
 

 

  

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 

23 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 23,  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 

PENTECOST SUNDAY - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

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 22  

VIGIL of  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 
 
6:30 PM (Polish) Wigilia Zesłania Ducha Świętego 
  Za Parafian / For Parishioners 
 

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 
16. O błogosł. Boże i prowadzenie przez Ducha Świętego dla 
Fundacji Jana Pawła II 
17. W intencji Ani, Tomka oraz ich dzieci o potrzebne łaski i 
opiekę Matki Najśw. - int. przyjaciele 
 
Monday, May 24       BVM - Mother of the Church 
6:30 AM - śp. Helen Petkus (anniv.) and deceased members 
of the Petkus, Skrocki and Seligowski Families - int. Rita 
6:30 PM - śp. Walter Zmysłowski (anniv.) - int. Sister, Rita 
  

Tuesday, May 25 
6:30 AM - śp. Henryka, Józef and Marek Macko - int. Family 
 

Wednesday, May 26 St. Philip Neri 
            W Polsce: Dzień Matki 
6:30 AM - śp. Philis Recko - int. Daughter and Family 
6:30 PM - śp. Józef, Wiktoria, Stanisław, Władysław, Jan 
Dumanowski - int. rodzina  
 
 

Thursday, May 27 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
 

Friday, May 28 
6:30 AM - śp. Rose and Michael Reagan - int. son Francis 
6:30 PM - śp. Hieronima, i Jan Mieczkowscy i zmarłych z 
rodziny Mieczkowskich, Dobrzyckich Gadomskich - int. córka 
z rodziną 
 

Saturday, May 29 St. Paul VI, Pope 

7:00 AM - Intention known to God 
 

VIGIL of the Most Holy Trinity 
4:00 PM  

1. śp. Stephen Prytko - int. Prytko Family 
2. śp. Małgorzata Popielarczyk (1 rocz.), Franciszek 
Popielarczyk, Regina Dzidek - int. sisters with families 
3. śp. Mary DeMalia (Month’s Mind) - int. family 
4. śp. Teresa and Józef Panda - int. cousin Katherine Banach 

and family 
5. śp. Marian Duszak - int. Family 
 

THE MOST HOLY TRINITY - MAY 30, 2021 
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 30 MAJA, 2021 

8:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł., opiekę Matki Najśw i 
potrzebne łaski dla Marka - int. żona i dzieci 

9:30 AM - 1. śp. Aniela Ząbczyk - int. sister and family 
      2. All members living and deceased of the Polish 
          American Veterans of WWII 
11:00 AM 
1. śp. Waleria i Walery Gardoccy - int. wnuczka Grażyna z 
rodziną 
2. śp. Lidia Szymczak - int. rodzina 
3. śp. Czesława Bogaj - int. córka z rodziną 
4. śp. Mieczysław Konopka - int. mama 
5. śp. Dorota i David Jasukonis, Edward Klimaszewski - int. 
mama 
6. śp. Jan Jakubanis (30 dzień pośmierci) - int. Genowefa 
Jakubanis 
7. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną  
8. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 
9.  O dary Ducha Św., wzrost wiary, nadziei i miłości oraz 
opiekę Matki Bożej dla Anny z rodziną, Grzegorza i Azy oraz 
Adama - int. mama 
10. O zdrowie dla mamy Haliny Kurkiewicz - int. córki 
Danusia, Kasia i Amy 
11. śp. Bożena Wiśniewska - int. wnuki Daniel i Olivia 
12. O Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. łaskę zdrowia i moc 
Ducha św. dla Zosi Sobocińskiej z okazji urodzin - int. Alina 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
O Boże błogosł. i światło Ducha Św. dla moich dzieci 

Donated by Tato 
DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 

Intention known to God  
SACREAD HEART CANDLE  

Intention known to God  
OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 

O Boże błogosł. dla moich dzieci  
Donated by Tato 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST!     

PENTECOST SUNDAY 

Gospel Reading: John 20:19-23 
The Season of Easter concludes 
with today’s celebration, the 
Feast of Pentecost. On Pentecost 
we celebrate the descent of the 
Holy Spirit upon the apostles 
gathered in the upper room in 
Jerusalem; this event marks the 

beginning of the Church. The story of Pentecost is found in the 
Acts of the Apostles, today’s first reading. The account in 
today’s Gospel, John 20:19-23, also recounts how Jesus gave 
the gift of the Holy Spirit to his disciples. Yet the event in 
John’s Gospel takes place on Easter Sunday. There is no need 
to try to reconcile these two accounts. It is enough that we 
know that after his death, Jesus fulfilled his promise to send to 
his disciples a helper, an advocate, who would enable them to 
be his witnesses throughout the world. 
 
 

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. 
 

CORPUS CHRISTI 

In two weeks, on June 6th we will celebrate Corpus Christi. 
This year we will be able to have an outdoor procession after 
the 11:00 Mass.  According to the Divine Worship Office, the 
only requirement will be that those who are not fully 
vaccinated will need to wear a mask and keep social distance of 
6 feet.  Guidelines are changing now, so as we go through 
reopening, we will keep you updated about restrictions.  

Our Church Community Welcomes 
 

Olivia Cummings  
 

who has entered the Catholic Church through the  
Sacrament of Baptism. May God bless this child and 

her family. Szczęść Boże!  

CONGRA TU L A T I ONS  TO  
 

Aneta Górska and Andrew Jenkins 
 

who joined their lives in the sacrament of holy 
matrimony.  God Bless You!  Szczęść Boże! 

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

śp. Arthur F. Tomasetta Sr., 93 

śp. Aniela Zuschlag, 93  
 

May they rest in peace….  
 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

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 com-
munity for the future. At its heart, this campaign is 
about creating a legacy by focusing on our parishes, our 
retired priests, Catholic education, outreach, evangeli-
zation and our beautiful Cathedral.  
 
It is now time for all of us to decide how we can par-
ticipate and help the campaign.  
You should have received a letter by now that includes 
a pledge card. Please pray and think about what you 
can do, and return the pledge card in the next weeks. 
You can bring it to church and put it in the collection 
basket, mail it to the rectory, or drop it off in the rectory 
office or mail slot. You can also make your pledge 
online. The link can be found on our website. 
 Thank you to all those who have already made their 
gifts and pledges. So far we have received  
$81,625.00 towards our goal of $376,817.00.  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 

Today, Pentecost Sunday is a very special day for the group 
of our young parishioners, who will receive the Sactrament 
of Confirmation at 3:00 pm, at St. Paul Cathedral.  
They are: 
Bączek Eliza, Biedrzycki Isabella, Basta Maria, Brzoska 
Monika, Burny Tommy, Golemo Adrian, Janusz Lukas, 
Janusz Zakary, Pikula Thomas, Pucyk Lena, Serafin 
Krystian, Skowrońska Klaudia, Stasiewicz Veronica, 
Zych Mateusz. 

Please keep them and their families in your prayers, as they invite the Holy Spirit  to 
guide them through life.  
 
Dzisiaj, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, grupa młodzieży z naszej pa-
rafii przyjmie sakrament bierzmowania, przez posługę Biskupa. Uroczystość od-
będzie się w katedrze św. Pawła o godz. 3:00 po południu.  
Otoczmy naszych kandydatów i ich najbliższych naszą modlitwą, w dniu w któ-
rym zapraszają Ducha Świętego i proszą Go o prowadzenie w życiu.  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Przeżywamy dzisiaj w Kościele Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. Przed Wniebo-
wstąpieniem Pan Jezus obiecał uczniom, że pośle im Ducha 
Świętego Pocieszyciela, który będzie również umocnieniem w 
misji głoszenia Słowa Bożego i dawania świadectwa. Tak rze-
czywiście się stało. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym i 
jego mocą wyszli i odważnie zaczęli głosić Jezusa Chrystusa. 
Dzień Zesłania Ducha Świętego, jest uważany za początek Ko-
ścioła.  
My również otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramentach 
chrztu świętego a zwłaszcza bierzmowania. Dzisiejsza uro-
czystość nam o tym przypomina i jest dla nas zachętą do otwie-
rania swoich serc na dary Ducha Świętego i korzystania z nich 
w codziennym chrześcijańskim życiu.  
 

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.  
 

KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 
Teraz jest czas abyśmy podjęli decyzję na temat naszego udzia-

łu w kampanii Legacy of Hope. Listy zawierające karty zobo-

wiązań na 4 lata zostały wysłane do wszystkich parafian. Jeżeli 

ktoś ich nie otrzymał, są one dostępne przy wyjściu z kościoła 

lub w kancelarii parafialnej.   

Bardzo prosimy o zwrot wypełnionych kart w najbliższych 

tygodniach. Można to uczynić na wiele sposobów: razem z 

kolektą niedzielną, odesłanie pocztą lub przyniesienie na pleba-

nię, np. do skrzynki na listy. Zobowiązania można też składać 

online. Link znajduje się na naszej stronie lub w otrzymanym 

liście.  

Dziękujemy wszystkim włączającym się w kampanię, poprzez 

którą uczymy się również odpowiedzialności za sprawy mate-

rialne naszej parafii i diecezji.  

Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli swoje ofiary i zo-

bowiązania na 4 lata. Do tej pory otrzymaliśmy $81,625.00. 

Nasz cel to 376,817.00. Z pomocą wszystkich naszych parafian 

jesteśmy w stanie go osiągnąć.   

Więcej informacji na temat samej kampanii można też znaleźć 

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

stępnych przy wejściach do kościoła.  

 

BOŻE CIAŁO 

Za dwa tygodnie, 6 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego 

Ciała. W tym roku możemy urządzić tradycyjną procesję do 4 

ołtarzy aby publicznie wyrazić naszą wiarę w obecność Jezusa 

w Eucharystii. Na dzień dzisiejszy, wg Diecezji, jedynym ogra-

niczeniem będzie konieczność noszenia maski i zachowania 

odstępu przez osoby niezaszczepione. Ograniczenia te podlega-

ją jednak stopniowemu luzowaniu, dlatego gdyby coś się zmie-

niło będziemy o tym informować.  

 

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, natychmiastowego 
wsparcia modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje niecie-
piące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy 
członkowie Pogotowia Modlitewnego 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  

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.  

Poszukujemy pomocy w opiece nad starszą osobą. 
 Zainteresowanych prosimy o kontakt:  

508-612-4835 

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


 

 

LITANY OF ST. JOSEPH 
 
Lord, have mercy on us  
Christ, have mercy on us. 
Lord, have mercy on us. 
 
Jesus, hear us, Jesus, graciously hear us. 
God the Father of heaven,  have mercy on us. 
God the Son, Redeemer of the World, have 
mercy on us. 
God the Holy Spirit, have mercy on us. 
Holy Trinity, one God, have mercy on us. 
 
Holy Mary, pray for us. 
St. Joseph, pray for us. 
Renowned offspring of David, pray for us. 
Light of Patriarchs,  pray for us. 
Spouse of the Mother of God, pray for us. 
Chaste guardian of the Virgin, pray for us. 
Foster father of the Son of God, pray for us. 
Diligent protector of Christ, pray for us. 
Head of the Holy Family, pray for us. 
Joseph most just, pray for us. 
Joseph most chaste, pray for us. 
Joseph most prudent, pray for us. 
Joseph most strong, pray for us. 
Joseph most obedient, pray for us. 
Joseph most faithful, pray for us. 
Mirror of patience, pray for us. 
Lover of poverty, pray for us. 
Model of artisans, pray for us. 
Glory of home life, pray for us. 
Guardian of virgins, pray for us. 
Pillar of families, pray for us. 
Solace of the wretched, pray for us. 
Hope of the sick, pray for us. 
Patron of the dying, pray for us. 
Terror of demons, pray for us. 
Protector of Holy Church, pray for us. 
 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, spare us, O Jesus. 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, graciously hear us, O Jesus. 
Lamb of God, who takes away the sins of the 
world, have mercy on us, O Jesus. 
 
He made him the lord of his household  
And prince over all his possessions. 
 
Let us pray: 
O God, in your ineffable providence you were 
pleased to choose Blessed Joseph to be the spou-
se of your most holy Mother; grant, we beg you, 
that we may be worthy to have him for our inter-
cessor in heaven whom on earth we venerate as 
our Protector: You who live and reign forever 
and ever. Amen 
 
Saint Joseph, pray for us. 

„PATRIS CORDE” (OJCOWSKIM SERCEM) 
LIST APOSTOLSKI PAPIEŻA FRANCISZKA NA ROK ŚW. JÓZEFA 

Papież przypomina, że ojcowskim sercem „Józef umiłował Jezusa, nazywanego 
we wszystkich czterech Ewangeliach «synem Józefa»”, który „miał odwagę pod-
jąć się prawnego ojcostwa Jezusa”. Podkreśla, że po „Maryi, Matce Bożej, żaden 
święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubie-
niec”: „bł. Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» , czcigodny Pius 
XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a św. Jan Paweł II jako 
«Opiekuna Zbawiciela»”. Z kolei ludzie „przyzywają go jako «patrona dobrej 
śmierci»”. 
Dzieląc się „osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej 
ludzkiej kondycji każdego z nas”, Franciszek wskazuje, że wszyscy mogą zna-
leźć w św. Józefie „orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trud-
nych”, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na 
«drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”. 
 
„Ojciec czuły” 
Franciszek podkreśla, że „Jezus widział w Józefie czułość Boga”, którego 
„miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”. Zauważa, że historia zbawienia 
wypełnia się „poprzez nasze słabości”. „Zbyt często myślimy, że Bóg polega 
tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego 
planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich” – przekonuje 
Franciszek i dodaje, że skoro „taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to mu-
simy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością”. 
 
„Ojciec posłuszny” 
W obliczu „niewytłumaczalnej ciąży Maryi”, Józef jest „głęboko zaniepokojo-
ny”, ale przezwycięża swój dramat posłuszeństwem wobec Boga. „W każdych 
okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje «fiat», jak 
Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani” – pisze papież. Zaznacza, 
że wypełniania woli Bożej Józef uczył Jezusa, dla którego „wola ta stała się Jego 
codziennym pokarmem”. 
 
„Ojciec przyjmujący” 
Powołując się na fakt, że „Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków wstęp-
nych”, Ojciec Święty wskazuje, iż „życie duchowe, ukazywane nam przez Józe-
fa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje”. Jednocześnie nie 
jest on „człowiekiem biernie zrezygnowanym”. „Jego uczestnictwo jest mężne i 
znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar 
męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego”- wyjaśnia Franciszek. Musimy 
bowiem „odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie”, by uczynić miejsce, „z 
męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje”, gdyż 
„akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens”. Jest to „realizm 
chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje”, gdyż „wiara nadaje sens 
każdemu wydarzeniu radosnemu lub smutnemu”. Dlatego Józef stawia czoło 
„temu, co się mu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność”. 
„Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi 
jakimi są, zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych (…). Wyobrażam 
sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o 
synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu” – wyznaje papież. 
 
„Ojciec – człowiek pracy” 
„Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie 
swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co 
znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy” – zaznacza pa-
pież. Zwraca uwagę, że praca, której Józef jest „przykładnym patronem”, jest 
współpracą z Bogiem w tworzeniu otaczającego nas świata i naszym uczestnic-
twem w dziele zbawienia. „Praca św. Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który 
stał się człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata pracy dotykająca tak wielu braci 
i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, 
musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Prośmy św. Józefa Robot-
nika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden mło-
dy, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy!” – apeluje Ojciec Święty. 
„Na zakończenie listu apostolskiego zachęca do modlitwy o wstawiennictwo św. 
Józefa i „do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania”, przede wszystkim 
zaś o błaganie go „o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie”. 



  

    Sławomir Kurpiewski przez wiele lat 
pracował w parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Worcester oraz w parafii 
św. Józefa w Webster. Na początku lipca 
ubiegłego roku doznał rozległego udaru 
prawej półkuli mózgu. Skutkiem tego jest 
paraliż całej lewej strony ciała. Od tego 
czasu lekarze, rodzina i przyjaciele włożyli 
mnóstwo wysiłku, aby przywrócić Sławka do 
sprawności oraz możliwie jak najbardziej 

samodzielnego funkcjonowania.  
   Teraz jedyną szansą dla niego jest specjalistyczna rehabilitacja, 
dzięki której może nauczyć się, jak żyć ze swoją niepełnosprawnością. 
Znalazło się dla niego miejsce w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
w Konstancinie-Jeziornej w Polsce. Leczenie może zacząć już na 
początku lipca. Koszt dzienny pobytu w tym 
ośrodku to około $170. Daje to prawie $5300 
na miesiąc. Żeby rehabilitacja przyniosła jak 
najlepsze efekty, musi potrwać kilka miesięcy. 
Niestety kwota, jaką trzeba przeznaczyć na tę 

rehabilitację znacznie przekracza możliwości 
finansowe rodziny. Dlatego zwracamy się do 
Was z prośbą o wsparcie.  
    Wielu z nas zna Sławka osobiście. Wielu  
z nas pomagał. Z wieloma pracował. Przy 
różnych okazjach wyciągał pomocną dłoń i 
nigdy nie odmawiał wsparcia. Teraz sam 
potrzebuje pomocy. Liczy się każdy gest 
życzliwości. Razem możemy sprawić, że 
kondycja Sławka ulegnie znacznej poprawie, 
co pozwoli jemu i jego rodzinie na sprawne 

funkcjonowanie i patrzenie w nadzieją w 
przyszłość.  
 

Zbiórka na pomoc dla Sławka odbędzie się 
w naszej parafii w niedzielę, 6 czerwca. 



  
    Sławomir Kurpiewski worked for many 
years for the parish of Our Lady of 
Częstochowa in Worcester and for the parish 
of St. Joseph in Webster. In early July last 
year, he suffered a massive stroke. This 
resulted in paralysis of the entire left side of 
his body. Since then, doctors, family and 
friends have put in a lot of effort to help 
Sławek to function as independently as 
possible. 

 Now his only chance is specialistic 
rehabilitation, thanks to which he can learn how to live with his 
disability. We have found a place for him at the Rehabilitation Center 
in Konstancin-Jeziorna, Poland. Treatment can begin as soon as in the 
beginning of July. The daily cost of staying at the rehab center is 
approximately $170. This is almost $5,300 a 
month. For the rehabilitation to bring the best 
results, it must take several months. 
Unfortunately, the amount that needs to be 
spent on this rehabilitation far exceeds the 

financial capacity of the family. That is why we 
are asking you for help. 
    Many of us know Sławek personally. Many 
of us he helped. He used to worked with many 
of our parishioners. He has held out a helping 
hand on many occasions and has never 
refused to help.  
Now he needs our help. Every gesture of 
kindness counts. Together, we can make 
Sławek's condition significantly improved, 

which will allow him and his family to function 
efficiently and look to the future with hope. 
 

A fundraiser to help Sławek will take place 
in our church on Sunday, June 6. 



 

 

 TO LEARN MORE OR MAKE YOUR GIFT SECURELY ONLINE, VISIT OUR CAMPAIGN WEBSITE AT  

WWW.LEGACYOFHOPE.WORCESTERDIOCESE.ORG. 

Do things for people not 

because of who they are or 

what they do in return,  

but because of who you are.    

~Mother Teresa 

 This weekend and next weekend are our  
 Commitment Weekends! 

 

Father Ryszard mailed every parishioner campaign literature and a personalized 
pledge card. Please review these materials. 

A very special thank you to all of those families who have already 
represented Our Lady of  Częstochowa by making a gift to the campaign. 

During Mass, Father Ryszard will continue to ask every family to join him in 
support of the campaign by turning in or filling out a pledge card. Every gift of every 
size is needed.  

As a united family, help us to achieve 100% participation and let Our Lady 
of Częstochowa be counted among those well represented and very 

successful parishes. 

 

We are His hands and feet. We are his heart and love. 

We are His Church. 

CAMPAIGN NEWS 
 

Our Lady of Częstochowa |  Worcester 



 

 

 WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFIARY PRZEZ INTERNET: 

WWW.LEGACYOFHOPE.WORCESTERDIOCESE.ORG. 

Pomagaj ludziom, nie dlatego kim 

są, albo jak mogą ci się 

odwdzięczyć,   

Ale dlatego kim ty jesteś.    

~Matka Teresa 

 W tę i następną niedzielę 

zapraszamy wszystkich do złożenia swojego 
zobowiązania! 

 

Ks. Ryszard wysłał wszystkim parafianom informacje na temat kampanii wraz z 
kartą do złożenia zobowiązania. Dziękujemy za zapoznanie się z tymi materiałami.  

Szczególne podziękowanie dla wszystkich rodzin i parafian, którzy złożyli 
już swoje ofiary i zobowiązania. Bóg Zapłać! 

Podczas Mszy św. Ks. Ryszard zaprosi ponownie wszystkich do udziału w kampanii 
i przyłączenia się do księży i innych, którzy to już zrobili. Każda ofiara, nie zależnie 
od wielkości ma znaczenie.   

Jako rodzina parafialna,  pragniemy jak najliczniej odpowiedzieć na apel 
naszej diecezji i razem z innymi parafiami, przyczynić się do końcowego 

sukcesu kampanii. 

Jesteśmy Jego rękami i nogami. Jesteśmy Jego sercem i miłością.  

Jesteśmy Jego Kościołem.  

CAMPAIGN NEWS 
 

Our Lady of Częstochowa |  Worcester 



 

 

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: 
 
Banach, Ursula 
Borowiec, Zbigniew and Danuta 
Gawędzki, Ireneusz and Anna 
Kalinowski, Tadeusz and Dorota 
Kaminski, Donald and Linda 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Korycki, Dariusz 
Kozakiewicz, Helena 
Lacoursiere, Joseph and Bernadette 
LaFrance, John and Grazyna 
Lamoureux, David and Agnieszka 
Lewandowski, Michael 
Lysiak, Mary Ann 
Macko, Andrzej and Agnieszka 
Miloski, Anthony E 
Pardo, Alina 
Piaścik, Peter and Maria 
Piaścik, Zdzisław and Zofia 
Popek, William and Teresa 
Raczkowscy, Ryszard and Alina 
Seaver, Austin and Mary 
Seman, Edward 
Suchomski, Wieslaw 
Szydlik, Zofia 
Wesołowski, Władysław 
Wróblewska, Krystyna 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MAY 16, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 3,387.00 - Incl. $1,070.00 online 
ASCENSION    $    809.00 - Incl. $     25.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    150.00 - Incl. $     20.00 online 
RENOVATION FUND   $    783.50 - Incl. $     12.50 online 
MOTHER’S DAY COLLECTION $      93.00 - Incl. $     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 

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 

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  

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/

