
 

 

  

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 

2 Maja, 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 

May 2,  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 

5TH SUNDAY OF EASTER - 5 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 



 

 

 Saturday, May 1  

VIGIL of the 5th Sunday of Easter 
4:00 PM  

1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. Irena and Joseph Luksys - int. Moniak Family 
3. śp. Augustyn Maliga - int. Grandsons 
4. śp. Joseph Gruszka - int. wife Barbara 
5. śp. John Valentine Prytko - int. Prytko Family 
6. Petitions for a successful surgery and recorvery and God’s 
graces and blessings for Liane Hatch - int. Aunt Brenda 
7. śp. Michael Kotel - int. The Savarias 
8. Health, God’s Blessing and protection of the Blessed 
Mother for Ryszard Marczewski - int. Mother 
9. śp. Beata Szymborska - int. Daughter with Family 
10. śp. William Grimaldo (2 anniv.) - int. Wife and children 
 

5TH SUNDAY OF EASTER - MAY 2, 2021 
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 2 MAJA, 2021 

8:00 AM - śp. Wiesław (rocz.), Teresa i Władysław Grużewski 
- int. Bożena z rodziną 

9:30 AM - śp. Zygmunt Klimczuk - int. Wife and children 
11:00 AM 
1. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Członków 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
2. śp. Konstanty, Aleksandra oraz syn Tadeusz - int. Janina 
Chmielewski 
3. śp. Anna (z ok. urodzin), Adam, Janina, Marianna, 
Czesława, Irena i zmarłych z rodz. Wasilewskich - int. Sabina 
4. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
5. śp. Piotr i Aniela Szyszko - int. córka z rodziną 
6. śp. Kazimierz, Czesława, Józef Ustaszewscy, Stanisława, 
Tadeusz Pardo, Paweł, Zbigniew Chełstowski, Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
7. śp. Stefan Piaścik i zmarłych z rodziny Piaścików  
8. śp. Anna Brzóska - int. mąż z rodziną 
9. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z rodzinami 
10. śp. Bożenna Wiśniewska - int. Irena z rodziną 
11. śp. Genowefa Rafałowicz, Beata Bobier, Feliksa 
Kretowicz, Jerzy Klimaszewski i zmarłych z rodziny 
Klimaszewskich - int. Teresa 
12. Za siostrę Martę z prośbą o łaskę zdrowia i prowadzenie 
przez Ducha Świętego w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
13. O Boże błogosł., moc Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla 
Kaji z okazji 14-tych urodzin - int. Rodzice i siostra 
14. śp. Józefa i Tadeusz Gil; Barbara Moczko - int. rodziny 
15. śp. Janina Saniukowicz (2 rocz.) - int. Edyta z rodziną 
16. śp. Anna Czyżewska (30 dni po śmierci) - int. Edyta z 
rodziną 
17. W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie 
i Błogosławieństwo Boże dla Sebastiana Serafin z okazji 21 
urodzin - int. Rodzice i rodzeństwo 
 

Monday, May 3 Sts. Philip and James, Apostles  
In Poland: Our Lady - The Queen of Poland 

W Polsce: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
6:30 AM - śp. Bernice and Robert Mosscrop - int. family 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław, Czesław, Paulina, Edward, 
Maria, Józef Kuta - int. rodzina 
  

Tuesday, May 4 Św. Floriana     
6:30 AM - śp. Zygmunt i Marianna Rossa - int. Daughter and 
Husband 
6:00 PM Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 
 

Wednesday, May 5 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Janina, Józef, Stanisław, Bronisława Parzych - 
int. Marian i Halina Stomski 
 
First Thursday, May 6 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Władysław Antoniak - int. Wife and son 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and for new vocations in the Church 
 

First Friday, May 7 / Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Stanisław Kulbacki - int. family 
6:30 PM - O Boże błogosł., światło i dary Ducha Świętego 
oraz opiekę Matki Bożej dla Mateusza - int. rodzice 
 
Saturday, May 8     Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

7:00 AM - śp. Józefa Walczyk - int. Daughter Genowefa 
 

VIGIL of the 6th Sunday of Easter 
4:00 PM  

1. śp. Stanisław Łuczaj (anniv.) - int. children 
2. śp. Ferguson, Winchester, Gallagher, McLaughlin Families - 
int. Family 
3. śp. C. Patricia Banks 
4. śp. Helen (anniv.) and Leo Snay - int. Val 
5. śp. Władysław, Czesława, Mieczysław, Krzysztof Bruderek - 

int. Andrzej with family 
6. Petitions for a successful surgery and recorvery and God’s 
graces and blessings for Liane Hatch - int. Aunt Brenda 
7. śp. Eleanor Wolosz and Evelyn Savaria - int. Children 
8. For the grace of Health for Mary C. and Michael P. - int. 
Mother 
9. śp. Prince Philip Mountbatten (Month’s Mind Mass) - int. 
Priscilla Brennan and daughter Tiffany Ciprotti 
10. śp. Stanisława and Teofil Micek - int. Granddaughter Maria 
and family 
 

6TH SUNDAY OF EASTER - MAY 9, 2021 
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 9 MAJA, 2021 

8:00 AM - śp. Piotr, Jarosław, Andrzej, Jerzy, Anna, Bronisław, 
Władysław i zmarłych z rodziny Ciak - int. rodzina 

9:30 AM - śp. Marian Kleszczewski - int. Son and Family 
11:00 AM 
1. śp. Kazimierz, Jan, Bronisław, Aleksandra, Władysław, Rozalia, 
Stanisław, Helena Stomski - int. Marian i Halina Stomski 
2. śp. Stanisław Piaścik - int. Krystyna i Jan Gawrych 
3. śp. Genowefa i Stanisław Łuczaj - int. córek 
4. śp. Marcin Karpiński (10 rocznica) 
5. śp. Zmarłych z rodz. Spórnów - int. rodzina 
6. śp. Jan Wróblewski - int. rodzina Chojnowskich 
7. śp. Zmarłych z rodzin Zakrzewskich i Czartoryskich - int. 
Andrzej z rodziną  
8. śp. Zmarłych z rodzin Niksa i Majka - int. Maria Macko 
9. śp. Henryk Kaczmarczyk - int. córka z rodziną 
10. śp. Józef Gruszka - int. żona Barbara 
11. śp. Janina, Zygmunt, Kupidura - int. wnuczek i prawnuków 
12. śp. Janusz Sobczyk (30 dzień po śmierci) - int. kuzynka Regina 
13. śp. Krzysztof Bruderek - int. Krystyna Piaścik 
14. śp. Stanisław Piaścik - int. Irena Lech z rodziną 
15. śp. Stanisław Szydlik - int. Irena Lech z rodziną 
16. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander,  
Bronisław, Krzysztof, Jan, Aleś, Marek - int. Lucek 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

5TH SUNDAY OF EASTER 

“Children, let us love not in word or speech 

 but in deed and truth.”  (1 JOHN 3:18)  

Regarding our Catholic faith, do you “walk the talk?”  Do your 
actions reflect what it means to be a good disciple?  Are you an 
active participant at Sunday Mass? Are you joyful when 
participating in parish ministry?  Do you give gratefully and 
generously with your financial support to your parish and other 
Church needs?  If not, it’s not too late to start! 
 

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. 

 

FIRST THURSDAY - MAY 6, 2021 

On this day we gather to give thanks to God for the sacraments 
of the Most Holy Eucharist and Holy Orders. At 6:30 pm there 
will be Mass in English followed by Adoration until 8 pm. 
During adoration, a priest will be available for confessions.   
 

FIRST FRIDAY - MAY 7, 2021 

3:00 p.m. Exposition of the Blessed Sacrament and Chaplet of 
Divine Mercy. Adoration until 6:30 p.m. 

6:30 p.m. - Sacred Heart Devotion and Benediction followed 
by Mass in Polish. Confessions available from 6:00 p.m. 
 

CCD - RELIGIOUS EDUCATION 
Our Religious Education program for the school year  
concluded last Monday. It was a different year due to Covid-
19. I would like to thank all the volunteer Catechists, who in 
these challenging times made the commitment to share their 
faith with our children and youth on Zoom and in regular in-
person classes. They are: Ks. Tomasz Góra, Agata 
Hannoush, Gina Koss-Stephany, Katarzyna Olszewska, 
Tomasz Sobolewski, Marek Sitkowski and Youth Alpha 
Team: Marcin Kicilinski, Paulina Skowrońska  Dominik 
Smreczak, Sebastian Serafin.  
Special Thanks to Agata Hannoush for coordinating the 
whole program.  
Please keep in mind, that although our religious ed program is 
over for the year, Jesus is always waiting for you in His church. 
We hope to see you every weekend. God Bless you! 

MAY DEVOTIONS 

The month of May is traditionally dedicated to the 
Blessed Virgin Mary. After morning and evening 
weekday Masses we will recite or sing the Litany 
of Loreto, entrusting ourselves, our loved ones, 
and all of our intentions to  her care and 
protection.  

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

Aneta Górska and Andrew Jenkins 

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

śp.  Judith “Judy” Louise Buckroth-Landgren, 56  
 

May she rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie... 

LEGACY OF HOPE CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining 
together for the Legacy of Hope Campaign. This cam-
paign 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 date we have received a few gifts and pledges  
totaling just over $20,000.00. This is a good begin-
ning. Thank you! 
 
Please join us at one of the planned meetings on  
• Wednesday, May 5th at 7:30 pm or 
• Thursday May 6, at 1:00 pm 
to learn more. Thank you very much for your support.   
 
On our website www.olcworcester.com 
you can find a video and more infor-
mation about the campaign.  

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! 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
O łaskę zdrowia i Boże błogosł. w rodzinie 

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


 

 

VIRTUAL MOTHER’S DAY ROSE DRIVE 
The annual Mother’s Day Rose Drive will be held virtually this year.  It will take the 
form of a Go-Fund-Me campaign which can be found at gf.me/u/zqhc3q.  
Proceeds support Problem Pregnancy, a pro-life pregnancy help center assisting wo-
men in crisis pregnancies to choose life. As an all-volunteer organization, Problem Pre-
gnancy supports women and their families with housing, medical care, ultrasound tests, 
baby clothes, cribs, car seats, and more.  
 For more information, contact Rose Drive coordinator, Paul DeBeasi 
at paul.debeasi@gmail.com. 
 

SEX ED IN THE WORCESTER PUBLIC SCHOOLS. 
Thank you to all who made calls and appeared virtually at last Monday’s meeting on sex
-ed proposals.  Unfortunately, the Standing Committee voted 2-1 to recommend to the 
full School Committee that “Rights, Respect & Responsibility” be implemented this fall 
as a comprehensive “health” curriculum in the Worcester Public Schools.  There was 
some discussion about sex-ed being for middle school as part of a comprehensive health 
program for K-12.   However, the recommended program is identified by its publisher as 
a sex-ed curriculum and includes objectionable lessons as early as kindergarten.  We are 
seeking clarification as to whether the recommendation includes those lessons and will 
inform you by Flocknote.  The full School Committee will consider the matter at its me-
eting this Thursday, May 6 at 6 PM.  The Zoom information for that meeting will also 
follow by Flocknote.  Thank you  

 

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 someo-
ne in need of immediate prayer support, please call or text Dorota Bączek 508-367-3328 
or Malwina Janczewska 508-847-7425  
 

ARE YOU WONDERING ABOUT COVID VACCINES?  
While vaccines hold promising relief from the coronavirus pandemic, not all vaccines 
are created equal. There are serious medical-moral questions that must be considered in 
order to form one’s conscience so as to make the best decisions possible. The Diocese of 
Worcester has issued a helpful document called “Forming Consciences on COVID Vac-
cines: What Catholics Should Know”. Please see the enclosed bulletin insert and learn 
more by visiting www.worcesterdiocese.org/vaccines.  
 

ST. THOMAS MORE LAW SCHOOL SCHOLARSHIP 
Each year the St. Thomas More Society of our Diocese awards a scholarship to a law 
student attending an accredited law school in the fall. Applicants or parents must be reg-
istered and active members of a parish in the Diocese of Worcester. Applicants may be 
in any year of law school studies. Applications may be obtained by visiting the diocesan 
website, www.worcesterdiocese.org/st-thomas-more-society, by mailing requests to: St. 
Thomas More Society, Chancery Office, 49 Elm Street, Worcester, MA 01609 or by 
calling Joan DeMasi at 508-929-4345. Applications are due on or before June 30, 2021. 
Should anyone wish to contribute to the scholarship fund, donations will be greatly ap-
preciated and you can contact us at the above address or phone number. 

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. 

Year of St. Joseph 
Rok św. Józefa 

https://www.gofundme.com/f/mothers-day-rose-drive?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Okres Wielkanocny powoli dobiega końca. Za jakiś czas wró-
cimy do okresu zwykłego roku liturgicznego. Zwykłe i małe, w 
łączności z Jezusem, może być niezwykłe i wielkie. 
Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Biblijny, Tydzień Modlitw o 
Powołania mamy już za sobą. Byłoby jednak błędem traktować 
te tygodnie jako coś, co się odbyło i do czego wróci się za rok. 
Ewangelia piątej niedzieli Wielkanocy jest tego potwierdze-
niem. W niej Jezus zachęca, aby trwać: „Trwajcie we Mnie, a 
Ja w was trwać będę” (J 15, 4).  

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
W miesiącu Maju zapraszamy na Nabożeństwa 

Majowe, po Mszach św. wieczornych, a w niedzie-

lę po mszy o godz. 11:00.  

Poprzez śpiew lub recytację Litanii Loretańskiej, pragniemy 

powierzać siebie i nasze intencje wstawiennictwu i opiece Ma-

ryi, naszej Matki.  
 

ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  
 

PIERWSZY CZWARTEK 

O godz. 6:30 wieczorem będzie Msza św. w j. angielskim. To 

dzień dziękczynienia za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa 

oraz dzień modlitwy za powołanych i o nowe powołania w Ko-

ściele. Po Mszy św. Adoracja do godz. 8:00 pm i okazja do 

spowiedzi.  
 

PIERWSZY PIĄTEK 

W dzień poświęcony Sercu Jezusowemu zapraszamy do wspól-

nej modlitwy. Program przedstawia się następująco: 

• 3:00 pm  - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 

godz. 6:30 pm. 

• Od 6:00 pm - okazja do spowiedzi. 

• 6:30 pm - Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i zakończe-

nie Adoracji 

• 7:00 pm - Msza św. 
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa 
osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach nade-

słanych przez osoby potrzebujące nagłego, natych-
miastowego wsparcia modlitewnego. Ponieważ często 
są to sytuacje nieciepiące zwłoki, dlatego po przyjęciu 
takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia Modli-
tewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i 
możesz być pewien, że w nadesłanej intencji modli się wiele 
osób z reguły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmia-
stowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek 
5083673328 lub Malwiną Janczewską: 508-847-7425 wysyła-
jąc smsa lub dzwoniąc.  
 

KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach 

informacyjnych w związku z kampanią oraz za pierwsze ofiary 

i zobowiązania na 4 lata. Otrzymaliśmy do tej pory nieco po-

nad $20,000.00. To bardzo dobry początek. Zapraszamy do 

udziału w planowanych spotkaniach: 

Środa, 5 maja o godz. 7:30 pm 

Czwartek 6 maja o godz. 1:00 pm 

Spotkania odbywają się w kafeterii i nie zbieramy podczas nich  

pieniędzy. Trwają około godziny i podczas nich serwowany 

jest mały poczęstunek.  

Ze względu na obecne ograniczenia prosimy o odpowiedź i 

zarezerwowanie miejsca dzwoniąc na plebanię 508-755-

5959 lub przez email: rectory@olcworcester.com. Więcej 

informacji na temat samej kampanii można też znaleźć na na-

szej stronie: www.olcworcester.com 

NAUKA RELIGII - CCD 
W ostatni Poniedziałek zakończyliśmy zajęcia nauki religii w 
tym roku szkolnym. Dziękujemy wszystkim katechetom 
wolontariuszon za prowadzenie katechez dla dzieci i 
młodzieży w tym trudnym czasie pandemii. Są to: 
Ks. Tomasz Góra, Agata Hannoush, Gina Koss-Stephany, 
Katarzyna Olszewska, Tomasz Sobolewski, Marek 
Sitkowski oraz  grupa pomagająca przy kursie Alpha: 
Marcin Kicilinski, Paulina Skowrońska  Dominik Smrec-
zak, Sebastian Serafin.  
Szczególne podziekowania należą się Agacie Hannoush 
za koordynowanie całego programu. Bóg zapłać! 
 Był to inny rok szkolny niż zwykle, wymagający więcej 
zaangażowania od katechetów, rodziców i uczniów. Zajęcia 
odbywały się online oraz podczas normalnych spotkań w 
kościele. Zapraszamy rodziców z dziećmi do udziału w 
nabożeństwach w kościele i mamy nadzieję, że następny rok 
szkolny będzie lepszy.  

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/


 

 



 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to con-
tribute 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: 
 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Gaska, Tadeusz and Zofia 
Grala, Anna 
Kohut, Steve and Sylwia 
Macko, Marianna 
Niedbala, Ronald and Kristina 
Nowak, Janina 
Olewiński, Małgorzata and Andrzej 
Parzych, Jan and Jadwiga 
Szkoda, Thaddeus and Paula 
Wesołowski, Zbigniew 
Wróblewski, Richard 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Bieżące utrzymanie budynków 

 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Mothers Day Collection 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Dzień Matki 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF APRIL 25, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 3,692.75 - Incl. $ 905.75 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $      30.00 - online 
RENOVATION FUND   $    439.50 - Incl. $ 112.50 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 at 
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   

Derrico’s 
 Market  

on 141 E Central 
St. in Worcester  

is looking for 
help. Please call 508-797-9686  

if interested.  

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

