
 

 

  

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 

9 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 9,  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 

6TH SUNDAY OF EASTER - 6 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 8 

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 
11. śp. Stanisław Szydlik (27 anniv.) - int. Wife and family 
 

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

MOTHER’S DAY - DZIEŃ MATKI 
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 
17. O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Tomka - int. rodziny 
18. śp. Jan Basta (zmarł w Polsce) - int. wnuki z rodzinami 
 

Monday, May 10    St. Damian de Veuster (of Molokai) 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Stanisław, Anna, Czesław, Edward, Paulina 
Kuta - int. rodzina 
  

Tuesday, May 11     
6:30 AM - śp. Thomas Stachura - int. Prytko Family 
6:00 PM Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, May 12 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 

 

Vigil of the Ascension of the Lord  
Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego 

6:30 PM - (Pol/Eng.) śp. Edward i Paulina Kuta - int. dzieci 
 

Thursday, May 13 
The Ascension of the Lord / Wniebowstąpienie Pańskie 

6:30 AM - śp. Mary Connors - int. Family  
6:30 PM - (Eng/Pol) śp. Zofia i Józef Rogalski - int. Maria z 
rodziną 
 

Friday, May 14 St. Matthias / Św. Macieja 
6:30 AM - śp. Germaine Girard - int. Family 
6:30 PM - śp. Helena i Stanisław Stomski - int. siostry 
 

Saturday, May 15 Św. Zofii 

7:00 AM - śp. Stanisław Wiernicki - int. córka z rodziną 
 

VIGIL of the 7th Sunday of Easter 
4:00 PM  

1. In thanksgiving for health and blessings received and 
petitions for God’s Graces for the Banach Family 
2. śp. Anna, Franciszek Święszkowski - int. Daughter Zofia 
and Family 
3. śp. John Zajac, Lucien and Angelina Roy - int. Family 
4. śp. Clemens Jr., Clemens Sr. and Mary Linga - int.  
the Lamoureux Family 
5. śp. Titus Strakosz - int. Susan Johnson 
 

7TH SUNDAY OF EASTER - MAY 16, 2021 
7 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16 MAJA, 2021 

8:00 AM - śp. Tadeusz Woroniecki i zmarłych z rodziny Woronieckich 
- int. córka z rodziną 

9:30 AM - Deceased members of the Lysiak, Borowy and 
Lacoursiere Families - int. Maryann Lysiak and Family 

11:00 AM 
1. śp. Marianna i Jan Pianka - int. Teresa Pianka 
2. O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej oraz spokojną jesień 
życia w zdrowiu dla mamy - int. córka z rodziną  
3. śp. Danuta Maria Deptuła - int. córka Bogusia z rodziną 
4. śp. Zofia Jasińska (4 rocznica) - int. córka z rodziną 
5. śp. Bolesława i Hieronim Karwowski - int. Mirek z rodziną 
6. śp. Rudolf, Anna Frankenberg i zmarłych z rodziny - int. 
córka z rodziną 
7. śp. Maria Bobińska (1 rocz.) - int. córka Anna z rodziną  
8. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. dla Sławka Kurpiewskiego - 
int. Pola 
9. śp. Irena Gołębiowska (10 rocz.) - int. córka Julia 
10. śp. Andrzej Ćwiek - int. żona 
11. śp. Irena Zalewska, Genowefa i Władysław Myśliński - int. 
rodzina 
12. śp. Kazimierz Dubicki (30 dni po śmierci) 
13. śp. Jadwiga i Edward Gładek i zmarłych z rodziny Gładek i 
Wilga - int. rodzina 
14. śp. Witold Pawelczyk (rocznica) - int. Sławek z rodziną 
15. śp. Bożenna Wiśniewska, Stasia Jachimczyk, Maria 
Piaścik, Genowefa Wójcicka - int. Lucy 
16. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Nieustającej 
Pomocy dla męża - int. żona 
17. śp. Dorota i David Jasukonis, Edward Klimaszewski - int. 
Mama 

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

śp. Dorothy Jasukonis, 61 

śp. Mary DeMalia, 62 
śp. Marion T. Duszak, 85 

 

May they rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

6TH SUNDAY OF EASTER 

“This is my commandment: love one another as I love 
you.  No one has greater love than this, to lay down one’s life 
for one’s friends”   (JOHN 15:12-13)  

Do you love Jesus?  Do you consider Him your friend?  Jesus 
says that if we love Him we would be willing to offer whatever 
we have to Him, not because we want praise and glory, but 
simply because we love Him.  Does your giving seem 
mechanical out of obligation or do you share freely out of love?  
 

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. 

 

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. 

 

THURSDAY  
SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD 

Forty days after Easter Sunday, we celebrate 
the Ascension of Christ into heaven, according to Mark 
16:19, Luke 24:51, and Acts 1:2. 
It is a Holy Day of Obligation, which means we should  
make every effort to attend Mass in person or online. Please 
join us on Wednesday evening (vigil Mass) or Thursday 
morning or evening.   
 

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 women in crisis pregnancies to choose 
life. As an all-volunteer organization, Problem Pregnancy 
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. 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

Aneta Górska and Andrew Jenkins 

LEGACY OF HOPE  
CAMPAIGN   

All parishes in the Diocese of Worces-
ter are joining together for the Legacy 
of Hope Campaign. This campaign 
seeks to raise $32 million over the next 4 years to pre-
pare 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, out-
reach, evangelization and our beautiful Cathedral.  
On our website www.olcworcester.com you can find a 
video and more information 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! 

Happy 

Mother’s 

Day! 

The moral and 

spiritual strength 

of a woman is 

joined to her 

awarness that 

God entrusts to 

her, in a special 

way, the human 

being. 

Pope, St. John Paull II 

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


 

 

THE MERCY  
OF INTERCESSORY 

PRAYER 
Do you want to see The 
Divine Mercy of God 
pour forth upon the 
world in an abundant 
way?  Hopefully and 
presumably the answer 
to that question is an ea-
sy, “Yes.”  It’s important 
to know that, in some 

ways, you are responsible for whether or 
not that happens.  Specifically, Jesus has 
chosen to make His abundance of Mercy 
flow forth as a direct result of your inter-
cession for others.  It’s true.  Your personal 
choice to pray for others has a direct result 
on Jesus offering them special graces.  This 
is a grace offered others in addition to the 
many other graces He offers in other ways.  
Do your part and others will be blessed in 
abundance.  Ignore your part, and they will 
not receive the specific grace you could 
have won for them through your prayers 
(See Diary #599). 
Reflect, today, upon the person or people 
God has entrusted to your intercession.  
This is no small responsibility.  God has 
chosen you for this task.  And through your 
prayers, others will be blessed.  Who is it 
that God wants to bless through your pray-
ers?  Make a concrete decision to pray for 
them and trust that the Lord’s Mercy will 
be bestowed as a direct result. 
Lord, I pray that You will show me who 

You wish me to pray for.  Place on my he-

art this desire.  Help me to be faithful in my 

intercession and to trust in the power of 

that prayer.  Here and now I offer (think of 

a person) to You.  And I especially offer 

this person to the Immaculate Heart of Yo-

ur Mother for her perfect prayers.  Mother 

Mary, pray for us.  Jesus, I trust in 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 Emer-
gency Prayer Group usually pray for a 
week, or as long as necessary after re-
ceiving 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 so-
meone who has need of immediate prayer 
support, please call or text Dorota Bączek 
508-367-3328 or Malwina Janczewska 508
-847-7425  
 

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 
registered 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 scholar-
ship fund, donations will be greatly appre-
ciated 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 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie nie jest czymś ekskluzyw-
nym i zarezerwowanym dla nielicznych. Wręcz przeciwnie, 
Jezus, wydając uczniom nakaz misyjny, wysyła uczniów aż po 
krańce świata, by wszyscy mogli zaznać radości Zmartwych-
wstania. Bóg chce przyciągnąć do siebie całe stworzenie, bo 
przecież to On darował mu życie z miłości i nieustannie tęskni 
za powrotem każdego człowieka do siebie. Ta prawda winna 
wywoływać w nas wdzięczność i radość oraz chęć, a wręcz 
palące przynaglenie, by głosić całemu światu Prawdę, którą 
jest sam Jezus. Nasz świat potrzebuje głosicieli dobra, tych, 
którzy będą nastawać w porę i nie w porę, nieustannie głosząc 
chwałę Boga.  

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
W miesiącu Maju zapraszamy na Nabo-

żeństwa Majowe, po Mszach św. wie-

czornych, a w niedzielę po mszy o godz. 

11:00.  

Poprzez śpiew lub recytację Litanii Lore-

tańskiej, pragniemy powierzać siebie i 

nasze intencje wstawiennictwu i opiece 

Maryi, naszej Matki.  
 

SPOTKANIE BIBLIJNE 
Po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 6 wieczorem we wto-
rek 11 maja w dolnej sali na plebanii jak zawsze istnieje moż-
liwość zgłębiania Słowa Bożego dla wszystkich. Szczególnym 
przedmiotem refleksji na najbliższym spotkaniu będzie postać 
św. Pawła w Dziejach Apostolskich.  
 

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

Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  
 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

We czwartek, 13 Maja, 40 dni po Zmartwychwstaniu Chry-

stusa, obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 

która przypomina nam o wyniesieniu do chwały Chrystusa, a 

także wraz z Nim, naszej ludzkiej natury. Jest to święto obo-

wiązkowe, a zatem powinniśmy uczestniczyć we Mszy św. 

jeżeli nie mamy poważnej przeszkody. Wieczorna Msza św. 

we środę i czwartek będzie sprawowana w j. angielskim i pol-

skim.  

 

PIĄTEK, Po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie grupy 

Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zgłę-

bianiem Bożej Miłości w oparciu o Dzienniczek św. Faustyny.  

 
POGOTOWIE MODLITEWNE  

Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża 
grupa osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w 
intencjach nadesłanych przez osoby potrzebujące na-
głego, natychmiastowego wsparcia modlitewnego. Po-
nieważ często są to sytuacje nieciepiące zwłoki, dlate-

go po przyjęciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia 
Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i mo-
żesz 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, zachęcamy 
do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmiasto-

wego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek 
5083673328 lub Malwiną Janczewską: 508-847-7425 wysyłając 
smsa lub dzwoniąc.  
 

KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 
Przed Mszą św. w ten weekend będziemy mieli okazję zoba-

czyć kilkuminutowy film na temat kampanii Legacy of Hope. 

To kolejny etap tej kampanii poprzez którą uczymy się również 

odpowiedzialności za sprawy materialne naszej parafii i diece-

zji.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach 

informacyjnych w związku z kampanią oraz tym, którzy już 

złożyli swoje ofiary i zobowiązania na 4 lata.  

Więcej informacji na temat samej kampanii można też znaleźć 

na naszej stronie: www.olcworcester.com 

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.  

Modlitwa, życzenia,  
miłość i wdzięczność  

dla naszych Mam w dniu ich 
Święta i każdego dnia! 

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


 

 

 
DIOCESAN SUMMER  

VOLLEYBALL LEAGUE 
- Interested in playing this Summer? 
- We are looking for a team of a maxi-
mum of 15 youth. 
- Age range for players is 
from: Entering 7th Grade, to  Senior 
Year. 
- The League will run from June 21, until 
mid August. 
- Deadline to sign up is May 18th! 
If you are interested please let us know as 
soon as possible.  
   **To Sign up, or to receive more in-

formation, please send an email to 
 Agata Hannoush 

(agata@olcworcester.com) 
 or Fr. Tom (tgora@olcworcester.org) 

 
 

LETNIA DIECEZJALNA LIGA  
SIATKÓWKI DLA MŁODZIEŻY 

Zachęcamy młodzież wiekowo od klasy 7 
do 12 włącznie zarówno chłopców jak i 
dziewczęta do wzięcia udziału w roz-
grywkach piłki siatkowej organizowanej 
przez Wydział Młodzieżowy naszej diece-
zji Worcester. Planowane rozpoczęcie se-
zonu jest przewidziane na poniedziałek 21 
czerwca i mecze będą się odbywać w po-
niedziałki do sierpnia. Ilość meczy oraz 
dokładne terminy są uzależnione od licz-
by parafii, które zgłoszą swoje drużyny. 
Termin zgłoszeń dla parafii upływa 18. 
maja. 
 Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o jak 

najszybszy kontakt i zgłoszenie się do 
ks. Tomasza Góry  

tgora@olcworcester.com 
 lub do Agaty Hannoush 

 agata@olcworcester.com 

mailto:tgora@olcworcester.com
mailto:agata@olcworcester.com


 

 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute 
to our Building Renovation Fund.  God bless 
you! 
Last week we received donations from the 
following families, including online dona-
tions.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary złoży-
li: 
 
Armstrong, Stephanie 
Baczewski, Bogdan 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Courtney, Donald and Barbara 
Doroz, Christopher and Grażyna 
Ermanski, Brenda 
Horuzek, Jane and Rich 
Jurczyk, Agata 
Kacprzyk, Edyta 
Karłowicz, Czesław and Lucy 
Klimczuk, Helena 
Kohut, Steve and Sylwia 
Lange, Halina 
Larochelle, Serge and Lucinda 
Latour, Gerald and Barbara 
Mrzygłód, Małgorzata 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Polek, Father Richard 
Rogacz, Stanley 
Sagan, Gregor and Marta 
Savaria, Gretchen and Matthew 
Seman, Edward 
Stasiewicz, Jarosław 
Stasiewicz, Mariusz and Danuta 
Szelest, Maryla 
Wesołowski, Zbigniew 
Zegan, Daniela 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Mothers Day Offering 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Dzień Matki 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MAY 2, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 5,408.00 - Incl. $1,470.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 1,796.00 - Incl. $   225.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,050.50 - Incl. $   282.50 online 
EASTER    $      59.00 - Incl. $     20.00 online 
ASCENSION THURSDAY  $      20.00 online 
MOTHER’S DAY   $      30.00 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 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/

