
 

 

  

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 

11 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 11,  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, Gabi DeLeo, 
Christopher Cuzzupe 
Cantors 
 

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 

DIVINE MERCY SUNDAY  -   NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

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, April 10  

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 
9. God’s blessing, protection of the Blessed Mother and safe 
journey for Danie - int. Grandmother 
 

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 
17. O łaskę zdrowia, Boże Błogosł., opiekę Matki Najśw. i 
światło Ducha Św. dla męża - int. żona 
 
Monday, April 12  
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - O zdrowie, błogosł. Boże i potrzebne łaski dla 
Henryka - int. syn z rodziną 
  

Tuesday, April 13    
6:30 AM - śp. Bolesław K. Matys (anniv.) - int. MaryAnne 
Matys 
6:00 PM Msza św. wspólnoty Metanoia. Zapraszamy 
wszystkich chętnych 
 

Wednesday, April 14 
6:30 AM - śp. John Petkus Jr. (anniv.) and deceased members of the 
Petckus, Skrocki, Seligowski Families - int. Rita 
6:30 PM - śp. Elżbieta Zagórowicz - int. brat z rodziną 
 
Thursday, April 15 
6:30 AM - śp. Edward and Irene Maciejko - int. Family 
 

Friday, April 16    
6:30 AM - śp. Lucjan and Stanisława Janeczak and deceased 
members of the family - int. Son and family 
6:30 PM - śp. Stanisław Zamora - int. córka z rodziną 
 
Saturday, April 17  

7:00 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
  

VIGIL of the 3rd Sunday of Easter 
4:00 PM  

1. śp. Stephen Brzozowski - int. Children Val and Stan 
2. śp. Monica Marczewski - int. Family 
3. śp. Anna Zygmunt (6 anniv.) - int. Son and Family 
4. śp. Irene Homrok - int. Zofia Sobociński 
5. For Health and God’s Blessing for Fr. Ted Stachura - int. 

Jolanta and Stanley Sobiech 
6. Petitions for a successful surgery and recorvery and God’s 
graces and blessings for Liane Hatch - int. Aunt Brenda 
 

3RD SUNDAY OF EASTER - APRIL 18, 2021 
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 18 KWIETNIA, 2021 

8:00 AM - śp. Ronald Golaszewski and Henryk Kroczak - int. 
rodzina 

9:30 AM - śp. Megana and Bronisław Zieliński - int. Elizabeth 
and John Janeczak 

11:00 AM 
1. śp. Stanisław Piaścik - int. Alina i Jan Kisiel 
2. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Zosi i 
Zdzisława Piaścików z okazji urodzin 
3. śp. Zofia Lis - int. Lina 
4. O błogosł. Boże, łaskę zdrowia i opiekę Matki Najśw. dla 
Pegi i Andrzeja - int. Mama 
5. Za zmarłych z rodzin Brzósków, Florczyków, Piaścików i 
Arkiszewskich; śp. Marcin Karpiński - int. rodz. Piaścików 
6. śp. Zmarłych z rodzin Cwalińskich i Święszkowskich - int. 
Janina Cwalińska z rodziną 
7. Za Marię Węgrzycką z podziękowaniem za przetrwanie 
choroby i trudnego czasu, z prośbą o zdrowie  
8. O zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski dla rodziców w 
40 rocznicę ich ślubu - córka Agnieszka z rodziną 
9. śp. Zofia Franciszek, Stanisław, Henryk Szydlik - int. 
Kazimierz Szydlik z rodziną 
10. śp. Stefania i Piotr Komor oraz zmarłych z rodzin 
Komorów i Gładków 
11. śp. Kazimierz, Stanisław, Piotr, Alfons, Helena Hościło - 
int. Andrzej 
12. śp. Danuta Korwek - int. sióstr z rodzinami 
13. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najśw. dla Sławka 
Kurpiewskiego - int. Pola 
14. O Boże błogosł., opiekę Maryi oraz uzdrowienie z 
padaczki dla Kevina Murphy - int. Daniel 
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

Katherine Kalinowski and Glenn Lever 

Mass Schedule  - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

DIVINE MERCY SUNDAY 
Today is the Second Sunday of 
Easter, celebrated as the Feast of 
Divine Mercy.  
In Poland, this day has been 
celebrated officially since 1995 at 
the request of Polish bishops; 
however, the feast was made official 
for the whole Church by Pope John 
Paul II on April 30th 2000, the day 
St. Faustina Kowalska was 
canonized.  
It is important to remember that the 
feast was established at the clear 
request of Jesus himself, directed 
through St. Faustina. Jesus joined an 
extraordinary grace with the Feast of 
Divine Mercy. Jesus said to her:  
I desire that the first Sunday after 
Easter be the Feast of Divine Mercy 
(Diary of Sister Faustina,  299). I 

desire that the Feast of Mercy be a refuge and a shelter for all 
the souls, especially for poor sinners. On that day My inner 
love is opened, and I pour out a whole ocean of graces upon 
those souls who are approaching the source of My mercy. 
The soul that goes to confession and receives Holy 
Communion shall obtain complete forgiveness of sins and 
punishment. On this day all divine floodgates are opened, 
through which God’s graces flow (Diary 699).  
 

The greatest promise of the Lord Jesus is the grace of 
“complete forgiveness of sins and punishment.” This is 
associated with Holy Communion received on that day after a 
good confession (without attachment to the smallest sin) in the 
spirit of devotion to Divine Mercy, that is, putting all of our 
trust in God and having love for our neighbor.  
 

Please join us this afternoon at 3:00PM for the Divine 
Mercy Hour in both English and Polish with the veneration of 
the first class relic of St. Faustina. 
 
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. 
 

SUPPORT THE POLICE ROSARY RALLY 
SATURDAY, APRIL 17th @ NOON 

Without law enforcement, our society would overflow with 
chaos and evil.  They are the front line of an ordered and civil 
society.  Police officers put their lives at risk every day to keep 
our communities safe and orderly. 
Please join us at the church next Saturday, April 17th at 
12:00pm on the sidewalk along Ward St. We will gather in 
prayer to show gratitude to our local police, asking God to 
protect them as they protect us and our community.  Our 
recitation of the Rosary, The Litany and Chaplet of 
St. Michael, along with other prayers and songs, will last about 
45 minutes. 
Our police need prayers to guide them in their profession and 
bring them home safely.  Will you be a part of this effort? 
 

 

ST. MARY’S SCHOOL SALE REPORT 
Prior to the sale of the school, the Diocese ordered a 
professional Appraisal to determine the value of the property.  
The report presented by Howard S. Dono and Associates, INC., 
dated July 14, 2020, stated that the value of the property 
(including  Visitation House) was 2.3 million.  
Out of several offers that we received, the Parish Finance 
Board chose CIG, The Daniels Building LLC offer of 2.45 
million, and the Diocese approved it.  
The Parish received a total of $2,438,753.00 (after some fees 
associated with the sale). The proceeds were deposited into a 
new parish DEF (Diocesan Expansion Fund) Savings Account 
on March 31, 2021.  
As of April 7, 2021 we have paid a total of $172,575.99 in 
school debt to the Diocese, which included loans and unpaid 
bills. 
 The School also owes $45,643.60 to the parish.  
With the closing and selling of the School and Convent 
property, we have closed a chapter in the history of our parish 
and the Polish immigrants in Worcester.  Although it was a sad 
moment in the life of our parish, we look forward to  many 
more years as a thriving parish community, as we continue to 
make disciples for Christ.  
 

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

śp.  James D. Yanczewski, 48  
 

May he rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie... 

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


 

 

PLENARY  
INDULGENCE 

 for the Year  
of St. Joseph 

A plenary indulgence is granted to 
the faithful under the usual condi-
tions (sacramental confession, Eu-
charistic Communion, and prayer 
for the Pope’s intentions) to Chri-
stians who, with a spirit detached 
from any sin, participate in the 
Year of St. Joseph on these occa-
sions 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. Joseph.  

• An indulgence can also be ob-
tained by those who, following 
St. Joseph’s example, will per-
form a spiritual or corporal 
work of mercy.  

• The recitation of the Holy Ro-
sary in families and among en-
gaged 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 obtain a plenary indul-
gence.  

• A plenary indulgence is also 
granted to the faithful who reci-
te 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 blessed 
Joseph” especially on March 19th,  
May 1st, the 19th of each month, 
and every Wednesday, a day dedi-
cated 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 indul-
gence is also extended to the sick, 
the elderly, the dying and all those 
who for legitimate reasons are una-
ble 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. 

 
 

ROK ŚW. JÓZEFA 
Papież Franciszek ogłosił obecny 
rok „Rokiem św. Józefa” na pamiąt-
kę 150. rocznicy ustanowienia 
Opiekuna Jezusa Patronem Ko-
ścioła powszechnego.  
Jednocześnie Penitencjaria Apo-
stolska ogłosiła możliwość uzy-
skiwania odpustów zupełnych 
pod zwykłymi warunkami.  
Uczynki pobożne z jakimi związany 
jest odpust to między innymi: pół-
godzinne rozważanie Modlitwy 
Pańskiej; pełnienie uczynków miło-
sierdzia względem ciała lub wzglę-
dem duszy; wspólny Różaniec w 
rodzinie; zawierzenie się opiece 
św. Józefa; Litania  lub inna modli-
twa do św. Józefa w intencji Ko-
ścioła prześladowanego; jakakol-
wiek zatwierdzona modlitwa do św. 
Józefa, szczególnie w jego święto, 
lub 19 każdego miesiąca, lub w 
każdą środę.  
Osoby chore, w podeszłym wieku, 
lub te, które z innych racji  nie mo-
gą wyjść z domu, szczególnie z 
racji pandemii Covid-19, mogą rów-
nież zyskać odpusty wypełniając 
warunki w sposób duchowy, a jeżeli 
będzie to możliwe, powinny przy-
stąpić do spowiedzi i komunii świę-
tej. 
Obrazki św. Józefa, z modlitwą, 
są dostępne przy wejściu lub przy 
figurze św. Józefa koło bocznego 
ołtarza.  

SANCTUARY VOTIVE CANDLES  
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
ST. JOHN PAUL II CANDLE 

For God’s Blessing for Kathy and Glenn  
on the occasion of their wedding 

Donated by Joe and Joan 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS! 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Dzisiaj jest Druga Niedziela Wielka-
nocna, obchodzona jako Święto Miło-
sierdzia Bożego. W Polsce święto to 
było obchodzone oficjalnie od 1995 
roku na prośbę biskupów polskich, 
natomiast dla całego Kościoła zostało 
zatwierdzone przez papieża Jana Paw-
ła II dnia 30 kwietnia 2000 roku, w 
dniu kanonizacji św. siostry Faustyny 
Kowalskiej.  
Trzeba pamiętać, że święto to zostało 
ustanowione na wyraźną prośbę 
samego Jezusa skierowaną za pośred-
nictwem s. Faustyny. Ze świętem Mi-
łosierdzia Pan Jezus związał niezwy-

kłe łaski. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W 
dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źró-
dła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i 
Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W 
dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski (Dz. 699). 
Największą obietnicą Pana Jezusa jest łaska „zupełnego od-

puszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w 

tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania 

do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosier-

dzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej 

miłości bliźniego. 

Dzisiaj o godz. 3:00 po południu zapraszamy na Godzinę 
Miłosierdzia w j. angielskim i polskim.  

 

SPOTKANIE BIBLIJNE 
Po Mszy Świętej wieczornej  o godz.6.00 zapraszamy tradycyj-
nie  w drugi wtorek miesiąca tj. 13 kwietnia na spotkanie w 
dolnej sali na plebanii, by wspólnie poznawać Pismo Święte. 
Będziemy kontynuować wydarzenia związane z księgą Dzie-
jów Apostolskich mówiące o powołaniu i Zesłaniu Ducha 
Świętego w domu setnika Korneliusza.   
 

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

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
Od kwietnia mężczyźni zaczynają spotykać w co trzeci czwar-
tek miesiąca. 15 kwietnia o godz. 6:30 wieczorem w dolnej 
sali na plebanii poprzez wymianę doświadczeń, wspólną mo-
dlitwę oraz refleksję nad istotnymi tematami mężczyźni nieza-
leżnie od wieku i stanu będą umacniać się w swoim powołaniu 
i zawiązywać męską wspólnotę. Tym razem tematem przewod-
nim spotkania będzie: „Nie wódź nas na pokuszenie”. 
 

RÓŻANIEC W INTENCJI POLICJANTÓW 
W sobotę 17 kwietnia, o godz. 12 w południe zapraszamy na 
Różaniec na chodniku przy Ward St. w intencji policjantów. 
Pragniemy objąć ich naszą modlitwą i okazać wsparcie w du-
chu wdzięczności za codzienną, często niełatwą służbę.  

 

SPRZEDAŻ BUDYNKU SZKOŁY  
W wielkim skrócie pragniemy przedstawić sprawozdanie ze 
sprzedaży szkoły. 
• $2.3 miliona - wycena wartości budynków szkoły i klaszto-

ru, zamówiona przez diecezję:  
•  $2.45 miliona najlepsza oferta wybrana przez Radę Finan-

sową Parafii i zatwierdzona przez diecezję 
• W dniu 31 marca, $2,438,753.00 (po odjęciu pewnych 

kosztów związanych ze sprzedażą) zostało wpłacone na 
nasze konto oszczędnościowe w diecezji. 

• W dniu 7 kwietnia spłaciliśmy dług szkolny wobec diece-
zji: $172,575.99. Złożyły się na to pożyczki i niezapłacone 
rachunki, zwłaszcza za ubezpieczenie budynków. 

• Szkoła była również winna  $45,643.60 wobec naszej par-
afii.  

Wraz z zamknięciem i sprzedażą szkoły i klasztoru, znaczna 
część historii naszej parafii zakończyła się. Zamknął się też 
pewien rozdział w historii Polonii w Worcester. I choć był to 
dla nas trudny moment, wierzymy, że przed nami jeszcze wiele 
lat, i że mamy jeszcze dużo do zrobienia, my tworzący tę 
wspólnotę obecnie, z myślą o wszystkich, którzy przyjdą po 
nas.   

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://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 

LEGACY OF HOPE CAMPAIGN   
 

All parishes in the Diocese of Worcester are joining toget-
her 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 cam-
paign is about creating a legacy by focusing on our pa-
rishes, our retired priests, Catholic education, outreach, 
evangelization and our beautiful Cathedral. To learn more 
about the Legacy of Hope campaign and watch our video, 
please visit: www.olcworcester.com.  

.SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

 
The Choose Life License Plate is a wonder-
ful way to raise public awareness and much 
needed funding to support the positive cho-
ices of Life, Adoption and Safe Havens for 
unwanted pregnancies and newborns. Mo-
ney generated by Choose Life specialty 
plates will financially support life affirming 
agencies that provide services such as free 
pregnancy testing, ultrasounds, counseling 
and on-going support to women at risk for 
abortion. Grants have been given to the 

local agencies that our parish supports, Pro-
blem Pregnancy and Visitation House. Ple-
ase go to www.chooselifemassachusetts.org 
for information on how to purchase a Cho-
ose Life License Plate or go directly to the 
RMV website (www.massrmv.com)   
Thank you for your support. 
 
 

LEGACY OF HOPE - kampania o tej nazwie rozpo-
częła się niedawno w naszej parafii. Z czasem bę-
dziemy podawać więcej informacji w biuletynie. A 
już teraz można je znaleźć razem z krótkim filmem 
informacyjnym na www.olcworcester.com.  

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


 

 

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 dona-
tions.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fun-
dusz  Remontowy. W ostatnim czasie ofia-
ry złożyli: 
 
Armstrong, Stephanie 

Baczewski, Bogdan 

Courtney, Donald and Barbara 

Desilets, Ursula 

Baczewski, Bogdan 

Ermanski, Brebda 

Gorski, Jan and Wieslawa 

Kania, Elizabeth 

Kazmierczak, Barbara A 

Klimczuk, Helena 

Kohut, Steve and Sylwia 

Kopcinski, Robert and Elaine 

Kozakiewicz, Helena 

LaPrade, David and Christine 

Macko, Andrzej and Agnieszka 

Metanoia, OLC 

Parzych, Jan and Jadwiga 

Piaścik, Peter and Maria 

Polek, Father Richard 

Rogacz, Stanley 

Savaria, Gretchen and Matthew 

Seaver, Austin and Mary 

Stasiewicz, Jarosław 

Szelest, Maryla 

Wesołowski, Zbigniew 

Wierzbicki, Kazimierz 

Wróblewska, Krystyna 

Zabek, Wesley and Elizabeth 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF APRIL 4, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 7,372.00 - Incl. $1,750.00 online 
EASTER COLLECTION  $ 4,051.00 - Incl. $   500.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 1,960.00 - Incl. $   210.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,146.50 - Incl. $   222.50 online 
GOOD FRIDAY / HOLY LAND $ 1,051.00 - Incl. $     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! 

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/

