
 

 

  

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 

16 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 16,  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 

7TH SUNDAY OF EASTER - 7 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 15  

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 
6. śp. Judy Buckroth - int. Banach Family 
 

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 
18. śp. Marek Macko - int. córka Anna z rodziną 
19. Z podziękowaniem za udaną operację oraz z prośbą o 
łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Tomka - int. 
rodziny 
 

Monday, May 17 
6:30 AM - śp. Janet (Zmysłowski) Logan - int. Sister Rita 
6:30 PM - śp. Władysław Wilk - int. córka z rodziną 
  

Tuesday, May 18 Św. Stanisława Papczyńskiego 
6:30 AM - Special Intention 
6:00 PM - Modlitwa Uwielbienia 
 

Wednesday, May 19 
6:30 AM - God’s blessing and graces and protection of Mary, 
gifts of the Holy Spirit for my brother Jerzy - int. sister 
6:30 PM - śp. Stefania, Roman, Jan, Władysław Kania - int. 
Rodzina Piaścików 
 
 
 
 

Thursday, May 20 
6:30 AM - God’s graces and blessings and protection of 
Mother Mary and gifts of the Holy Spirit for former and current 
employers and co-workers and their families 
 

Friday, May 21 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Marianna, Anna, Jan Pianka - int. Genowefa 
 

Saturday, May 22 St. Rita of Cascia 

7:00 AM - śp. Agata Gołaś (38 anniv.) - int. Kraska and Kerrins 
Families 

 

VIGIL of the Pentecost 
4:00 PM  

1. śp. Ermanski, Nicewicz, Rockus and Sundy Families - int. 
Family 
2. śp. Józefa and Stefan Chojnowski - int. Lamoureux Family 
3. For health and blessings for Maria 
4. śp. Ed, Helen, Philip, Bernadette Prytko - int. Prytko Family 
5. śp. Leonard Montione - int. Jerzy with Family 
6. śp. Edna and Joseph Gustowski (68 anniv.) - int. Family 
7. śp. Mary Visceto - int. daughter Rita 
8. God’s grace and blessings for William Gabalski 
 

PENTECOST SUNDAY - MAY 23, 2021 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 23 MAJA, 2021 

8:00 AM - śp. Agnieszka Sawicka (1 rocznica) 
9:30 AM - śp. Deceased members of the Jarmołowicz Family - 

int. Krystyna Moniak 
11:00 AM 
1. śp. Mark Nowak - int. chrzestna matka 
2. śp. Jadwiga Mikulak - int. rodzina 
3. śp. Bolesława and Hieronim Karwowscy i zmarłych z 
rodziny - int. Jan i rodzina 
4. O Boże błogosł., Światło Ducha Św., wytrwałość w wierze i 
opiekę Maryji dla moich dzieci - int. tato 
5. śp. Barbara i Stefan Wajdzik i zmarłych z rodzin Wajdzik i 
Gwiżdż 
6. śp. Zmarłych z rodzin Niedzwiecki i Cichy - int. Maria Macko 
7. Za dusze w czyśćcu cierpiące  
8. śp. Marian Krzyżanowski (rocz.) - int. syn z rodziną 
9. O światło Ducha Św. w życiu Paulinki i Klaudii z okazji ich 
urodzin - int. rodzice 
10. śp. Dorota Jasukonis (30 dzień po śmierci) - int. Genowefa 
Jakubanis 
11. O zdrowie, Boże błogosł. i prowadzenie przez Ducha Św. 
dla dzieci i wnuków 
12. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
13. śp. Dorota i David Jasukonis; Edward Klimaszewski - int. 
mama 
14. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Olivi Szydlik z 
okazji 21 urodzin - int. rodzice i siostra 
15. O dary Ducha Św. dla  Matek: Anieli, Agnieszki, Urszuli 
oraz o radość nieba dla śp. Marii, Heleny, Lucyny, Marii.  
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

Aneta Górska and Andrew Jenkins 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

7TH SUNDAY OF EASTER 

“Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: 
“Holy Father, keep them in your name that you have given 
me, so that they may be one just as we are one.”  (Jn 17,1) 

On the seventh Sunday of Easter, we always read from the 
seventeenth chapter of John's Gospel. This chapter of John's 
Gospel comes at the conclusion of Jesus' farewell discourse 
delivered to the disciples at the Last Supper. This entire chapter 
is a prayer by Jesus, commending himself to the Father and 
expressing his care and concern for his disciples.  

We are reminded that Christ is the source of Christian unity. 
Through Christ, we are united with one another and with God 
Our Father  
 

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. 

 

THE MEETING FOR CONFIRMATION CANDIDATES 
with their parents and sponsors will take place on Saturday, 

May 22 at 11:00 in church. Please make every effort to attend. 
 

PENTECOST VIGIL - SATURDAY 22nd OF MAY  
On Saturday evening we begin the celebration of one of the 
greatest Solemnities in the liturgical year – Pentecost. On this 
occasion the Metanoia prayer group organizes the vigil in 
Polish which will consist of: the Eucharist at 6:30pm followed 
by adoration, praise and worship with prayer for the outpouring 
of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit our daily life with 
God is impossible. The devotion will be in Polish. 
Additionally, before Pentecost, each day we will pray the 
novena to the Holy Spirit after each Mass. 

ORDINATIONS TO DIACONATE AND PRIESTHOOD 
Among those who will be ordained this year are: 

To Transitional Diaconate - on 
May 29, 2021 in Worcester 

• James Boulette, who spent one of 
his summer assignments in our parish; 
• Derek Mobilio, former St. Mary’s 
High School math teacher; 
 
To the Priesthood - on May 29, 
2021 in Czestochowa, Poland: 

• Br. Deacon Paweł Jaskot, our 
former parishioner, who joined the order 
of Pauline Fathers 
On June 19, 2021 in Worcester 

• Deacon John Larochelle - our 
former parishioner and altar boy who spent one of his 
summer assignments in our parish; 

Please pray for these young men and others who will be 
ordained with them and for the new vocations in the 
Church.  

LEGACY OF HOPE  
CAMPAIGN   

All parishes in the Diocese of 
Worcester are joining together for 
the Legacy of Hope Campaign. This 
campaign seeks to raise $32 million 
over the next 4 years to prepare our faith community for 
the future. At its heart, this campaign is about creating a 
legacy by focusing on our parishes, our retired priests, 
Catholic education, outreach, evangelization and our 
beautiful Cathedral.  
Thank you all who already made their pledges. We 
received just over $60,000. It is a good beginning. 
Please join us in our common efforts to support the 
diocese and our parish.  
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! 

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


 

 

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! 

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Dobiega końca okres Wielkanocny w Liturgii Kościoła. Dzisiaj 
jest już 7 Niedziela Wielkanocna. Za tydzień będziemy prze-
żywać Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie 
Okresu Wielkanocnego, a zarazem czasu Komunii Świętej 
Wielkanocnej. Na mocy przykazań kościelnych każdy katolik 
jest zobowiązany przynajmniej raz w roku przystąpić do spo-
wiedzi i w okresie wielkanocnym do komunii świętej.  
W ewangelii Pan Jezus, podczas ostatniej wieczerzy modli się 
do Ojca o jedność i wytrwanie w prawdzie dla wszystkich swo-
ich wyznawców. Pan Jezus jest zawsze blisko nas, zwłaszcza 
wtedy, kiedy przeżywamy trudne chwile. Razem z Nim pole-
cajmy naszemu Ojcu w niebie nas samych i naszych bliskich. 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
W miesiącu Maju zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, po 

Mszach św. wieczornych, a w niedzielę 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.  

 
SPOTKANIE MĘŻCZYZN  ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Jak zawsze, w co trzeci czwartek miesiąca możesz przyjść na 
spotkanie Mężczyzn Świętego Józefa, które odbędzie się w 
dolnej sali na plebanii o godz. 6:30 wieczorem, 20 maja. Po-
przez wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę oraz refleksję 
nad istotnymi tematami mężczyźni niezależnie od wieku i sta-
nu umacniają się w swoim powołaniu i zawiązują męską 
wspólnotę. Tym razem temat przewodni spotkania brzmi 
„Nawyki a cnotliwe życie”. 
 
W SOBOTĘ, 22 MAJA, o godz. 11:00 odbędzie się spotka-
nie dla kandydatów do Bierzmowania, rodziców i świad-
ków. Natomiast w niedzielę 23 maja, o godz. 3:00 pm w kate-
drze w Worcester ks. Biskup udzieli sakramentu Bierzmowa-
nia.  
 

WIGLIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
SOBOTA 22 MAJA  

W sobotę wieczorem zaczynamy świętować jedną z najwięk-
szych uroczystości w roku liturgicznym – Pięćdziesiątnicę czy-
li Zesłanie Ducha Świętego popularnie zwane Zielonymi 
Świątkami. Z tej okazji wspólnota Metanoia organizuje czuwa-
nie o godzinie 6:30 wieczorem, na które będzie się składać 
Msza Święta Wigilijna, adoracja z modlitwą uwielbienia i 
prośbą o ponowne wylanie Ducha Świętego, bez którego jakie-
kolwiek właściwe życie duchowe, życie z Bogiem w codzien-
ności jest niemożliwe. Nabożeństwo będzie prowadzone w ję-
zyku polskim.  
Ponadto każdego dnia w czasie Nabożeństwa Majowego bę-
dziemy modlić się Nowenną do Ducha Świętego przygotowu-
jącą nas do tej wielkiej uroczystości.  
 

ŚWIĘCENIA DO DIAKONATU I KAPŁAŃSTWA 

W tym roku święcenia Diakonatu i Kapłaństwa przyjmą kandy-

daci związani z naszą parafią: 

Święcenia Diakonatu - 29 maja, 2021 w Worcester: 

• James Boulette, który odbywał jedną z praktyk wakacyj-

nych w naszej parafii; 

• Derek Mobilio, który był nauczycielem matematyki w 

szkole  średniej St. Mary’s; 

 

Święcenia Kapłaństwa: 

• Br. Diakon Paweł Jaskot, nasz parafianin, który wstąpił 

do zakonu Paulinów - święcenia 29 maja, 2021 na Jasnej 

Górze w Polsce; 

• Diakon John Larochelle, który dorastał i służył do mszy 

w naszej parafii oraz odbywał tutaj jedną z praktyk waka-

cyjnych - 19 czerwca, 2021 w Worcester. 

Zachęcamy do modlitwy za nich i innych, którzy będą świę-

ceni w tym roku oraz o nowe powołania w Kościele.  
 

KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 
Dzisiaj, w ramach kampanii Legacy of Hope, będziemy mieli 

okazję wysłuchać krótkiego świadectwa naszych parafian, któ-

rzy włączyli się w prace komitetu kampanijnego.  

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. Do tej po-

ry otrzymaliśmy nieco ponad $60,000.00. Nasz cel to 

376,817.00. Z pomocą wszystkich naszych parafian jesteśmy w 

stanie go osiągnąć. Dlatego prosimy wszystkich o włączenie 

się, w miarę swoich możliwości.  

Więcej informacji na temat samej kampanii można też znaleźć 

na naszej stronie: www.olcworcester.com oraz na ulotkach do-

stępnych przy wejściach do kościoła.  

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/


 

 

 
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 contri-
bute to our Building Renovation Fund.  
God bless you! 
Last week we received donations from 
the following families, including online 
donations.  
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fun-
dusz  Remontowy. W ostatnim czasie 
ofiary złożyli: 
 
Brennan, Priscilla 
Currier, Robert and Alice 
Desilets, Ursula 
Kaminski, Slawomir and Katarzyna 
Kazmierczak, Barbara A 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kush, Bronislaus 
Pacek, John and Susan 
Rojcewicz, Irene 
Sobiech, Stanley and Jolanta 
Tomaszewski, Liz 
Wassel, Frederick 
Zibrid, Sabina 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MAY 9, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 4,625.00 - Incl. $1,322.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    716.00 - Incl. $   190.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,517.50 - Incl. $   112.50 online 
MOTHER’S DAY COLLECTION $    927.00 - Incl. $     60.00 online 
PROBLEM PREGNANCY  $    649.00 
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 

 

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.  

We are  
looking for 

help!   
 

Please call or email if interested * Mówimy po Polsku  

Pickle Haus Deli, 276 West Main Street, Northborough, MA  01532 
 

picklehausdeli@gmail.com; picklehausdeli.com 

(508) 393-6760 

https://auburnprimary.com/

