
 

 

  

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 

6 czerwca  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 
place 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 

June 6,  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 DeLo, 
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 

  

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 

CORPUS CHRISTI -  BOŻE CIAŁO 



 

 

 
VIGIL of the Most Holy Body and Blood of Christ 

CORPUS CHRISTI 
4:00 PM  

1. śp. Bolesław and Bronisława Linga - int. Lee and Richard 
Pietrewicz 
2. śp. Wallace Banach (anniv.) - int. wife 
3. śp. Dorothy Jasukonis - int. Adam Cormier 
4. śp. James Janczewski - int. Adam Cormier 
5. śp. Evelyn Fortier - int. Family 
 

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF 
CHRIST - CORPUS CHRISTI, JUNE 6 2021 

 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO),  6  CZERWCA, 2021 
8:00 AM - śp. Alina, Sabina, Zygmunt i Marianna - int. rodzina 
9:30 AM - śp. Albert Ermanski - int. Wife Brenda and sons 

Robert and Thomas 
11:00 AM 
1. śp. Julia i Jan Panek - int. wnuczka z rodziną 
2. śp. Stanisław Piaścik - int. Zofia Szydlik 
3. śp. zmarli Członkowie Koła Żywego Różańca i z ich rodzin - 
int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Stanisław i Henryk Szydlik - int. Jadwiga Szydlik z 
dziećmi i wnukami 
5. śp. Rani - int. kolega Andrzej z rodziną 
6. śp. Jan Laskowski (3 rocz.) - int. żona z rodziną 
7. śp. Genowefa Rafałowicz, Beata Bobier, Feliksa Kretowicz, 
Stanisław Urban - int. Wanda 
8. śp. Mieczysław Konopka - int. brat Andrzej 
9. śp. Dorota i David Jasukonis, Edward Klimaszewski - int. 
Mama 
10. śp. Dorota i David Jasukonis, Ludmiła Nowosad - int. 
Galina z rodziną 
11. śp. kochana babcia Bożenna Wiśniewski - int. Daniel i 
Olivia 
12. śp. Stanisław Urban i zmarli z rodzin Urbanów i Kawalców 
- int. Władysława Kawalec i Wanda Urban 
13. o męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
14. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy z okazji ukończenia szkoły (graduation) - int. ciocia 
15. śp. Rozalia, Bolesław Roszkowski, Bronislawa i Jan Szkaradek  i  
zmarłych z rodziny- int. rodzina 
16. z podziękowaniem  za otrzymane łaski i z prośba o dalsze 
błogosławieństwo Boże dla rodziny Pyśków 
17. o łaskę zdrowia i opiekę Maryi dla Karola Pyśka - int. Halina i 
Marian Stomscy  
 

Monday, June 7    
6:30 AM - śp. Stanley Kowalczyk - int. Wesołowski Family 
6:30 PM - śp. Stanley Kowalczyk - int. Jadwiga Nowak  
 

Tuesday, June 8 
6:30 AM -  Deceased members of the Maciejko Family int. 
family 
6:00 PM - Eucharystia przed Spotkaniem Biblijnym 
 

Wednesday, June 9  
6:30 AM - śp. Marianna Rossa (anniv.) - int. daughter with 
husband 
6:30 PM - śp. Janina (rocz.) Mieczysław, Irena, Kazimierz, 
Ryszard, Andrzej, Jan i Krzysztof Gocłowscy- int. Lucy i 
Czesław Karłowiczowie 
 

Thursday, June 10 
6:30 AM - For parishioners/ za pariafian 
 
 

Friday, June 11 / Piątek 11 czerwca 
Solemnity of The Most Sacred Heart of Jesus 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

6:30 AM - śp. Danuta Kulma (anniv.) - int. children 
6:30 PM - śp.  Jan i Maria Mrzygłód - int. syn z rodziną 
 
Saturday, June 12 / Sobota 12 czerwca 

The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  

 

7:00 AM - śp. Albin Sikora, Aleksander and Marcela Bieś - int. family 
 

VIGIL of the 11th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Irene and Chester Jeznach - int. family 
2. śp. Constant and Irene Każmierczak - int. daughters  
3. śp. Ralph Lauren - int. Serge Larochelle and family 
4. śp. God’s grace and blessings for William Gablaski - int. 

Ernanski family 
 

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 13 
11 NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 CZERWCA, 2020 

 

8:00 AM -  śp. Katarzyna, Stefania, Franciszek Florczyk, 
Bronisław Cekała - int. córka 

9:30 AM - 1. śp. Jan Kania and Deceased members of the 
Lagoda family - int. Piaścik family 

11:00 AM 
1. śp. Antonina i Jan Kulbacki, Bronisława, Józef, Wacław, 
Stanisław - int. Adela i Jan Kulbacki 
2. śp. Jan Ciborowski - int. Elżbieta i Tadeusz Biedrzycki 
3. śp. Stanisław i zmarłych z rodziny Osowskich - int. Elżbieta 
z rodziną 
4. śp. Danuta Maria Deptuła (1 rocz.) - int. córka Bogusia z 
rodziną 
5. śp. Janina (rocz.), Adam, Anna, Marianna, Czesława, Irena 
i zmarłych z rodziny Wasilewskich - int. Sabina 
6. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z 
rodzinami 
7. śp. Mieczysław Konopka - int. brat Czesław z rodziną 
8. śp. O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Sławka Kurpiewskiego 
- int. Zofia Szydlik 
9.  śp. kochana babcia Bożenna Wiśniewski - int. Daniel i 
Olivia 
10. ś.p. Danuta Maria Deptuła - int. mąż z rodziną 
11.  śp. Ryszard Śmigielski i Zenon Stasiewicz i zmarłych z 
rodzin Śmigielskich i Stasiewiczów - int. Rodzina 
12. o łaskę zdrowia dla Czesława Karłowicza –int. Marian i 
Halina Stomscy 

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

 

śp. Roger Siematkowski, 73 
 

May he rest in peace….  

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
Intention known to God  

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Intention known to God            

SACREAD HEART CANDLE  
         Intention known to God  

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
          Intention known to God  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

THE MOST HOLY 
 BODY AND BLOOD  

OF CHRIST 
Today we celebrate the 
Solemnity of the Body and 
Blood of the Lord Jesus 
(CORPUS CHRISTI). This 
day has been celebrated as a 
day of thanksgiving to God 
for the gift of the Eucharist 
since the thirteenth century. 
Together with the entire 

Church, we give thanks today to God for this wonderful gift of 
His presence among us. God so loved His creation, that He 
came to live among us in the humanity of His only begotten 
Son, who gave His own body for our nourishment on the road 
to eternity. Let us thank the good Lord and adore Him for His 
presence among us not only today but every time we 
participate in Mass and receive Christ in Holy Communion. 

 
THE MOST SACRED HEART OF JESUS 

Next Friday, June 11, we celebrate The Solemnity of The Most 
Sacred Heart of Jesus.  
On this day we can obtain a plenary indulgence. “A plenary 
indulgence is granted to the faithful who, on the solemnity of 
the Most Sacred Heart of Jesus, publicly recite the act of 
reparation (Iesu Dulcissime); a partial indulgence is granted for 
its use in other circumstances.” We will say this prayer  after 
the Masses. Besides the prayer you must fulfill the usual 
conditions for an indugence: Sacramental Confession if 
needed, Communion, and prayer for the intentions of the Holy 
Father.  
 

DEVOTION TO THE SACRED HEART OF JESUS  - The 
month of June is set apart for devotion to the Sacred Heart of 
Jesus. The Sacred Heart represents Christ's love for all 
mankind, and our devotion to it is an expression of our faith in 
His mercy. We will pray the Litany of the Sacred Heart after 
each daily Mass.  
 

COMING HOME TO MASS  
WITH THE LIFTING OF MOST PANDEMIC GATHERING 
RESTRICTIONS last week, Bishop McManus has 
announced the restoration of the obligation to take part in 
Mass on Sundays and Holy Days of obligation, effective this 
Sunday, the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of 
Christ, June 6, 2021. 

He also encourages people to attend Mass in person, rather than 
online, writing in his pastoral letter that “ there is nothing like 
gathering in person with our brothers and sisters.  Christ is 
present at every Mass, in his Word proclaimed, in a 
tangible way in his Body and Blood and in the person of 
his priest. He is present to feed us with Word and 
Sacrament, to embrace us with his love and to give us the 
grace we need to face the struggles of our daily lives.  We 
hunger for his presence.  
We must admit that the great societal change in our world, and 
especially in New England, has led to profound changes in the 
relationship of many Catholics with the Sunday obligation of 
attending Mass. So often Sunday, the Lord’s Day, has been 
suplanted by the weekend, a sort of secular sabbath, a weekly 

break from work set aside for everything from sports to 
recreation, from shopping to cleaning the house.  
Rest is good. Time for family, recreation and catching up on 
the practicalities of life is good. However, can any leisure 
activity inspire us to know that we are loved for who we are, or 
forgiven for our failings or make us stronger as a family? How 
much more fulfilling our lives would be if we would give our 
hearts to Sunday Mass and allow the Mass to satisfy them. 
Christ waits for you. He waits for you to come home with all 
your brothers and sisters in the Church, to hear his saving 
Word proclaimed, to join your joys and sorrows to his Holy 
Cross, and to receive him in Holy Communion, Body, Blood, 
Soul and Divinity”.  
 

WE WILL 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 
participate in Mass.   
  

We thank all who joined in the preparations for the celebration 
of the Solemnity of Corpus Christi: from taking care of the 
flowers in the church, carrying the banners, through assistance 
in preparing the altars for the procession, securing the route, to 
active participation in the liturgy: especially the scouts, parents 
who encouraged their children to spread flowers and ring the 
bells or to wear regional attire and first coummunin outfits.  
 

On this occasion we would also like to express our gratitude to 
all those who disinfected the church after Sunday Masses 
throughout the year, and to those who have systematically and 
weekly taken care of the cleanliness of the entire church and 
the facilities downstairs.  

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.  
 

It is now time for all of us to decide how we can 
participate and help the campaign.  
You should have received a letter by now that in-
cludes 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 
just over $149,673.00 from 50 donors. Our goal is 
$376,817.00.  Please join us in our common ef-
forts to support the diocese and our parish.  
On our website www.olcworcester.com you can find 
a video and more information about the campaign.  

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


 

 

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 requires 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 hospitalized, call the recto-
ry to arrange visitation. 

CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią 
Parafialną w celu uzgodnienia szczegółów.  
 

BIERZMOWANIE Do sakramentu 
bierzmowania mogą przystąpić uczniowie 11 
klasy Szkoły Średniej lub CCD oraz osoby 
starsze.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Narzeczeni 
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. 

Events are open to young adults (ages 18-39). Some 
events require registration in advance. To sign up or 
to get more information contact Tim Messenger, Di-
ocesan Director of Youth and Young Adult Ministry at 
tmessenger@worcesterdiocese.org or 508-929-4360 or 
go  to neworcester.org/summer-young-adult-events  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
PAŃSKIEJ 

Jak manna na pustyni była cudownym pokarmem dla Żydów 
zdążających do ziemi obiecanej, tak Eucharystia jest cudownym i 
niezawodnym pokarmem dla nas, pielgrzymujących do Nowej Ziemi 
Obiecanej. Nie sposób jest podołać trudom pielgrzyma, nie posilając 
się chlebem, który daje nam Pan. Nie sposób jest podołać 
wymaganiom Chrystusa zawartym na kartach Ewangelii, nie karmiąc 
się Jego Ciałem. Nie sposób żyć i wierzyć bez świadomości, że Jezus 
jest ciągle obecny realnie w Eucharystii pod postacią chleba. 
 

DZIĘKUJEMY bardzo wszystkim, którzy wyrazili 
zainteresowanie i włączyli się w przygotowania do obchodów 
Uroczystości Bożego Ciała i przebiegu procesji: począwszy od 
troski o kwiaty w kościele, niesienie sztandarów i chorągwi, 
przez pomoc w przygotowaniu ołtarzy na procesję, 
zabezpieczenie trasy aż po czynny udział w liturgii: 
szczególnie harcerzom, rodzicom, którzy zmobilizowali dzieci 
do sypania kwiatów i dzwonienia czy ubrania odpowiednich 
strojów. 
Przy tej okazji wyrażamy wdzięczność tym, którzy przez cały 
rok po Mszach Świętych w niedzielę dezynfekowali kościół 
oraz Paniom, które przez cały czas, systematycznie co tydzień 
dbają o czystość naszej świątyni sprzątając cały kościół i 
zaplecze pod kościołem.  
 

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO  

19 czerwca  2021 w sobotę o godzinie 9:00 rano odbędzie się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali pod kościołem. 
Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców. Po ceremonii 
rozdania świadectw będzie miało miejsce zebranie Zarządu 
Szkoły, rodziców i wszystkich zainteresowanych dalszym 
funkcjonowaniem Szkoły.  
 

 NABOŻEŃSTWO DO NSPJ  

W czerwcu szczególną cześć oddajemy Jezusowi Chrystusowi w 

tajemnicy Jego Najświętszego Serca. Dlatego po każdej Mszy 

Świętej będziemy się modlić tą Litanią. Pan Jezus w objawieniach 

św. Małgorzacie Marii Alacoque powiedział: „rozpal ogień miłości w 

sercach wiernych”.  

W piątek 11 czerwca obchodzimy ponadto Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, która  wyraża prawdę, którą 
zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Wymowa tej 
uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, 
wyrażającej miłość. Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, 
że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, 
zwłaszcza Eucharystia. Do rozwoju tego kultu przyczyniło się 
szczególnie dwoje świętych: Małgorzata Maria Alacoque z klasztoru 
wizytek w Paray-le-Monial oraz jej spowiednik Jan Eudes. Po 
dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznała wiarygodność 
objawień św. Małgorzaty Marii. Pierwszy obchodzenie tego święta 
zatwierdził papież Klemens XIII w 1765 roku. Na dzień uroczystości 
wyznaczono — zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. 
Małgorzacie Marii — piątek po oktawie Bożego Ciała. Pius IX w 
1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 
1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj 
ludzki. W tym dniu za odmówienie aktu oddającego się w opiekę 
Sercu Jezusowemu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. 

 SPOTKANIE BIBLIJNE  
We wtorek 8 czerwca odbędzie się ostatnie przed wakacjami 
otwarte dla wszystkich spotkanie w dolnej sali na plebanii, 
poprzedzone Mszą Święta o godzinie 6 wieczorem, na którym 
będziemy poznawać dalej księgę Dziejów Apostolskich ze 
szczególnym uwzględnieniem słów Pana Jezusa: „i staniecie 

się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i 
aż po krańce ziemi”.  
 

GRUPA MIŁOSIERDZIA 

Drugi piątek miesiąca jest zarezerwowany na spotkanie dla 

osób chcących zgłębiać Bożą miłość poprzez lekturę i dzielenie 

się treściami z Dzienniczka siostry Faustyny. Tym razem 

zapraszamy tym goręcej 11 czerwca po wieczornej Mszy 

Świętej o godznie 6:30 wieczorem do dolnej sali na plebanii 

ponieważ będziemy świętować drugą rocznicę naszych 

spotkań. Dlatego będzie możliwość obejrzenia filmu „Miłość i 

miłosierdzie” - dokumentu fabularyzowanego o Bożym 

miłosierdziu i misji siostry Faustyny Kowalskiej.  
 

KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 

Od kilkunastu tygodni trwa kampania Legacy of Hope. Listy 

zawierające karty zobowiązań 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 

plebanię, np. do skrzynki na listy. Zobowiązania można też 

składać online. Link znajduje się na naszej stronie lub w 

otrzymanym liście. Jest to bardzo prosta i przytępna forma. 

Dziękujemy wszystkim włączającym się w kampanię, poprzez 

którą uczymy się również odpowiedzialności za sprawy 

materialne naszej parafii i diecezji.  

Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli swoje ofiary lub 

zobowiązania na 4 lata. Nasz cel to 376,817.00. Do tej pory 

udało się nam zebrać czy to w postaci zobowiązań  czy 

jednorazowych wpłat $149,673.00 od 50 ofiarodawców na 

około 250 aktywnych rodzin. Mamy nadzieję, że przez 

włączenie się wszystkich naszych parafian jesteśmy w stanie 

szybko osiągnąc wyznaczony cel.   

Więcej informacji na temat samej kampanii można też znaleźć 

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

dostępnych przy wejściach do kościoła.   
 

MATKI W MODLITWIE w każdą środę w bocznej kaplicy po 

wieczornym nabożeństwie na modlitwie za swoje dzieci zarówno te 

dorastające jak i dorosłe spotykają się rodzice pragnący je wspierać w 

ten sposób oraz wymienić się doświadczeniami między sobą. 

Wszelkie zapytania można kierować do Pani Danuty Stasiewicz. 

 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa osób, 
która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach nadesłanych 
przez osoby potrzebujące natychmiastowego wsparcia modlitewnego. 
Ponieważ często są to sytuacje nieciepiące 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, zachęcamy do 
włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo wiesz, że 
ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmiastowego 
wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek lub Malwiną 
Janczewską. Istnieje też możliwość przesyłanie intencji w języku 
angielskim. 

 

https://www.olcworcester.com/


 

 

EMERGENCY 
PRAYER GROUP 

The Metanoia Community in 
our parish has a large group 
of people who are ready to 
pray for the intentions sent 
by those in need of urgent, 
immediate prayer support. 
You can be sure that all 
members of the Emergency 
Prayer Group usually 
pray for a week, or as 
long as necessary after 
receiving an intention 
request. 

If you believe in the power 
of intercessory, communal 
prayer and are willing to 
help,  you are encouraged to 
join the Emergency Prayer 
Group. If you have, or know 
of someone who has need of 
immediate prayer support, 
please call or text Dorota 
Bączek 508-367-3328 or 
Malwina Janczewska 508-
847-7425  

SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

 

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

supports, Problem Pregnancy 
and Visitation House.  
Please go to 
www.chooselifemassachusetts. 
org  for information on how to 
purchase a Choose Life License 
Plate or go directly to the RMV 
website (www.massrmv.com)   

Thank you for your support. 

Most sweet Jesus -- Act of Reparation (Iesu dulcissime - Reparationis actus) 

Most sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, 
behold us prostrate before you, eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries to which your 
loving Heart is everywhere subject. 

Mindful, alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our 
hearts, we humbly ask your pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only for our own personal 
offenses, but also for the sins of those, who, straying far from the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to 
follow you, their Shepherd and Leader, or, renouncing the promises of their baptism, have cast off the sweet yoke of your 
law. 

We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against you; we are now determined to make 
amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions 
laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holy-days, and the shocking blasphemies 
uttered against you and your Saints. We wish also to make amends for the insults to which your Vicar on earth and your 
priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of your 
divine love, and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which you 
have founded. 

Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations 
of your divine honor, the satisfaction you once made to your Eternal Father on the cross and which you continue to renew 
daily on our altars; we offer it in union with the acts of atonement of your Virgin Mother and all the Saints and of the pious 
faithful on earth; and we sincerely promise to make recompense, as far as we can with the help of your grace, for all neglect 
of your great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of unswerving 
faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and especially that of charity. We promise to 
the best of our power to prevent others from offending you and to bring as many as possible to follow you. 

O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mother, our model in 
reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; 
and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and 
the allegiance we owe to you, so that we may all one day come to that happy home, 
where with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God, forever and ever. 
Amen. 

A partial indulgence is granted to the faithful, who piously recite the above act of reparation.  

A plenary indulgence is granted if it is publicly recited on the feast of the Most Sacred Heart of Jesus. 



 

 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF MAY 30, 2021  

 
 

REGULAR COLLECTION  $ 3,203.00 - Incl. $ 815.00 online 
ASCENSION    $      31.00    
RENOVATION FUND   $    737.50 - Incl. $   62.50 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $      60.00 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! 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 

Thank you to all who continue to contrib-
ute 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 złożyli: 
  
Aldridge, Barbara 
Armstrong, Stephanie 
Cybula, Grzegorz and Agnieszka 
Doroz, Christopher and Grażyna 
Kania, Elizabeth 
Kohut, Steve and Sylwia 
Kraska Jr, John 
Lange, Halina 
Metanoia, OLC 
Mrzygłód, Malgorzata 
Pianka, Theresa 
Popielarczyk, Dariusz and Joanna 
Prytko, Robert and Lisa 
Sagan, Gregor and Marta 
Seman, Edward 
Smreczak, Edward and Anna 
Stasiewicz, Jarosław 

Sign up for Online Giving at 
www.OlcWorcester.com.   

It’s easy safe and convenient! 

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! 

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 ! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Bieżące utrzymanie budynków 
 
 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

 Catholic Communications Campaign 

 
DRUGA KOLEKTA 

ZA TYDZIEŃ 
 Katolickie środki przekazu 

 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us


 

 

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/

