
 

 

  

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 

21 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 21,  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 

5TH SUNDAY OF LENT  -  5 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 20            
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 petitios for 
health and God’s Blessing for Mario 
6. śp. Thomas Stachura 
 

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. syn z rodziną 
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 
14. śp. Maria Bobińska - int. córka Ania z rodziną 
15. śp. Józef Zegan - int. córka z rodziną 
 
Monday, March 22  
6:30 AM - All Saints Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Jolanta Wilk, Bożena Sowa, Danuta Dziekońska 
  

Tuesday, March 23    
6:30 AM - śp. Alexander Zmysłowski - int. sister Rita 
 
Wednesday, March 24 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Weronika, Józef Kizior, Grażyna Czubaj i 
zmarłych z rodziny Kiziorów - int. rodziny 
 
Thursday, March 25 

The Annunciation of the Lord / Zwiastowanie Pańskie 
The Sanctity of Life Day / Dzień Świętości życia 

6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - śp. Jan i Maria Mrzygłód - int. dzieci 

Friday,  March 26 
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. Jarosław Zamora - int. siostra z rodziną 
 

Saturday, March 27            
7:00 AM -  śp. Naomi Stephany (on the occasion of her 100th 
birthday) 

  
Vigil of Palm Sunday 

3:30 PM - The Rosary 
4:00 PM 
1. śp. George F. Daly - int. Wife 
2. śp. Joseph, Zenona and Francis Antas - int. Family 
3. śp. Marek Macko (1 anniv.) - int. Officers and Directors of 
the PNI Club 
 

PALM SUNDAY - MARCH 28, 2021 
NIEDZIELA PALMOWA - 28 MARCA, 2021 

7:30 AM - Godzinki 
8:00 AM - śp. Henryk Kurpiewski i zmarłych z rodzin 

Kurpiewskich i Parzychów - int. Sławek z rodziną 
9:30 AM - śp. Aniela Ząbczyk (2 rocz.) - int. Sister and Family 
10:30 AM - Różaniec 

11:00 AM - Msza św. i Gorzkie Żale 
1. śp. Genowefa i Edward Święszkowscy - int. Grażyna z 
rodziną 
2. śp. Genowefa Redzicka ( 11 rocznica) 
3. śp. Jerzy Łada ( 11 rocznica) 
4. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. na 
każdy dzień dla Andrzeja Banaś - int. Alina 
5. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o 
łaskę zdrowia, błogosł Boże, moc Ducha Św. i opiekę Matki 
Najśw. dla Olivii i Daniela - int. Babcia 
6. śp. Stanisława i Janusz Jasiński i zmarłych z rodz. 
Jasińskich 
7. śp. Anna Brzóska, Zofia i Stefan Piaścik - int. dzieci 
8. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. opiekę Matki Najśw. i 
światło Ducha Św. dla rodzin Stasiewiczów i Śmigielskich 
9. śp. Marek Macko (1 rocznica) - int. żona z rodziną 
10. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 
11. O Boże błogosł. dla Maryli Szelest z okazji urodzin - int. 
mama i rodzeństwo 
12. śp. Stanisław Małkowski - int. syn z rodziną 
13. śp. Marek (1 rocz.) - int. brat z rodziną 
14. śp. Bożena Biedo, Waldemar Kowalczyk - int. Agnieszka z 
rodziną 
15. śp. Marek Macko - int. Hanna i Kazimierz Szydlik 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES 
   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACREAD HEART CANDLE  
O zdrowie, potrzebne łaski i światło Ducha Św. dla Adama 

 
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 Marty 

 Ofiarują Rodzice 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

5TH SUNDAY OF LENT 

“I will be their God and they shall be my people.”  
(Jeremiah 31:33)   

What does it mean to be God’s people?  It means we recognize 
that everything we have and everything we are belongs to 
God.  We aren’t “owners” of anything, we are merely 
“stewards” of the gifts God has given us.  It means we are 
willing to use our gifts and our lives to care for our family, our 
neighbors and for people we don’t know, just as God cares for 
each of us. 
 
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.  
 

CONFESSIONS OPPORTUNITY BEFORE EASTER 
Friday, March 26 from 5:30 - 7:00 pm 
Saturday, March 27 at 7:30 am and 3:00 pm 
Monday, March 29 from 5:30 - 7:00 pm 
Tuesday, March 30 from 5:30 - 7:00 pm.  
 

40 DAYS for LIFE  
SPRING / LENTEN CAMPAIGN 

Our priests and many members of Our Lady of Czestochowa 
Parish have taken their faith to Pleasant Street during the 
current 40 Days for Life Campaign. As a group, we have 
contributed 12 hours (Feb. 17th) 21.25 hours (Feb. 24th) 22.25 
hours (March 3rd) and 15 hours (March 10th) of public prayer 
across from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street in 
Worcester. It is truly a blessing to see the strength of our parish 
family coming together to share the truth of our faith and the 
Gospel of Life with those in our community who most need to 
hear it. Thank you to all who have come out so far, and for 
those who have not, please consider sacrificing an hour of your 
time and join us in living out our faith.  There will always be 
someone on the sidewalk during our parish’s time of 1:00 - 
7:00pm on Wednesdays so you will never be alone, whether 
you signed up or not. Thank you for your witness!  
 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN BABY 
This weekend, our Pro-Life Ministry is introducing a program 
of prayer called “The Spiritual Adoption of an Unborn Baby”.  
Each parishioner is invited to make a personal commitment to 
pray daily for one unborn child who is in danger of abortion.  
We pray that this child will be carried to term and experience 
the fullness of life, as God intended for him or her. 

This program of prayer will run from the Feast of the 
Annunciation, when Jesus was conceived by the Holy Spirit, to 
Christmas Day, when He was born of the Virgin Mary.  Our 
babies will mimic the same time frame that Jesus followed as 
He developed in His mother’s womb.  We will each be able to 
follow the growth of our own spiritually adopted unborn baby 
through monthly updates in the bulletin. 
To participate in this nine month charitable work towards the 
most vulnerable in our society today, the unborn, please take a 
prayer card from one of the volunteers after any Mass this 
weekend. After choosing a name for the child you will 
spiritually adopt and pray for, write the name on the slip of 
paper attached to the prayer card and place the slip in one of 
the baskets at the front or back of church.  Keep the prayer card 
with you as it contains the prayer written by Archbishop Fulton 
J. Sheen which is to be prayed daily.  You may want to follow 
this prayer with a Hail Mary for the support of your baby’s 
parents.  If you are not ready to decide today, please take the 
prayer card and slip home and bring the completed slip back 
here next weekend.   
Please join with us in praying that the lives of many unborn 
babies currently in danger of being aborted will be spared and 
their mothers choose life for them.  This is a wonderful 
opportunity to join together as a church community and 
participate with us either as an individual or a family.  Thank 
you! 

 

PARTNERS IN CHARITY 
We have received a few more donations recently and to date 
we have collected $35,698.00. Thank you very much for your 
generosity.  
 

PAV SCHOLARSHIP 
The Polish American Veterans of WWII, Inc. are offering $500 
higher education scholarships to two graduating High School 
seniors who are of Polish heritage. While preference is given to 
those related to past or current members of the PAV, we 
encourage all eligible seniors to apply. Applications can be 
obtained by contacting Commander Maryanna Hiester 
(moms_corner@juno.com). Deadline for receiving applications 
is May 1, 2021. 
 

PALM SUNDAY KIELBASA SALE 
INSIDE, OUTSIDE AND CURBSIDE PICKUP 

The Knights of Columbus are happy to report that thanks to 
your enthusiastic support of our Christmas Polish Kielbasa 
sale, we were able to donate $500 to Our Lady of 
Czestochowa’s building renovation fund. Now we are looking 
to contribute a similar amount to support one of our Worcester 
Diocesan seminarians. 
The Knights of Columbus will be selling freshly made Polish 
Kielbasa and Kielbasa sandwiches from 2 pm to 6 pm 
Saturday, March 27 and before and after each Mass on 
Palm Sunday, March 28. The price for the Kielbasa is $6.00 
per pound, sandwiches are $5.00 each.  
Advance orders may be placed by calling Steve Moniak at 
(774) 437-1526 or Ed Hiester at (508) 713-2111. During the 
sale you may call Steve or Ed to have your order brought to 
your car.  For your convenience, we will also have a 
location set up in the church parking lot where you can 
make your purchases.  
We hope you will drop by and say hello. We would love to see 
you. 

mailto:moms_corner@juno.com


 

 

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  

THANK YOU VERY MUCH! 
 
On behalf of the Parents and family of 
Bartosz Bojarzyński from Poland we 
would like to thank all who prayed for 
him and donated to the fund to cover 
his heart surgery at Boston Children’s 
Hospital.  
Your generosity and kindness was 
overwhelming. Over $4,400 was 
collected here in the church, not 
counting the direct deposits via 
SiePomaga Foundation.  

Thank you and God Bless! 
 
 

DZIĘKUJEMY! 
W imieniu rodziców i rodziny Bar-
tosza Bojarzyńskiego z Polski, dzię-
kujemy bardzo wszystkim, którzy 
modlą się za niego i wsparli zbiórkę 
pieniędzy na pokrycie kosztów ope-
racji serca w szpitalu dzie-
cięcym w Bostonie.  
Wasza życzliwość i hojność 
jest nie do opisania.  
Ponad $4,400 zebraliśmy 
tylko w kościele, nie licząc 
wpłat na konto fundacji 
SiePomaga.  
Bóg zapłać za każdą modli-
twę i ofiarę! 

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://olcworcester.com/religious-education-ccd


 

 

THE YEAR OF  ST. JOSEPH 
 
Pope Francis in his apostolic 
letter, Patris corde (“With a Father’s He-
art”),  proclaimed a year dedicated to 
Mary’s husband, Joseph, foster father to 
Jesus. The occasion for that is 
150th anniversary of the declaration of 
St. Joseph as patron of the universal 
Church. 
The special “Year of St. Joseph” wll be 
held through December. 8, 2021. 
 

 
 

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

• A plenary indulgence is granted to those who will 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 meditation on St. Jo-
seph.  

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

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

• Everyone who entrusts their daily activity to the protection of St. 
Joseph, and the faithful who invoke the intercession of St. Joseph 
so that those seeking work can find dignifying work can also ob-
tain a plenary indulgence.  

• A plenary indulgence is also granted to the faithful who recite the 
Litany 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 indul-
gence to the faithful who will recite any legitimately approved prayer 
or act of piety in honor of St. Joseph, for example, “To you, O bles-
sed Joseph” especially on March 19th,  May 1st, 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 in-
dulgence is also extended to the sick, the elderly, the dying and all 
those who for legitimate 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. Jo-
seph, offering to God the pains and hardships of their lives. 

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA 
 
Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie elei-
son. 
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 
 
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 
Duchu Święty, Boże, -- 
Święta Trójco, jedyny Boże, -- 
 
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 
Święty Józefie, -- 
Przesławny Potomku Dawida, -- 
Światło Patriarchów, -- 
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 
Żywicielu Syna Bożego, -- 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 
Głowo Najświętszej Rodziny, -- 
 
Józefie najsprawiedliwszy, -- 
Józefie najczystszy, -- 
Józefie najroztropniejszy, -- 
Józefie najmężniejszy, -- 
Józefie najposłuszniejszy, -- 
Józefie najwierniejszy, -- 
 
Zwierciadło cierpliwości, -- 
Miłośniku ubóstwa, -- 
Wzorze pracujących, -- 
Ozdobo życia rodzinnego, -- 
Opiekunie dziewic, -- 
Podporo rodzin, -- 
Pociecho nieszczęśliwych, --  
Nadziejo chorych, -- 
Patronie umierających, -- 
Postrachu duchów piekielnych, -- 
Opiekunie Kościoła Świętego, -- 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
-- przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
-- wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
-- zmiłuj się nad nami. 
 
P: Ustanowił go panem domu swego. 
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 
 
Módlmy się: 
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wy-
brałeś świętego Józefa na Oblubieńca Naj-
świętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, 
abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opie-
kunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w 
niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK B 
Temat pokory Syna Bożego zdominował dzisiejszą niedzielę. 
Wizualnie doświadczamy tego, patrząc na zasłonięty krzyż, 
bardziej duchowo wchodzimy w tę tajemnicę, słuchając słowa 
Bożego. Jezus całym sobą realizuje wolę Ojca, doskonale jest z 
Nim zjednoczony. Świadomie, z determinacją składa samego 
siebie w ofierze za zbawienie świata. Ołtarzem tej ofiary bę-
dzie krzyż, który ostatecznie stanie się Jego drogą do chwały.  
Na Filipie musiały zrobić wrażenie te słowa: Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa. To niby prosta prośba, ale jakże wyraźna, zdecy-
dowana, jakby stawianie konkretnego żądania, rozkaz – Filipie, 
wskaż nam Jezusa, pokaż Go nam i objaw, zaprowadź do Nie-
go! Jak można by było nie spełnić takiego wołania? Zobaczyli 
Jezusa, który stał się umęczonym, obumierającym, wrzuconym 
w ziemię ziarnem, zobaczyli Boga uniżającego się w sposób 
niewyobrażalny i przekraczający ludzkie granice, zobaczyli 
Zbawiciela, który niczego nie zatrzymał dla siebie, wszystko 
oddał człowiekowi, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego od-
dechu. Zobaczyli miłość. Filip już w wiecznej szczęśliwości. 
Na szczęście jesteśmy my. Kogo pokażemy tym, którzy chcą 
ujrzeć Jezusa?       (źródło: od słowa do życia) 
 
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. 
 

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI 
Piątek, 26 marca od 5:30 do 7:00 pm 
Sobota, 27 marca: 7:30 am oraz 3:00 pm 
Poniedziałek 29 marca od 5:30 do 7:00 pm 
Wtorek, 30 marca od 5:30 do 7:00 pm 
 
NIEDZIELA - Gorzkie Żale - po Mszy św. o godz. 11:00.  
 

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.  

 

 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

DUCHOWA ADOPCJA  
W piątek 25 marca przeżywamy uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego i jednocześnie Dzień Świętości Życia. Jest to także 
okazja do podjęcia się Duchowej Adopcji dziecka poczętego, 
którego życie jest zagrożone aborcją. Trwa ona od Zwiastowa-
nia, czyli dnia w którym Jezus począł się w łonie Maryi za 
sprawą Ducha Świętego do dnia Narodzenia Pańskiego.  
Wszystkich chętnych podjęcia się tego dzieła, już w ten week-
end prosimy o zabranie specjalnej kartki przy wyjściu z kościo-
ła, nadanie imienia swojemu dziecku i objęcia go modlitwą 
przez kolejne 9 miesięcy.  
 

ROK ŚW. JÓZEFA 
Papież Franciszek ogłosił obecny rok „Rokiem św. Józefa” na 
pamiątkę 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patro-
nem Kościoła powszechnego.  
Jednocześnie Penitencjaria Apostolska ogłosiła możliwość 
uzyskiwania odpustów zupełnych pod zwykłymi warunkami.  
Uczynki pobożne z jakimi związany jest odpust to między in-
nymi: półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej; pełnienie 
uczynków miłosierdzia względem ciała lub względem duszy; 
wspólny Różaniec w rodzinie; zawierzenie się opiece św. Józe-
fa; Litania  lub inna modlitwa do św. Józefa w intencji Kościo-
ła prześladowanego; jakakolwiek zatwierdzona modlitwa do 
św. Józefa, szczególnie w jego święto, lub 19 każdego miesią-
ca, 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 spo-
sób duchowy, a jeżeli będzie to możliwe, powinny przystąpić 
do spowiedzi i komunii świętej. 
Obrazki św. Józefa, z modlitwą, są dostępne przy wejściu lub 
przy figurze św. Józefa koło bocznego ołtarza.  

 
PARTNERS IN CHARITY 

Dziękujemy za ofiary, które dotarły do nas w ostatnim czasie.  
Choć zbiórka już się zakończyła w naszej parafii otrzymujemy 
kolejne wpłaty. Do tej pory uzbieraliśmy razem $35,698. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę.   
 

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY 
Organizacja Polish-American Veterans zaprasza do składania 
aplikacji na stypendium dla uczniów kończących szkołę śred-
nią i udających się na studia. W tym roku będą przyznane dwa 
stypendia po $500. Jednym z warunków otrzymania jest pol-
skie pochodzenie. Więcej informacji można uzyskać kontaktu-
jąc się z Maryanną Hiester moms_corner@juno.com. 
 

ŚWIEŻA KIEŁBASA NA ŚWIĘTA 
Rycerze Kolumba oferują na święta świeżą kiełbasę swojego 
wyrobu wg starej polskiej receptury. W przyszłą sobotę, 27 
marca od godz. 2:00 do 6:00 po południu oraz w niedzielę po 
mszach świętych.  
Uzyskany dochód będzie przeznaczony na pomoc seminarzy-
stom naszej diecezji.  
Przy okazji pragniemy poinformować i podziękować Ryce-
rzom Kolumba za ofiarę $500 na Fundusz Remontowy. Pienią-
dze pochodziły z dochodu uzyskanego z poprzedniej akcji 
sprzedaży kiełbasy. Bóg zapłać! 
 

mailto:moms_corner@juno.com


 

 

 

LEGACY OF HOPE 
CAPITAL CAMPAIGN 

We are among 40 other parishes of the Diocese of 
Worcester who will participate in the Legacy of Hope 
Capital Campaign this Spring.  
The last similar campaign, called Forward in Faith was 
conducted 20 years ago.  
Our Campaign Director will be Tina Anderson, who was 
also director for the successful campaign at St. Joseph Ba-
silica, Polish-American Parish in Webster last Fall.  
Some people ask, how is this Legacy of Hope Capital 
Campaign different from the Partners in Charity An-
nual Appeal? 
Partners in Charity funds vital, day-to-day operations for 
one year for 28 ministries, and serves three specific areas 
in the Diocese: Charity, Education, and Ministry.  
Legacy of Hope funds vital, long-term needs for a more 
secure future, and serves 6 specific areas: Priests' Retire-
ment/Custodial Care, Catholic Education, Parish-based 
Charitable Outreach, Parish-Based Evangelization, Parish 
Support, and Structural Repairs at the Cathedral. The dia-
gram below explains the difference as well.  
 

DIECEZJALNA KAMPANIA 
LEGACY OF HOPE 

Nasza parafia znalazła się w 4 grupie razem z 40-toma in-
nymi parafiami z naszej diecezji, które będa uczestniczyć 
tej wiosny w diecezjalnej kampani, nazwanej Legacy of 
Hope.  
Ostatnio, podobna kampania odbyła się 20 lat temu. Dyrekto-
rem przydzielonym do naszej parafii jest Tina Anderson, która 
ostatniej jesieni prowadziła z powodzeniem tę kampanię w 
parafii polskiej św. Józefa w Webster.  
Niektórzy pytają, jaka jest różnica między doroczną zbiór-
ką na Partners in Charity a obecną kampanią? 
Różnice ilustruje poniższy diagram. W skrócie można powie-
dzieć, że Partners in Charity zapewnia fundusze na bieżące 
wydatki związane z prowadzeniem diecezji i jej misji charyta-
tywnej, edukacyjnej i pastoralnej.  
 Natomiast Legacy of Hope ma za zadanie zapewnić długofa-
lowe wzmocnienie funduszy potrzebnych w diecezji i para-
fiach. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie opieki księżom 
emerytom, wzmocnienie dostępności do katolickiej edukacji, 
zadań charytatywnych, ewangelizacji. 40% uzbieranych fun-
duszy zostanie przekazanych parafii na jej potrzeby.  
Jesteśmy częścią naszej diecezji i podobnie jak każda parafia 
uczestniczymy w jej misji.  



 

 



 

 

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: 508-847-7425 
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  

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


 

 

CUNNING—BAFFLING—POWERFUL  
  
Anyone in the throes of any addiction to a substance 
(alcohol, nicotine, marijuana, cocaine, heroin, etc.) or a 
behavior (gambling, pornography, sex, internet, shop-
ping, overeating, exercise, work, etc.) initially finds it ve-
ry difficult to admit enslavement. Denial and shame/guilt 
prevent an individual from acknowledging that a problem 
even exists! 
 
The term denial (or repression) can be defined as a selec-
tive ignoring of information. It is a refusal to acknowled-
ge the reality of one’s situation. It is a form of self-
deception that detaches an individual from reality and is 
one aspect of resistance to change. With regard to any 
form of addiction, it involves minimizing the seriousness 
of the addiction problem. An alcoholic may lose his/her 
job, marriage, family and home and still deny that he/she 
has a serious problem. Or alcohol may be causing tension 
in a relationship, but the alcoholic will blame some per-
son, place or situation instead of honestly facing the true 
problem. In addiction treatment, the belief is that 
“addiction is a disease and denial is its symptom.”  
   Taken from Psychology Today Nov 13, 2018  

 
In addition to denial, shame and guilt regarding or resul-
ting from the addiction may prevent an individual from 
honestly facing the truth about himself and/or his depen-
dency. Guilt says “I am doing something terribly bad and 

deserve to be treated badly.” Shame says that “I am a bad 
person and do not deserve anything good in life.”   
  
Becoming increasingly honest in the recovery process, the 
addict grows in the realization  

that he/she is a child of God,  
that God cherishes him,  
that God wants him to sincerely accept his humanity,  
and will give him the grace he needs to become a 
better version of himself. 
 

Addictions may be cunning, baffling and powerful, but 
the 12-step recovery programs of Alcoholics Anonymous-
AA, Narcotics Anonymous-NA, Gamblers Anonymous-
GA, Sexaholics Anonymous-SA, Overeaters Anonymous-
OA, etc. prove that one’s “Higher Power” or God is more 
powerful and will help. 

ODWAGA - WYTRWAŁOŚĆ 

Każdemu, kto cierpi z powodu uzależnienia od różnych 
substancji (alkoholu, nikotyny, marihuany, kokainy, hero-
iny itp.) lub zachowania (hazard, pornografia, seks, inter-
net, zakupy, przejadanie się, ćwiczenia, praca itp.) bardzo 
trudno jest przyznać się do zniewolenia. Zaprzeczanie i 
wstyd, poczucie winy, uniemożliwiają człowiekowi przy-
znanie się, że problem w ogóle istnieje! 

Termin zaprzeczenie (lub represja) można zdefiniować 
jako wybiórcze ignorowanie informacji. To odmowa 
uznania rzeczywistości w której się znajduję. Jest to for-
ma samooszukiwania siebie, która oddziela jednostkę od 
rzeczywistości i jest jednym z aspektów oporu przed 
zmianą. W przypadku każdej formy uzależnienia, polega 
ona na zminimalizowaniu wagi problemu uzależnienia. 
Alkoholik może stracić pracę, małżeństwo, rodzinę i dom, 

a mimo to 
zaprzeczać, 
że ma po-
ważny pro-
blem. Lub 
alkohol mo-
że powodo-
wać napię-
cie w 

związku, ale alkoholik będzie winił jakąś inną osobę, 
miejsce lub sytuację, zamiast uczciwie stawić czoła praw-
dziwemu problemowi i przyznać się że jest alkoholikiem. 
W leczeniu uzależnień uważa się, że „uzależnienie jest 
chorobą, a jej objawem jest zaprzeczenie”. 

Oprócz zaprzeczania, wstyd i poczucie winy dotyczące 
lub wynikające z nałogu mogą uniemożliwić osobie ucz-
ciwe zmierzenie się z prawdą o sobie i / lub jego uzależ-
nieniu. Poczucie winy mówi: „Robię coś strasznie złego i 
zasługuję na złe traktowanie”. Wstyd mówi, że „Jestem 
złą osobą i nie zasługuję na nic dobrego w życiu”. 
 
Stając się coraz bardziej uczciwym w procesie zdrowie-
nia, uzależniony rośnie w realizacji, że jest dzieckiem Bo-
żym, że Bóg go kocha, że Bóg chce, aby szczerze przyjął 
swoje człowieczeństwo i łaskę, której mu udzieli, której 
potrzebuje, aby stać się lepszą wersją siebie. 

Uzależnienia mogą być przebiegłe, zaskakujące i potężne, 
ale 12-stopniowe programy zdrowienia Anonimowych 
Alkoholików-AA, Anonimowych Narkomanów-NA, 
Anonimowych Hazardzistów-GA, Anonimowych Sekso-
holików-SA, Anonimowych obżartuchów-OA itd. po-
twierdzają, że jest Siła Wyższa, niż moje nałogi i że Bóg 
jest potężniejszy i pomoże. 



 

 

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 dona-
tions.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
 
Banach, Grażyna 

Biedrzycki, Zbigniew and Teresa 

Cybula, Grzegorz and Agnieszka 

Frisinger, Marta 

Jurczyk, Agata 

Kilinski, Elaine 

Klimaszewski, Wacława 

Klimczuk, Helena 

Kohut, Steve and Sylwia 

Kraska Jr, John 

Lozada, Jack and Agnieszka 

Macko, Andrzej and Agnieszka 

Parzych, Jan and Jadwiga 

Pawłowski, Marek and Grażyna 

Piaścik, Bernard and Anna 

Piaścik, Krystyna 

Popek, William and Teresa 

Rogacz, Stanley 

Sporna, Jan and Renata 

Ząbek, Wesley and Elizabeth 

Zibrid, Sabina 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MARCH 14, 2021  

 

 
REGULAR COLLECTION  $ 4,191.44 - Incl. $974.52 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    222.00  
RENOVATION FUND   $ 1,212.50 - Incl. $  87.50 online 
MISSION / RETREAT   $      34.00 - Incl. $  20.00 online 
EASTER FLOWERS   $ 1,080.00 - 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/

