mission and ministry of our parish 
and greater Church. 
 
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.  
 

40 DAYS for LIFE, WEDNESDAY, MARCH 10th 
One task we have as Catholics is to spread our Catholic 
faith.  The best way we can accomplish this is through prayer, 
and then by our words and actions.  Many of you have stepped 
up to the plate by joining fellow parishioners on the sidewalk 
across from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street in 
Worcester.  Our Lady of Czestochowa Parish has committed 
to public prayer and witness against abortion for each of 
the Wednesdays during Lent from 1:00 - 7:00pm.  On Ash 
Wednesday, members of our parish prayed for a combined total 
of 12 hours on the sidewalk. The next Wednesday that 
participation level increased to almost 22 hours of public 
prayer - and that is not counting the additional hours that are 
spent on days outside of our commitment. 
We can’t go into details yet, but many wonderful things 
(conversions and saves) are happening due to prayer.  Please 
keep up the great effort of prayer and be sure to invite a 
friend.  There will always be someone from our parish on the 
sidewalk from 1-7pm so you will never be alone. 
 

PUBLIC SQUARE ROSARY  
for TRADITIONAL MARRIAGE 
SATURDAY, MARCH 20th at NOON 

God’s marriage and the traditional family need our 
prayers.  That is why you are invited to join our Public Square 
Rosary Rally to be held along Ward Street on Saturday, 
March 20th at 12:00 pm.   
In The Secret of the Rosary, St. Louis de Montfort 
said:  “Public prayer is far more powerful than private prayer to 
appease the anger of God and call down His mercy, and Holy 

Mother Church, guided by the Holy Ghost, has always 
advocated public prayer in times of public tragedy and 
suffering.” 
Please join us at noon on Saturday, March 20th on Ward Street 
along the parking lot to pray with fellow parishioners in 
offering reparation for the offenses committed against the 
Immaculate Heart of Mary and to fervently pray for Traditional 
Marriage and for the conversion of the United States.  
We will be praying the Rosary and asking through prayer, 
Saints Joseph and Faustina for their intercession as well as 
singing songs appropriate to the season of Lent. 
 

CATHOLIC BOOK CLUB CHANGE 
Our parish is becoming busier with more and more people 
participating in parish events - praise God!  With this in mind, 
the Catholic Book Club has chosen to move its meeting day 
to Mondays, starting on March 15th, while still keeping the 
hours from 7:00 - 8:15pm.  We will be meeting in the lower 
level meeting room of the Rectory.   
Our next book selections will be from the “20 Answers” series 
published by Catholic Answers.  We are offering 4 titles -
 "Catholic Social Teaching”, “New Age”, “Conversion” 
and “The End Times” - for $5.00.  Each book averages 72 
pages and we will be given 2 weeks to read each book before 
we discuss it together on a Monday evening.  On every other 
Monday, while we are reading our book, we will meet to watch 
a Catholic DVD on various topics such as “The Protestant 
Revolution”, “Answering Atheism”, Fr. Calloway’s conversion 
story, the Worcester Women’s Conference and others.  Please 
go to the Catholic Book Club section of the parish website for a 
complete schedule.  You do not have to be a member of the 
Book Club to come and watch the movies with us.  Please call 
or text Julie at 508-320-2965 to sign up or if you have any 
questions. 

 
PARTNERS IN CHARITY APPEAL 

The annual Partners in Charity Appeal has concluded for our 
parish. We collected $34,148.11 from 148 donors.   
On behalf of our Bishop I thank you for every gift and 
donation. Partners in Charity, is the Annual Appeal for the 
Diocese of Worcester, serving 27 charitable, educational, and 
pastoral ministries.   
 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACREAD HEART CANDLE  
Health and God’s Blessings for Mario. 

Donated by Friends 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Special Intention 

Donated by Bernadette and Joe Lacoursiere 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
O zdrowie, potrzebne łaski i prowadzenie przez Ducha 

Świętego dla Moniki. 
 Ofiarują Rodzice 



 

 

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  

EXTREME WAY OF THE CROSS 
 
On the Saturday March 20th we plan 
to walk the Way of the Cross not in a 
large crowd but in the small groups at 
night and in complete silence, stopping 
only to reflect individually on the sta-
tions.  
 
We will begin at 7pm in Westminster 
at 4 Bolton Road and walk using the 
streets, off roads and paths through 
Princeton, Jefferson and Holden 
(around 25 miles) then reach our 
church in Worcester.  
 
Although this Way of the Cross is 
called extreme, it's not about a sports 
competition, but above all about getting 
away from the world for a while, strug-
gling with ourselves to leave your com-
fort zone, to experience and overcome 
your limitations with an attitude that 
says: “I am here God, not because you 
have to do something for me, but be-
cause I want to meet you.” 
 
More about the idea of the Extreme 
Way of the Cross, how to prepare for it, 
and who can take part in it, can be 
found both in Polish and English at 
www.edk.org.pl.  
 

There are also meditations to each sta-
tion available on this website. You can 
print them out for yourself or download 
through app. For more details you can 
contact Fr. Tomasz.  

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 

Will you take up the 
challenge (and the 

opportunity)? 

https://olcworcester.com/religious-education-ccd
https://www.edk.org.pl/home
https://olcworcester.com/religious-education-ccd


 

 

THE YEAR OF  ST. JOSEPH 
On Firday, March 19th we will celebrate 
the Solemnity of St. Joseph, the Spouse of 
the Blessed Virgin Mary.  
This year our celebration will have a spe-
cial meaning, since Pope Francis in his 
apostolic letter, Patris corde (With a Fa-
ther’s Heart)  proclaimed a year dedicated 
to Mary’s husband Joseph, foster father to 
Jesus. The occasion being the  
150th anniversary of the declaration of St. 
Joseph as patron of the Universal Church. 
This special “Year of St. Joseph” wll be  
observed through December. 8, 2021. 

 

Plenary indulgence for the Year of St. Joseph 
A plenary indulgence is granted to the faithful under the usual conditions 
(sacramental confession, Eucharistic Communion, and prayer for the Pope’s 
intentions) to Christians who, with a spirit detached from any sin, participa-
te in the Year of St. Joseph on these occasions and manners indicated by the 
Apostolic Penitentiary: 

• A plenary indulgence is granted to those who meditate for at least 30 
minutes on the Lord’s Prayer, or take part in a Spiritual Retreat of at 
least one day that includes a time of meditation on St. Joseph.  

• The indulgence can also be obtained by those who, following St. Jo-
seph’s example, will perform a spiritual or corporal work of mercy.  

• The recitation of the Holy Rosary in families and among engaged cou-
ples is another way of obtaining indulgences.  

• Everyone who entrusts their daily activity to the protection of St. Jo-
seph, and the faithful who invoke the intercession of St. Joseph, so that 
those seeking work may find dignified work can also obtain a plenary 
indulgence.  

•  A plenary indulgence is also granted to the faithful who recite the Lita-
ny to St. Joseph,  or any other prayer to St. Joseph, proper to the other 
liturgical traditions, for the persecuted Church and for the relief of all 
Christians suffering any form of persecution. 

 
In addition to these, the Apostolic Penitentiary grants a plenary indulgence 
to the faithful who will recite any legitimately approved prayer or act of 
piety in honor of St. Joseph, for example, “To you, O blessed St. Joseph” 
especially on the 19th of March, the 1st of May, the 19th of each month and 
every Wednesday, a day dedicated to the memory of the saint according to 
the Latin tradition. 
 

For the sick 
Amid the ongoing Covid-19 health crisis, the gift of the plenary indulgence 
is also extended to the sick, the elderly, the dying and all those who for legi-
timate reasons are unable to leave their homes. 
They too can obtain the plenary indulgences if they are detached from any 
sin and have the intention of fulfilling, as soon as possible, the three usual 
conditions and recite an act of piety in honor of St. Joseph, offering to God 
the pains and hardships of their lives. 

LITANY OF ST. JOSEPH 
 
Lord, have mercy on us  
Christ, have mercy on us. 
Lord, have mercy on us. 
 
Jesus, hear us, Jesus, graciously hear us. 
God the Father of heaven,  have mercy on us. 
God the Son, Redeemer of the World, have 
mercy on us. 
God the Holy Spirit, have mercy on us. 
Holy Trinity, one God, have mercy on us. 
 
Holy Mary, pray for us. 
St. Joseph, pray for us. 
Renowned offspring of David, pray for us. 
Light of Patriarchs,  pray for us. 
Spouse of the Mother of God, pray for us. 
Chaste guardian of the Virgin, pray for us. 
Foster father of the Son of God, pray for us. 
Diligent protector of Christ, pray for us. 
Head of the Holy Family, pray for us. 
Joseph most just, pray for us. 
Joseph most chaste, pray for us. 
Joseph most prudent, pray for us. 
Joseph most strong, pray for us. 
Joseph most obedient, pray for us. 
Joseph most faithful, pray for us. 
Mirror of patience, pray for us. 
Lover of poverty, pray for us. 
Model of artisans, pray for us. 
Glory of home life, pray for us. 
Guardian of virgins, pray for us. 
Pillar of families, pray for us. 
Solace of the wretched, pray for us. 
Hope of the sick, pray for us. 
Patron of the dying, pray for us. 
Terror of demons, pray for us. 
Protector of Holy Church, pray for us. 
 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, spare us, O Jesus. 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, graciously hear us, O Jesus. 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, have mercy on us, O Jesus. 
 
He made him the lord of his household  
And prince over all his possessions. 
 
Let us pray: 
O God, in your ineffable providence you were 
pleased to choose Blessed Joseph to be the spou-
se of your most holy Mother; grant, we beg you, 
that we may be worthy to have him for our inter-
cessor in heaven whom on earth we venerate as 
our Protector: You who live and reign forever 
and ever. Amen 
 
Saint Joseph, pray for us. 

 PLEASE NOTE: There is no obligation to abstain from meat on 
Friday, March 19th the Solemnity of Saint Joseph. 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B 
Są takie momenty, w których mąż do żony, żona do męża, a 
rodzice do dzieci potrafią w złości wykrzyczeć: „Tak wiele dla 
ciebie robię, a ty tego nie widzisz, nie doceniasz, nawet nie 
podziękujesz!”. To tylko chwila słabości, ale kryje się w niej 
pragnienie, aby ktoś mimo wszystko docenił nasze poświęce-
nie. Oddaliśmy innym czas, młodość, zarobione pieniądze, 
umiejętności, wysiłek, zdrowie – nazbierałoby się tego wiele. 
Patrząc na wywyższonego na krzyżu Jezusa, nasze dawanie – 
chociaż piękne – staje się tylko nieudolną namiastką ofiary Bo-
żego Syna, który oddał siebie, pozwolił się zmiażdżyć, dotknął 
największej biedy i ludzkiej nędzy, przeszedł przez otchłań. 
Życie Jezusa za nasze życie. Kto da więcej?  

(źródło: od słowa do życia) 
 

ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. W tym tygodniu 
Msza św. będzie w j. angielskim 
 

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.  
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Mimo ograniczeń związanych z epidemią, 
zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w j. 
polskim. Rozpoczynamy dzisiaj, zakończe-
nie we wtorek.  
Rekolekcjom przewodniczy ks. Grzegorz 
Chodkowski, proboszcz parafii św. Józefa z 
Webster, którego serdecznie witamy w na-
szej parafii.  
Rekolekcje będą nieco krótsze niż zwykle. 

Program przedstawia się następująco: 
Niedziela, 14 marca 
8:00 Msza św. z kazaniem 
11:00 Msza św. z kazaniem (Po Mszy Gorzkie Żale) 
Poniedziałek 15 marca 
5:30 pm Możliwość skorzystania ze spowiedzi 
6:00 pm Różaniec 
6:30 pm Msza św. z kazaniem 
Wtorek, 16 marca 
5:30 pm Możliwość skorzystania ze spowiedzi 
6:00 pm Adoracja, Modlitwa Uwielbienia, Komunia Święta i  
kazanie na zakończenie rekolekcji.  
 

Wszystkie nabożeństwa będą transmitowane na naszym kana-
le YouTube - www.olcworcester.com 
 

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM 
W piątek 19. października po wieczornym nabożeństwie o 6:30 
w dolnej sali na plebanii odbędzie się comiesięczne spotkanie z 
cyklu „Spotkanie ze Świętym”, na którym poznamy osobę św. 
Matki Teresy z Kalkuty ze szczególnym uwzględnieniem jej 
pochodzenia i początków powołania zakonnego.  
 

40 DAYS FOR LIFE (40 Dni dla Życia) jest międzyna-
rodową kampanią mającą na celu zakończenie procederu abor-
cji, 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 śro-
dy 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 dzie-
ci nienarodzonych. Dzieci nienarodzone nie mogą się same 
bronić, potrzebują nas, abyśmy przemówili w ich imieniu.  

 

PARTNERS IN CHARITY 
PARTNERZY DOBROCZYNNOŚCI 

Coroczna, diecezjalna zbiórka na Partners in Charity (Partnerzy 
Dobroczynności) w naszej parafii już się zakończyła.   
Dziękujemy za wszystkie ofiary na ten cel. Uzbieraliśmy nie-
co ponad $34,148. Nasz udział jest świadectwem naszej przy-
należności i udziału w misji naszej diecezji na polu charyta-
tywnym, edukacyjnym i pastoralnym. Bóg zapłać! 
 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 
W sobotę 20 marca planujemy przejść Drogę Krzyżową wie-
czorem i nocą i w całkowitym milczeniu, zatrzymując się jedy-
nie na rozważania poszczególnych stacji w ciszy. Zaczynamy o 
godz 7 wieczorem  w Westminster przy 4 Bolton Road i na-
stępnie trasa (ok. 25mil) wiedzie bocznymi drogami i ścieżka-
mi przez Princeton, Jefferson, Holden do naszyego kościoła w 
Worcester.  
Chociaż ta Droga Krzyżowa nazywa się ekstremalną, to wcale 
nie chodzi o zmaganie sportowe, ale przede wszystkim o zma-
ganie ze sobą samym, o opuszczenie strefy komfortu, o posta-
wę, która mówi: jestem tutaj Boże nie dlatego, że masz coś dla 
mnie zrobić, ale że chcę się z Tobą spotkać. 
Więcej o tym jaka jest idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
oraz jak należy się do niej przygotować i kto może wziąć w 
niej udział można znaleźć zarówno w języku polskim jak i an-
gielskim na stronie www.edk.org.pl. Na tej stronie są również 
dostępne rozważania Drogi Krzyżowej na ten rok, które trzeba 
sobie wydruko-
wać lub pobrać 
przez aplikację, 
po to by móc je 
później rozwa-
żać. Jeśli chcesz 
otrzymać więcej 
szczegółów mo-
żesz również 
skontaktować się 
z ks. Tomaszem 
osobiście lub 
mailowo.  

https://www.youtube.com/channel/UC7bhw3kpAS197jW88atH23g
https://www.edk.org.pl/


 

 

ROK ŚW. JÓZEFA 
W piątek 19 marca przeżywamy Uroczystość św. Józefa, Ob-
lubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym roku pragniemy 
tę uroczystość celebrować szczególnie uroczyście, gdyż jak 
wiemy, w dniu 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił ten 
rok  „Rokiem św. Józefa” na pamiątkę 150. rocznicy ustano-
wienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.  
 
Jednocześnie Penitencjaria Apostolska ogłosiła możliwość 
uzyskiwania odpustów zupełnych pod zwykłymi warunka-
mi.  
Uczynki pobożne z jakimi związany jest odpust to między 
innymi: półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej; pełnie-
nie uczynków miłosierdzia względem ciała lub względem 
duszy; wspólny Różaniec w rodzinie; zawierzenie się opiece 
św. Józefa; Litania  lub inna modlitwa do św. Józefa w inten-
cji Kościoła prześladowanego; jakakolwiek zatwierdzona mo-
dlitwa do św. Józefa, szczególnie w jego święto, lub 19 każ-
dego miesiąca, lub w każdą środę.  
Osoby chore, w podeszłym wieku, lub te, które z innych racji  
nie mogą wyjść z domu, szczególnie z racji pandemii Covid-
19, mogą również zyskać odpusty wypełniając warunki w 
sposób duchowy, a jeżeli będzie to możliwe, powinny przy-
stąpić do spowiedzi i komunii świętej. 
 

Oto szczegóły: 
Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi wa-
runkami. Należą do nich: 
• spowiedź sakramentalna (może być jedna dla zyskania 

wielu łask), 
• komunia eucharystyczna  
• modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze 

nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu lub inna…). 
• Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu 

oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem 
św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany 
przez Penitencjarię Apostolską. 

 
 Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, 

który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecię-
cej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę 
w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, któ-
rzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację 
nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział 
w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obej-
mującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. 

 
 Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym 

głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć 
wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych 
obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego 
przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub 
duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny. 

 
 Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było peł-

nienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby 
wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane 
do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości 
i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu 
zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, któ-
rzy odmówią modlitwę różańcową. 

 

 Papież Pius XII wpro-
wadził 1 maja 1955 roku 
święto Józefa Robotnika 
z intencją, aby wszyscy 
szanowali godność pracy 
oraz aby ona inspirowała 
życie społeczne i prawa, 
oparte na równym po-
dziale praw 
i obowiązków. Odpust 
zupełny będą też mogli 
otrzymać ci, któ-
rzy zawierzą codziennie 
św. Józefowi swoją pra-
cę oraz wierny wzywają-
cy Cieśli z Nazaretu, aby 
każdy poszukujący pra-
cy znalazł zajęcie oraz, 
aby praca wszystkich stawała się godniejsza. 

 
 Św. Józef jest ponadto patronem osób 

w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych 
do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. 
Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią 
Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości 
lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modli-
twę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicz-
nej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub 
na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześci-
jan poddanych różnym formom prześladowania. 

 
 Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa 

w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu 
wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie 
zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci 
św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowa-
nych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto 
św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bi-
zantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą śro-
dę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi 
w tradycji łacińskiej. 

 
 W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Od-

pustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie 
na starszych, chorych, konających oraz tych, któ-
rzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić 
z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie 
do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, 
kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwy-
kłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie 
aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci 
św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swoje-
go życia. 

 
Obrazki św. Józefa, z modlitwą, są dostępne przy wejściu 
lub przy figurze św. Józefa koło bocznego ołtarza.  

UWAGA: W piątek, 19 marca z racji uroczystości, nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 



 

 

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w nabożeństwach w 
naszym kościele. Poniżej przypominamy ważne zasa-
dy, 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 podawa-
nia 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 łącze-
nie się z nami za pośrednictwem Internetu.  
Przypominamy też o dyspensie od obowiązku uczestni-
czenia we Mszy św., dla tych osób, lub tych którzy oba-
wiają się zakażenia, która obowiązuje, do dwołania.  
 

DZIĘKUJEMY za systematyczną pomoc i ofiary składa-
ne 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 pośrednic-
twem kanału YouTube: www.olcworcester.com. odbywa-
ją się w sobotę o godz. 4:00 pm oraz niedzielę o godz. 
9:30 w j. angielskim i 11:00 w j. polskim. Transmituje-
my także wszystkie wieczorne nabożeństwa.  

MASS ATTENDANCE GUIDELINES 
Regulations and guidelines we need to respect and ob-

serve 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 col-

lection 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 assem-
blies, the suspension of the obligation to attend Mass on 
Sundays will continue for the foreseeable future.  
 
WE CONTINUE LIVE STREAMING Weekend Mas-
ses: 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 
participate in Mass.   
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTI-
NUED 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! 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa osób, 
która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach nadesłanych 
przez osoby potrzebujące nagłego, natychmiastowego wsparcia 
modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje nieciepiące zwłoki, 
dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia 
Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i możesz 
być pewien, że w nadesłanej intencji 
modli się wiele osób z reguły przez ty-
dzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc 
wspólnej modlitwy, zachęcamy do włą-
czenia się w idee Pogotowia Modlitew-
nego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia 
Modlitewnego albo wiesz, że ktoś znaj-
duje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skontak-
tuj się z Dorotą Bączek 5083673328 lub 
Malwiną Janczewską wysyłając smsa 
lub dzwoniąc.  
 

EMERGENCY PRAYER GROUP 
The Metanoia Community in our parish has a large group of people 
who are ready to pray for the intentions sent by those in need of 
urgent, immediate prayer support. You can be sure that all members 
of the Emergency Prayer Group usually pray for a week, or as long 
as necessary after receiving an intention request. 
If you believe in the power of intercessory, communal prayer and 
are willing to help,  you are encouraged to join the Emergency 
Prayer Group. If you have or know of someone in need of imme-
diate prayer support, please call or text Dorota Bączek 508-367-
3328 or Malwina Janczewska 508-847-7425  

PROŚBA O POMOC DLA MAŁEGO BARTUSIA 
Krewni naszych parafian z Polski rozpaczliwie szukają pomocy w 
zebraniu środków na ratującą życie operację serca ich małego syn-
ka. Szpital dziecięcy w Bostonie podjął się leczenia ale koszty są 
ogromne. Jeżeli ktoś mógłby pomóc to najlepiej przez fundację 
Siepomaga, używając linku:  www.siepomaga.pl/zdrowie-bartusia 
Używając karty kredytowej wpłaty należy dokonywać w walucie 
polskiej PLN bez przewalutowania. Wtedy odbiorcy otrzymają ko-
rzystniejszy przelicznik. Pytania można kierować do Teresy 508-
450-4659 lub Alicji w biurze parafialnym. Bóg zapłać za każdą 
Pomoc w imieniu rodziców Bartusia.  
 

HELP REQUEST  
Family members of one of our parish-
ioners are desperately asking for help 
for their son Bartek. Doctors have no 
doubts – heart surgery is the only 
chance to save Bartek’s life! His case 
is extremely rare.  
Parents have recently discussed Bartek’s case with Boston Chil-
dren’s Hospital and received an estimate of the surgery cost. It is 
impossible for them to cover this cost by themselves, so they are 
looking for help from people of good will. Bartek needs to have the 
surgery before he turns two, so we have very little time. Every day 
without the surgery is a threat to his life.  
If you can help in any way please contact Teresa at 508-450-4659 
or the parish office. More info can be found here: 

 www.siepomaga.pl/en/zdrowie-bartusia 

https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/
https://olcworcester.com/giving
https://olcworcester.com/giving
https://www.siepomaga.pl/zdrowie-bartusia
https://www.siepomaga.pl/en/zdrowie-bartusia


 

 

CATHOLIC MEN’S CONFERENCE SCHEDULE  
 SATURDAY, MARCH 20  

If you purchased a ticket for last year’s (cancelled) conference we already know who 
you are. On Thursday, March 18 you will receive an email with a link to the 2021 con-
ference. You do not have to pay anything. If you did not purchase a ticket last year and 
would like to participate in this year’s ‘remote and interactive’ conference please call 
Joan DeMasi at 508-929-4345 for a ticket ($20). You can view this year’s entire con-
ference from home or with friends. 

The schedule is as follows: 

• 12:00 noon to 12:45 pm ~ Welcome by Bishop McManus followed by: Dr. Scott 
Hahn: “The Road to Emmaus: The Path to Lifelong Conversion” ~ then ‘Live’ Qu-
estions & Answers with Scott Hahn ***  

• 12:45 pm to 1:30 pm ~ Bishop Robert Reed: “O God, Just Give Me One More 
Chance” ~ then ‘Live’ Questions & Answers with Bishop Reed ***  

• 1:45 pm to 2:45 pm ~ Luis Soto: “Our Lady of Guadalupe, Queen of the Ameri-
cas” ~ then ‘Live’ Questions & Answers with Luis Soto ***  

• 2:45 pm to 4:00 pm ~ Dr. Scott Hahn: “The Power of the Sacraments” ~ then 
‘Live’ Questions & Answers with Scott Hahn *** 

• 4:00-5:00 pm ~ Mass with Bishop McManus and concluding comments. 
 
Our parish is one of the host locations where men can attend the Conference. 
Through internet connection conference attendees will be able to meet with others in 
the rectory and ask questions. 
Confession will  also  be available in church during this time.  
Please contact Fr. Tomasz or Marcin (774)2003807 to confirm your participation and 
come on Saturday at 12pm. See more details below.  
 

KONFERENCJA DLA MĘŻCZYZN 
Co roku na wiosnę w Worcester było organizowane wielkie jednodniowe spotkanie, na 
które przyjeżdżali mężczyźni z całego regionu. Mogli wówczas słuchać ciekawych kon-
ferencji, wymieniać się doświadczeniami, przeżywaniem wiary, przystępować do sakra-
mentów świętych. Tego roku wskutek restrykcji będzie ta konferencja częściowo wirtu-
alna. Nasza parafia będzie jednym z miejsc, gdzie w mniejszym gronie mężczyźni będą 
mogli się spotkać, uczestniczyć za pomocą łączy internetowych w konferencji i zada-
wać pytania mówcom. Będzie również możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty 
i pojednania. Zapraszamy panów (nie tylko z grupy Mężczyzn św. Józefa) w sobotę 20 
marca o godzinie 12 w południe. Prosimy o wcześniejszy kontakt z ks. Tomaszem lub  
z Marcinem (774)2003807 celem potwierdzenia miejsca.  



 

 

UZALEŻNIENIE A DUCHOWOŚĆ 
 
Niedawny nagłówek artykułu w naszej diecezjalnej gaze-
cie: Catholic Free Press, zachęcał wszystkich czytelników 
do wykorzystania czasu Wielkiego Postu, aby odwrócić 
się od grzechu i zdążać ku świętości.  To, jak wszyscy 
wiemy, jest celem wszystkich naszych praktyk wielko-
postnych. 
 
Wielki Post można porównać do wyjazdu na rekolekcje - 
a te rekolekcje mają miejsce w naszym codziennym ży-
ciu. Odbywają się w naszym domu… w miejscu pracy… 
na siłowni… w supermarkecie… w centrum handlo-
wym… i w kościele. Podczas Wielkiego Postu, wykonu-
jąc nasze codzienne czynności najlepiej jak potrafimy, 
jednocześnie staramy się spojrzeć na nasze życie pod in-
nym kątem, pod kątem wieczności.  
 
To samo dotyczy procesu wychodzenia z każdego rodzaju 
uzależnienia, czy to alkoholu, narkotyków, hazardu, por-
nografii, seksu, zakupów, jedzenia i każdej innej formy 
uzależnienia od substancji i / lub czynności. Powrót do 
zdrowia to duchowy proces uzdrawiania. W trakcie po-
wrotu do zdrowia osoba, która stwierdzi, że jest bezsilna 
wobec nałogu, może wejść w proces ciągłego uświada-
miania sobie, że może polegać na swojej „Sile Wyższej” 
lub Bogu, który pomoże mu oprzeć się pokusom działania 
lub używania. 
 

Tak jak możemy porównać Wielki Post do przebywania 
na dłuższych rekolekcjach, tak osoba uzależniona może w 
podobny sposób próbować rozumieć proces uwalniania. 
Może przyjrzeć się codziennym czynnościom w swoim 
życiu, aby zobaczyć, gdzie i kiedy, w jakich okoliczno-
ściach jest najbardziej narażony na uleganie złu. Z bie-
giem czasu będzie unikać tych osób, miejsc i rzeczy, któ-
re powodują niezdrowe pragnienia i zastępować je inny-
mi.  
 
Niektóre mogą obejmować uczestnictwo w spotkaniach 
wspierających, rozmowę z innymi uzależnionymi, osoba-
mi, zmianę  otoczenia itd. 
 
Na początku tego artykułu powiedzieliśmy że Wielki Post 
jest czasem nawrócenia, odejścia od grzechu do świętości. 
Należy zauważyć, że chociaż nałogi nie są „dobre”, nie są 
też grzechem. Podobnie jak rak, choroba zakaźna czy 
stwardnienie rozsiane, nałogi są chorobami, które należy 
leczyć, aby dana osoba znów była zdrowa. Jeśli więc 
Wielki Post jest cza-
sem odwrócenia się 
od grzechu do świę-
tości, to powrót do 
zdrowia jest czasem 
przejścia od nałogu 
do pełni życia w 
wolności. 

ADDICTION AND SPIRITUALITY 
  
A recent headline and article in our diocesan Catholic 
Free Press encouraged all readers use this time of Lent to 
turn from sin to holiness.  That, as we all know is the goal 
of all our Lenten practices.   
 
 Lent may be compared to going on a retreat—and 
this retreat takes place in our everyday living of life.  It 
takes place in our home…at our place of work…at the 
gym…at the market…at the mall…and at church.  During 
Lent, when we slow down our daily activities as best we 
can, we are able to take the opportunity to look at how we 
are doing in the various aspects and activities in our daily 
life settings.  
 
 The same is true for recovery from any and all ty-
pes of addiction, whether it be alcohol, drugs, gambling, 
pornography, sex, shopping, food, and every other form 
of dependence from a substance and/or activity.  Being in 
recovery is being in a spiritual process of healing.  In re-
covery, a person who finds he is powerless over the de-
pendency, can enter the process of constantly realizing 
that he can rely upon his “Higher Power” or God to help 
him resist the urges to act out or use.   
 
 Just as we can compare Lent with being on an 

extended retreat, a dependent person can equate the re-
covery process in a similar manner.  She can look at the 
daily activities in her life to see where triggers intensify 
the addictive compulsions.  Over time, she will avoid tho-
se persons, places and things that activate unhealthy urges 
and replace them with healthy responses.  Some may inc-
lude attending support meetings, speaking with other ad-
dicts like herself, changing the places where she can find 
enjoyment without the fear of unhealthy cravings. 
 
 At the beginning of this article, we considered 
Lent as time to turn from sin to holiness.  It should be no-
ted that even though addictions are not a “good” by any 
stretch of the imagination, they are not a sin.  Like cancer, 
or covid, or multiple sclerosis, addictions are diseases that 
need to be treated in order for a person to be well again.  
So if Lent is a time to turn from sin to holiness, recovery 
is a time to turn from addiction to wholeness. 



 

 

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  Remon-
towy. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
 
Baczewski, Bogdan 

Chmura, Marian and Aniela 

Courtney, Donald and Barbara 

Currier, Robert and Alice 

Doroz, Christopher and Grażyna 

Ermanski, Branda 

Golaszewski, Alicja and Raymond 

Helkey, Martha - IMO Thomas Stachura 

Kanara, Dariusz 

Kania, Elizabeth 

Kohut, Steven and Sylwia 

Lozada, Jack and Agnieszka 

Metanoia, OLC 

Milewski, Teresa 

Miller, Wiesława 

Pianka, Theresa 

Piaścik, Krystyna 

Polek Father Richard 

Popielarczyk, Dariusz and Joanna 

Savaria, Gretchen, and Matthew 

Stasiewicz, Jarosław 

Stasiewicz, Mariusz and Danuta 

Stukowski, Paul and Kathy  

Wassel, Frederick 

Zuschlag, Aniela 

 

 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MARCH 7, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,592.44 - Incl. $ 1,283.44 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 2,776.00 - Incl. $ 520.00    online 
RENOVATION FUND   $ 2,245.50 - Incl. $ 292.50    online 
PRIEST’S RETIREMENT FUND  $    100.00 
MISSION / RETREAT   $      33.00 
EASTER FLOWERS   $      20.00 - online 
CATHOLIC RELIEF SERVICES $      50.00 - online 
GOOD FRIDAY/ HOLY LAND $      50.00 - 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/

