
 

 

  

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 

4 Kwietnia, 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 

April 4,  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 

EASTER SUNDAY  -   NIEDZIELA WIELKANOCNA 

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 



 

 

 
HOLY SATURDAY, APRIL 3 / WIELKA SOBOTA 

7:30 PM - Easter Vigil / Wigilia Wielkanocy  
For Parishioners / Za Parafian 

  

EASTER SUNDAY - APRIL 4, 2021 
NIEDZIELA WIELKANOCNA - 4 KWIETNIA, 2021 

7:00 AM (Polish) - śp. Adam Wasilewski (rocz.) - int. Lucy i 
Czesław Karłowicz 

9:30 AM - In Thanksgiving for all the graces received and for 
continued blessings for Krystyna and Jan on the occasion of 
their wedding anniversary 

11:00 AM 
1. śp. Ewa Niedzwiecka (rocz.) - int. matka z rodziną 
2. śp. Zmarłych członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
3. śp. Maria i Edward Szuba - int. Alina 
4. śp. Karol (rocz.), Mirosława, Karol i zmarłych z rodziny 
Zibrid - int. żona 
5. śp. Danuta Jakubanis - int. Genowefa Jakubanis 
6. śp. Augustyn Maliga - int. wnuk Aiden Logan 
7. śp. Eva Niedzwiecki (1 rocz.) - int. brat z rodziną 
8. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z 
rodzinami 
9. śp. Józef Remiszewski (zmarł w Polsce) - int. Elżbieta 
10. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., łaskę zdrowia, 
z podziękowaniem za opiekę Maryi dla Veroniki z okazji 20-
tych urodzin - int.  rodzice i rodzeństwo 
11. O Boże błog., opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia, moc 
Ducha Św. dla Marylki z okazji urodzin - int. rodzina Jaster   
 
Monday, April 5  
6:30 AM - śp. Zdzisław Krzyżowski (rocznica) 
6:30 PM - śp. Stefania i Czesław Kisiel - int. siostry 
  

Tuesday, April 6    
6:30 AM - śp. Irene Maciejko - int. Family 
6:00 PM Msza św. wspólnoty Metanoia. Zapraszamy 
wszystkich chętnych 
 
Wednesday, April 7 
6:30 AM - For Parishioners / ZaParafian 
6:30 PM - śp. Józef Zegan - int. żona z rodziną 
 
Thursday, April 8 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
 

Friday, April 9    
6:30 AM - śp. Zygmunt and Maria Rossa - int. daughter and 
husband 
6:30 PM - O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i 
Dary Ducha Św. dla Zofii i Zdzisława Piaścik - int. kuzynka 

 

Saturday, April 10  

7:00 AM - śp. Thomas Stachura - int. Genowefa Pianka 
  

VIGIL of the Feast of Divine Mercy 
4:00 PM  

1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. John Bartosiewicz (8th anniv.) - int. Wife and children 
3. śp. Eleanor Siemaszko (anniv.) - int. Children 
4. śp. Wallace M. Banach - int. Wife 
5. śp. Zigmond Prostak - int. Wife Catherine 
6. śp. Władysława, Henryk, Stanisław Kraszewski - int. Jadzia 
and Family 
7. śp. Loretta Rogacz (3rd anniv.) - int. Husband 
8. Petitions for a successful surgery and recorvery and God’s 
graces and blessings for Liane Hatch - int. Aunt Brenda 
 

DIVINE MERCY SUNDAY - APRIL 11, 2021 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 11 KWIETNIA, 2021 

8:00 AM - śp. Stanisław i Jarosław Zamora i zmarłych z rodzin 
Zamorów, Niejadlików i Balów - int. rodzina 

9:30 AM - śp. Augustyn Maliga - int. Grandsons 
11:00 AM 
1. śp. Zmarłych z rodzin Cekała i Hochowskich; Joe i 
Bronisława Łazarczyk - int. rodzina Banach 
2. O Boże błogosł., moc Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla 
dzieci i wnuków - int. rodzice 
3. śp. Mariusz Biedrzycki - int. ojciec z rodziną 
4. O Boże błogosł. moc i dary Ducha Św. dla ks. Ryszarda z 
okazji urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. dla 
Teresy i Edmunda Presz - int. Alina 
6. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z rodziną 
7. śp. Adam (rocz.) Anna, Irena, Czesława, Janina, Marianna i 
zmarłych z rodziny Wasilewskich - int. Sabina 
8. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
9. śp. Marcin, Kazimierz Karpiński, Agnieszka Sawicka, Zofia i 
Stefan Piaścik i zmarłych z tych rodzin 
10. O zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu dla Zofii i 
Zdzisława Piaścik 
11. śp. Anna i Paweł Borys oraz zmarłych z rodzin Borys i 
Kulczak 
12. śp. Irena Drozdowska - int. Przyjaciele ze wspólnoty 
Metanoia 
13. śp. Zofia Rogalska, Jan i Władysław Kania - int. Zenon z 
rodziną 
14. O Boże błogosł. i dary Ducha Św. dla Mateusza, Natalii, 
Grega, Iwony i Andrzeja 
15. śp. Grażyna Czubaj i zmarłych z rodzin Mrzygłód, Kuta, 
Kizior i Waśko 
16. O wiele łask Bożych oraz opiekę Matki Najśw. dla Leny 
Pucyk z okazji 17-tych urodzin - int. rodzice i siostra 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
IMO Zigmond Prostak  

Donated by Wife Catherine 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
IMO Zigmond Prostak  

Donated by Wife Catherine 

SACREAD HEART CANDLE  
IMO Zigmond Prostak  

Donated by Wife Catherine 
 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
IMO Zigmond Prostak  

Donated by Wife Catherine 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES    -   OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

EASTER  SUNDAY 
“Alleluia, Jesus is alive!” – Today we 
celebrate with joy the Resurrection of 
our Lord. Our Gospel today tells us 
about the disciples' discovery of the 
empty tomb. It concludes by telling us 
that they did not yet understand that 
Jesus had risen from the dead. Thus, 
the details provided are not necessarily 
meant to offer proof of the 
Resurrection. The details invite us to 
reflect upon a most amazing gift, that 
is faith in Jesus and his Resurrection.  
Christ is Risen! – This is the good 
news that the Church today proclaims, 
the truth that became the foundation of 
our faith and gives meaning to our 
lives. Christ is Risen – and one day we 
too will be resurrected to live with 
Him forever in heaven.    
Thank you to everyone who put a lot 

of time and work into cleaning, decorating, and preparing the 
church and the liturgy for Holy Week and Easter. Thanks also 
to our organist, cantors, and Altar Servers. God bless you all! 
 

On this Holy day of Easter, on behalf of  
Fr. Thaddeus Stachura, Fr. Tomasz Góra,  

Fr. Edward Michalski, Deacon Stephen  Kohut and 
all the members of the Parish Staff, I would like to 
wish all parishioners and guests: health, happiness, 

and peace. May the Risen Christ strengthen your 
faith and come to you  with His grace during the 

hardships of everyday life. May He bless our 
families, children, youth, elderly, and the sick. 

Alleluia!  
May God Bless us All - Fr. Ryszard Polek 

 
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. 

 

FEAST OF DIVINE MERCY 
Next Sunday, April 11th we celebrate 
Divine Mercy Sunday. At 3:00 PM we 
invite you to The Divine Mercy Hour in 
both Polish and English and veneration of 
the Relic of St. Faustina. Opportunity for 
confessions on Saturday at 7:30 am and 
3:00 pm as usual.  
The greatest promise of mercy Jesus spoke 
of  to St. Faustina, is the grace of  complete 
forgiveness of sins and punishment. It is 
connected with Holy Communion received 
on that day, following a good confession 
(without any attachment to even the smallest 

sin) in the spirit of  devotion to Divine Mercy, that is, trusting 
God and loving our neighbor. 
Please join us in prayer and receive this special grace from 
God. 

FENCING THE CHURCH PROPERTY 
Last week we installed another section of fence in the parking 
lot between the shrine and Ward street, and along Ward to the 
first gate. The cost of the project was $9,455 and was paid for 
from the Building Renovation Fund.   Thank you all for your 
support.  
 

ST. MARY’S SCHOOL BUILDING SALE 
On Wednesday, March 31, 2021 the sale of St. Mary’s School 
property, and the old Convent (Visitation House) building was 
concluded. The proceeds were deposited into the Parish’s DEF 
(Diocesan Expansion Fund) savings account.   
Many thanks to the parish Finance Board for their hard work. 
Special thanks to our Attorney and St. Mary’s Alumni, Richard 
Kalinowski, for leading us through the whole process. We will 
provide you with more details in the near future.  
 
 

LEGACY OF HOPE CAMPAIGN BEGINS  
All parishes in the Diocese of Worcester are joining together 
for the Legacy of Hope Campaign. This campaign seeks to 
raise $32 million over the next 4 years to prepare our faith 
community for the future. At its heart, this campaign is about 
creating a legacy by focusing on our 
parishes, our retired priests, Catholic 
education, outreach, evangelization 
and our beautiful Cathedral. To learn 
more about the Legacy of Hope cam-
paign and watch our video, please 
visit: www.olcworcester.com.  

MASS ATTENDANCE GUIDELINES 
Regulations and guidelines we need to respect  

and observe as we come to the church: 

• Everyone must wear a mask or face covering.  
• We are required to maintain a 6-foot social distance 

(except immediate family members).  
• Communion is distributed only in the hand, and with 

the use of hand sanitizer. 
• There is no collection during the Mass, however collec-

tion baskets are available at the entrances.  We encoura-
ge 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 Masses: 
Saturday Vigil at 4:00 pm, Sunday 9:30 in English and 
11:00 in Polish and all weekday evening devotions. 
 Please go to www.olcworcester.com to watch live and par-
ticipate in Mass.   
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR 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! 

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


 

 

 
Easter 2021 
 
My dear brothers and sisters in Christ, 
 
Imagine the joy of Christ’s grieving followers 
gathered in the Upper Room when on Easter 
the Risen Lord suddenly appeared and said, 

"Peace be with you." Their joy and peace at Christ's Victory 
must have been unbounded as they recognized Him in their 
presence. 
 
But not all of Christ's followers shared that joy. Saint Tho-
mas, who was absent, experienced not joy but doubt. Two 
other disciples after hearing of Christ's Resurrection, instead 
of immediately joining the others, departed Jerusalem and 
were downcast. Even when Jesus drew near and spoke to 
them of the Scriptures, they did not recognize Him.  Only in 
the breaking of the bread (the Eucharist) did they recognize 
Him. Only then did they return to Jerusalem to join the disci-
ples assembled in the Upper Room and share in the joy of 
Easter. 
 
On this Easter Sunday, after a year of COVID isolation, when 
we seek peace and joy amidst doubts and losses we can profi-
tably reflect on the importance of gathering at the Eucharist. 
As Jesus came to the disciples gathered together in Jerusalem 
so, too, He is most present to us, not in our individual reflec-
tions upon the Scriptures, but when the Scriptures and Eucha-
rist are celebrated at Mass. 
 
It has been a long year with necessary and prudent precau-
tions keeping many of us from Sunday Mass. Given the extra-
ordinary circumstances of the COVID pandemic, personal 
prayer, reading the Scriptures and watching the Mass live-
streamed have been prudent choices for many. However, such 
choices are all inferior to being present at Sunday Mass and 
receiving the Holy Eucharist, which the Second Vatican Co-
uncil proclaimed as the source and summit of the Church. 
Like St. Thomas and the disciples on the road to Emmaus, it 
is harder to recognize Jesus, ward off doubts and avoid being 
downcast by the trials and tragedies of life when we are not 
nourished by the Eucharist at Sunday Mass. 
 
As signs of progress in the COVID pandemic begin to give 
way to hope for a return to a more normal life, and as vacci-
nes become more widely available, it may be time to begin to 
consider prayerfully a return to Sunday Mass. Certainly, eve-
ryone needs to consult family and doctors and use prudence 
taking into account one’s own circumstances and health.  Our 
parishes will continue to require masks and social distancing 
and employ sanitary precautions.  As society moves towards 
reopening, may the Holy Spirit guide you, along with prudent 
medical advice, in your consideration about coming back to 
Sunday Mass in the weeks and months ahead. 
 
With every prayerful best wish for a joyous Easter, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN BABY 
Thanks to all of the people who signed up to pray daily for 
a newly conceived unborn baby for nine months.  We cur-
rently have 57 parishioners who have spiritually adopted an 
unborn child.  It is not too late to participate, so please con-
sider joining us in 9 months of daily prayer as the need for 
it is so great.  Slips and prayer cards are available in both 
Polish and English in the front and middle of church.  Sim-
ply choose a name for your baby and write it on the slip, 
leaving it in the basket provided.  Keep the prayer card with 
you so that you can pray daily for the protection of this 
child and his/her family, asking God to allow this child to 
be born on December 25th. 
 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN BABY 
THE FIRST 4 WEEKS 

Fertilization (conception), the union of the sperm cell from 
the father and the ovum from the mother takes place, and a 
new life begins.  The new cell is called a zygote, and marks 
the beginning of the embryonic stage of development.  Each 
parent donates 23 chromosomes to the genetic blueprint 
(DNA) for the new human being.  The zygote soon begins 
to divide and the cells begin the process of change, or diffe-
rentiation, which will result in the formation of the tissues 
and organs of the developing baby. 
By about the third week, the foundations of the brain, spinal 
cord, and the nervous system have been established.  The 
heart has begun beating at 22 days.  By the fourth week, 
muscle tissues are beginning to develop.  Arms, legs, eyes 
and ears have begun forming, but the embryo is small, abo-
ut the size of an apple seed. 

 
DUCHOWA ADOPCJA 

NIENARODZONEGO DZIECKA 
Podziękowania dla wszystkich osób, które zapisały się na 
codzienną modlitwę za poczęte, nienarodzone dziecko 
przez dziewięć miesięcy. Obecnie mamy 57 parafian, któ-
rzy duchowo adoptowali nienarodzone dziecko. Nie jest za 
późno, jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć. Potrzeba jest  
wielka. Ulotki i obrazki z modlitwą są dostępne z przodu i 
na środku kościoła w języku polskim i angielskim. Po pro-
stu wybierz imię dla swojego dziecka i napisz je na kartce i 
wrzuć do koszyka. Potem odmów codziennie modlitwę  w 
intencji tego dziecka i jego rodziny, prosząc Boga, aby po-
zwolił urodzić się temu dziecku 25 grudnia. 

 
DUCHOWA ADOPCJA 

 PIERWSZE 4 TYGODNIE 
Następuje zapłodnienie (poczęcie), połączenie plemnika od 
ojca i komórki jajowej od matki i rozpoczyna się nowe ży-
cie. Nowa komórka nazywana jest zygotą i wyznacza po-
czątek embrionalnego etapu rozwoju. Każdy rodzic przeka-
zuje 23 chromosomy do planu genetycznego (DNA) nowe-
go człowieka. Zygota wkrótce zaczyna się dzielić, a komór-
ki rozpoczynają proces zmiany lub różnicowania, w wyniku 
którego powstają tkanki i narządy rozwijającego się dziec-
ka. 
Około trzeciego tygodnia podstawy mózgu, rdzenia kręgo-
wego i układu nerwowego zostały już ustalone. Serce za-
częło bić po 22 dniach. W czwartym tygodniu zaczynają się 
rozwijać tkanki mięśniowe. Zaczęły się formować ramiona, 
nogi, oczy i uszy, ale zarodek jest jeszcze malutki, mniej 
więcej wielkości pestki jabłka. 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

UROCZYSTOŚĆ  
ZMARTWYCHWSTANIA  

PAŃSKIEGO  
“Alleluja, Jezus żyje!” – Przeżywamy dzisiaj radosną uroczy-
stość Zmartwychwstania Pańskiego.   
Chrystus Zmartwychwstał!  - Oto radosna nowina, którą dzi-
siaj Kościół głosi, oto prawda, która stała się podstawą naszej 
wiary i nadaje sens naszemu życiu. Chrystus Zmartwychwstał 
– i my kiedyś zmartwychwstaniemy, aby żyć z Nim na wieki w 
niebie.  
 

Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli dużo pracy w przygo-
towanie kościoła i liturgii świątecznej. Dziękujemy za sprząta-
nie kościoła i przygotowanie świątecznych dekoracji. Dzięku-
jemy organiście i chórowi, Liturgicznej Służbie Ołtarza, orga-
nizacjom parafialnym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w 
nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Bóg zapłać! 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu Ks. Tadeusza 
Stachury, Ks. Tomasza Góry, Ks. Edwarda Michalskie-
go, Diakonaa Stephena  T. Kohut oraz wszystkich pra-
cowników parafii, życzę naszym Parafianom, Gościom 
oraz Przyjaciołom: zdrowia, radości oraz pokoju ducha. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia Waszą wia-
rę, wspiera swoją łaską w trudach codziennego życia. 
Niech błogosławi Wasze rodziny, dzieci, młodzież, ludzi 
w podeszłym wieku i chorych.  Wesołego Alleluja!   

Ks. Ryszard Polek 
 
ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  

 

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
W następną niedzielę, 11 kwietnia, obcho-
dzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Z tej 
okazji o godz. 3:00 PM będzie nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego, w j. polskim 
i angielskim z uczczeniem relikwii św. Fau-
styny, na które serdecznie zapraszamy.  
Okazja do spowiedzi jak zwykle w sobotę o 
godz. 7:30 rano i 3:00 po południu.  
Na mocy obietnicy samego Jezusa, ci którzy 
w tym dniu przyjmą Komunię św., po do-
brze odprawionej wcześniej spowiedzi, bez 

przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, w duchu ufności Bo-
gu i miłości bliźniego, dostępują szczególnej łaski, całkowitego 
darowania win i kar za grzechy. Zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy.  
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH będzie w Nie-
dzielę 11 kwietnia o 10:30. 
 

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.  

 

LEGACY OF HOPE - kampania o tej nazwie rozpoczęła się 
niedawno w naszej parafii. Z czasem będziemy podawać wię-
cej informacji w biuletynie. A już teraz można je znaleźć ra-
zem z krótkim filmem informacyjnym na 
www.olcworcester.com.  
 
BUDYNEK SZKOŁY SPRZEDANY - We środę 31 marca 
2021 zakończył się proces sprzedaży szkoły St. Mary’s i stare-
go klasztoru, obecnie Visitation House. Pieniądze zostały zde-
ponowane na koncie parafialnym w Diecezji. Wielkie podzię-
kowania należą się Radzie Finansowej Parafii oraz naszemu 
prawnikowi i absolwentowi naszej szkoły, Richardowi Kali-
nowskiemu za ich pracę. Więcej szczegółów podamy w póź-
niejszym terminie.  

 
OGRODZENIE KOŚCIOŁA - W ostatnim czasie zainstalo-
waliśmy kolejny odcinek ogrodzenia kościoła od kaplicy do 
Ward St. i dalej do pierwszej bramy. Stary żywopłot został 
usunięty. Koszt: $9,455. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na 
Fundusz Remontowy.  

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w nabożeństwach w 
naszym kościele. Poniżej przypominamy ważne zasady, 
których jesteśmy zobowiązani przestrzegać: 

 Każdy musi mieć zakryte usta i nos.   

 Jesteśmy zobowiązani zachować tzw. dystans społeczny – 6 
stóp (2 metry). Nie dotyczy to rodzin. 

 Komunia Święta jest udzielana na rękę. Przed przyjęciem 
Komunii św. dezynfekujemy ręce. 

 Powinniśmy unikać kontaktu fizycznego. Nie ma podawania 
ręki na znak pokoju, lub po Mszy św.  

 Nie będzie kolekty. Koszyki na ofiary będą umieszczone przy 
wyjściu. Zachęcamy do korzystania z online giving. To bar-
dzo proste, bezpieczne i dla nas pomocne. 

 

Wszystkich, którzy nie czują się dobrze, lub mają symp-
tomy grypy prosimy o pozostanie w domach i łączenie się z 
nami za pośrednictwem Internetu.  
Przypominamy też o dyspensie od obowiązku uczestnicze-
nia we Mszy św., dla tych osób, lub tych którzy obawiają 
się zakażenia, która obowiązuje, do odwołania.  
 

DZIĘKUJEMY za systematyczną pomoc i ofiary składane 
na utrzymanie parafii w tym trudnym czasie pandemii. 
Dziękujemy też za korzystanie z On-line giving! 

 

NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA 
Transmisje Mszy św. z naszego kościoła za pośrednictwem 
kanału YouTube: www.olcworcester.com. odbywają się w 
sobotę o godz. 4:00 pm oraz niedzielę o godz. 9:30 w j. 
angielskim i 11:00 w j. polskim. Transmitujemy także 
wszystkie wieczorne nabożeństwa.  

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


 

 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
NAUKA RELIGII - CCD 

 

Please check the schedule for the month of April 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  

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  
Kwiecień znajduje się na naszej stronie 

www.olcworcester.com 

THE WAY OF THE CROSS 
 TO RESURRECTION 

  
Alcohol and Addiction 

 to Recovery 
 
During these weeks of Lent, we have 
presented materials dealing with alco-
holism and addiction.   
We defined them as a physical, mental, 
spiritual and relational disorder where-
by a person develops dependence upon 
a substance or behavior. Over time, the 
pattern grows and becomes obvious in 
one or more of these symptoms:   
• is unable to control his addiction,  
• is always preoccupied with the ad-

diction,  
• continues to be involved with the 

addiction even when it causes prob-
lem, 

• needs to be involved more with the 
addiction to get the same effect, 

• experiences withdrawal symptoms 
when quitting the addiction. 

 
After presenting a very brief history of 

alcoholism/addiction and noting how 
addiction to all forms of substances and 
behaviors are cunning baffling and 
powerful, we noted that there is genuine 
hope in the various spiritual programs 
of 12 Step Recovery.  And millions of 
people who have availed themselves to 
the various programs of recovery have 
experienced freedom from enslavement 
to a substance or behavior and a new 
life. 
 
Just as we accompanied Jesus through 
the way of the cross to Resurrection, 
seeking the help of God (or our Higher 
Power) in 12 Step Programs will lead to 
Recovery. 
 
After the threat of covid-19 disappears, 
we will sponsor a program to present 
more details about alcoholism/
addiction. 
 
A big thank you to Fr. Richard Lewandowski 
for the series of articles on addictions, printed 
in our bulletin over the Lent and we are look-
ing forward to work together in sponsoring a 

program for those in need.  

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


 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contri-
bute 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 Fun-
dusz  Remontowy. W ostatnim czasie 
ofiary złożyli: 
 
Aldridge, Barbara 

Banach, Ursula 

Currier, Robert and Alice 

Doroz, Christopher and Grażyna 

Janczewski, Michał and Malwina 

Kacprzyk, Edyta 

Kacprzak Margaret and Krzysztof 

Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 

Kohut, Steve and Sylwia 

Lacoursiere, Joseph and Bernadette 

LaFrance, John and Grażyna 

Lozada, Jack and Agnieszka 

Mrzygłód, Stanisław and Bernadetta 

Obrycki, Kazimierz and Maria 

Pacek, John and Susan 

Piaścik, Krystyna 

Piaścik, Peter and Maria 

Skrodzki, Tadeusz and Zofia 

Szydlik, Jadwiga 

Waskiewicz, Alfred and Anna 

Wesołowski, Władysław 

Wróblewska, Krystyna 

Zborowski, Krzysztof and Krystyna 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

 
1. Special Easter Collection 

2. Monthly Maintenance 
 
 

DRUGA KOLEKTA 
 DZISIAJ 

 
1. Kolekta Wielkanocna 

2. Bieżące utrzymanie budynków 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MARCH 28, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,514.00 - Incl. $1,581.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    150.00 - online 
RENOVATION FUND   $    921.50 - Incl. $ 312.50 online 
CATHOLIC RELIEF    $      45.00 - Incl. $   10.00 online 
EASTER FLOWERS   $    247.00 - Incl. $   70.00 online 
GOOD FRIDAY   $      15.00 - online 
EASTER SUNDAY   $      20.00 - 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! 

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! 

Sign up for Online Giving at 
www.OlcWorcester.com.   

It’s easy safe and convenient! 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224


 

 

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 

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 

Caring for families  

WHITE   EAGLE 

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! 

 

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 

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. 

 

MAREK JANCEWICZ 
Plumbing, Heating,  

Gas Fitting 
Licensed, Insured 

Boilers-Gas-Oil-Steam 
Forced Hot Air 

508-987-5472   

 

https://auburnprimary.com/
https://olcworcester.flocknote.com/

