
 

 

  

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 

13 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 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 

June 13,  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 

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  11 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

  

Saturday, June 12 / Sobota 12 czerwca 

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

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

Ernanski family 
5. śp. Peter Gabor (1 anniv.) - int. Wife and 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 - 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. 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 
13. śp. Jan i Maria Mrzygłód - int. dzieci 
14. God’s grace and blessing for Helen (Luszynski) Chadwick 
on the occasion of her 90th birthday - int. family 
 
Monday, June 14    
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Rozalia Niezgoda, Barbara Korwek - int. kuzynki 
 

Tuesday, June 15 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia 
 

Wednesday, June 16  
6:30 AM - śp. Karol Pyśk - int. Maria and Michał Polek 
6:30 PM - śp. Janina i Mieczysław Gocłowscy i zmarłych z 
rodz. Gocłowskich i Wasilewskich - int. Barbara z rodziną 
 

Thursday, June 17 
6:30 AM - śp. Richard Cassidy 
 

Friday, June 18  
6:30 AM - śp. Czesława Kulma 
6:30 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Grzegorza i Danuty z 
okazji 10 rocznicy ich ślubu 
 
 
 
 

 
Saturday, June 19  

7:00 AM - śp.  Aleksandra i Piotr Sadowski - int. Granddaughter and 
family 
 

VIGIL of the 12th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Mary and Stephen Brzozowski - int. sister 
2. śp. Walter S. Borek Sr. (20th anniv.) - int. daughter and 
family  
3. śp. Paul Fudala - int. Prytko Family 
4. śp. Henryk, Stanisław, Zofia, Franciszek Szydlik - int. Zofia 
 

12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 20 
12 NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 CZERWCA, 2020 

FATHER’S DAY - DZIEŃ OJCA 
 

8:00 AM - śp. Zmarłych z rodz. Skrodzkich: Sabiny, 
Stanisława, Gustawa i Jana - int. rodzina 

9:30 AM - śp. Lucyna (anniv.), Kazimierz Kornet; Henryk 
Pawłowski - int. children and family 

11:00 AM 
1. śp. Wiesława Borkowska - int. Krystyna z rodziną 
2. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
3. śp. Tadeusz, Henryka Zaremba, Helena, Stanisław 
Kamiński - int. Kazimierz i Hanna Szydlik 
4. śp. Franciszka. Aleksander, Bolesław, Mieczysław 
Stanisława, Anna i zmarłych z rodz. Niecikowskich, 
Mocarskich i Konopków - int. Stanisława Konopka 
5. śp. Marek Macko - int. dzieci: Anna, Monika i Mariusz z 
rodzinami 
6. śp. David Jasukonis, Kazimierz Wróbel, Wincenty, Jerzy i 
Edward Klimaszewski - int. Teresa 
7. śp. Jan Koleśnik (5 rocz.) - int. żona Danuta 
8. śp. Olga Koleśnik - int. synowa Danuta 
9. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Janiny Bruzgul - int. 
siostrzenica Joanna 
10. śp. Bożenna Wiśniewski i zmarłych z rodz. Rossa - int. 
Sabina 
11. śp. Józef Kurkiewicz - int. córki Danusia, Kasia i Amy 
12.  O łaski i błogosławieństwo Boże dla Edwarda Zawady i 
jego rodziny - int. Justyna Mazierkowska z rodziną 
13. Podziękowanie za otrzymane łaski - int. Paweł 

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

śp. Czesława Kulma, 96 
śp. Richard T. “Dick” Cassidy, 85 

śp. Karol Pyśk, 86 
 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

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! 
 

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“For we must all appear before the judgment seat of Christ, 
so that each one may receive recompense, according to what 

he did in the body, whether good or evil.”  
(2 CORINTHIANS 5:10)  

We are all accountable for all of the gifts God has given us – 
our time, our talent and our treasure; everything we have and 
everything we are.  Each of us is accountable not only for our 
own life but for the lives of others as well.  One day God will 
ask each of us what did we do with the gifts we were 
given.  How will you respond?  
 

WELCOME BACK! 
Bishop McManus has announced the restoration of the 
obligation to take part in Mass on Sundays and Holy Days of 
Obligation, effective last Sunday, the Solemnity of the Most 
Holy Body and Blood of Christ, June 6, 2021. 
Bishop McManus has also modified those adaptations of 
liturgical practices which we have been observing for the past 
year in mitigation of the virus. 
• Beginning on Saturday, May 29th, masks and social 

distancing are no longer required of all parishioners. 
However, per CDC guidelines, non-vaccinated persons are 
still encouraged to wear masks and maintain social 
distancing. 

• You can still see the portion of the church with blocked 
pews to make it possible to keep social distance for those 
who may wish to do so.  

• Limitations of the size of gatherings in non-liturgical 
spaces have also been lifted. 

• The singing of hymns and acclamations has been restored.  
• Holy Water, Hymnals and Missalettes will, once again, be 

available. 
 
PLEASE NOTICE: The obligation to be at Mass in person 
never applies to someone who is sick, or has compromised 
health, or caring for someone who is sick and at risk or 
infecting someone for whom they provide care at home. For 
this reason, 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.   
The Diocese also offers Sunday Mass from the Cathedral on 
select cable access stations and on the internet at 
worcesterdiocese.org.  
 
 

SUMMER WEEKDAY MASS 
SCHEDULE  

Beginning with Monday, June 21, through 
the Summer we will have slightly modified 
weekday morning mass schedule. 
The morning masses will be said on 
Tuesdays, Thursdays and Saturdays in 
English. Evening Masses remain on Mondays, Wednesdays 
and Fridays in Polish.  
Canon Law allows that priests celebrate one mass a day. Local 
ordinary can allow priests to celebrate twice a day for a just 
cause, (like funeral mass) or if pastoral necessity requires it, 
even three times on Sundays and holy days of obligation" (No. 
905.2). 
During Summer we usually have one priest in the parish and so 
we are making this change to our schedule. 
PLEASE NOTICE: If mass intention was accepted previously 
for the specific day, this mass will be celebrated, as was 
scheduled. So please check the weekly mass intentions on page 
2 of our bulletin.  
 

THANK YOU! 
On behalf of the Kurpiewski Family, we thank all who made 
their donations last weekend toward his rehabilitation in 
Poland.  
Your love and generosity is absolutely wonderful. We have 
collected close to $14,000. This is a great help for the family 
making every effort possible to help Sławek. Thank you and 
God Bless! 
  

CONGRA TU L A T I ONS  TO  
 

Patrycja Bacławska and Daniel Sudoł 
 

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

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 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 recto-
ry office or mail slot. You can also make your pledge 
online. 

 https://legacyofhope.worcesterdiocese.org 
 
 Thank you to all those who have already made 
their gifts and pledges.  So far we have received just 
over $208,483.00 from 82 donors. Our goal is 
$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.  

Our Church Community Welcomes 
 

Miles Alexander Marczewski  
 

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

his family. Szczęść Boże!  

https://olcworcester.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
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. 

Święcenia kapłańskie 
 O. Pawła Jaskota, Paulina. 

29 maja, 2021 
Jasna Góra 

 
Ordination to the priesthood  

Fr. Paweł Jaskot 
May 29, 2021, Częstochowa, Poland 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

11 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasie-
nie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.  Mk 4, 26 
Królestwo Boże kieruje się swoimi prawami. Wpierw niepo-
zorne, prawie niewidoczne, rozrasta się, przynosząc owoce i 
obejmując swym zasięgiem coraz więcej serc. To jest tak jak z 
ziarnem, które przynosi owoc, kiełkując i rosnąc mocą swej 
wewnętrznej siły. Tak też mocą łaski Bożej, a nie dzięki na-
szym szczególnym zdolnościom, predyspozycjom czy sprytowi 
Bóg prowadzi swoje dzieło. Owszem potrzebuje naszego zaan-
gażowania, tak jak ziarno potrzebuje ręki rolnika, ale to On jest 
źródłem wewnętrznego dynamizmu Bożego królestwa we 
wszystkich jego wymiarach. Bądźmy pokornymi współpracow-
nikami i sługami Boskiego gospodarza i nie ośmieszajmy się 
sami przez naszą pychę czy zarozumiałość. Im większa pokora, 
tym większa otwartość i podatność na działanie łaski. Oby nam 
jej nigdy nie zabrakło, a Bóg dopełni reszty. 
  
CZWARTEK, 17 CZERWCA - spotkanie Mężczyzn św. Józefa w 
Sali na plebanii. Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn. Zawsze 
można dołączyć do naszej grupy.  
 

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO  

W sobotę  19 czerwca, 2021 o godzinie 9:00 rano, odbędzie się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali pod kościołem. 
Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców. Po ceremonii roz-
dania świadectw będzie miało miejsce zebranie Zarządu Szko-
ły, rodziców i wszystkich zainteresowanych dalszym funkcjo-
nowaniem Szkoły.  

 
KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 

W miesiącu czerwcu podejmujemy na-

sze zobowiązania w ramach kampani 

Legacy of Hope. Listy zawierające kar-

ty 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 pleba-

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

online: https://legacyofhope.worcesterdiocese.org. 

Poprzez nasz udział uczymy się 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 

otrzymaliśmy, czy to w postaci zobowiązań czasowych, czy 

jednorazowych wpłat $208,483.00 od 82 rodzin / ofiarodaw-

ców. Mamy nadzieję, że przez włączenie się wszystkich na-

szych parafian jesteśmy w stanie szybko osiągnąć wyznaczony 

cel.   

Więcej informacji na temat samej kampanii można też znaleźć 

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

stępnych 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 pra-

gnący je wspierać w ten sposób oraz wymienić się doświadcze-

niami 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 nade-
słanych przez osoby potrzebujące natychmiastowego wsparcia 
modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje nieciepiące 
zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członko-
wie Pogotowia Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują 
wiadomość i możesz być pewien, że w nadesłanej intencji mo-
dli 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 Bą-
czek lub Malwiną Janczew-
ską. Istnieje też możliwość 
przesyłanie intencji w języku 
angielskim. 
 
WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW. W TYGODNIU 

Począwszy od poniedziałku, 21 czerwca, na czas wakacji 
wprowadzamy nieco zmieniony porządek Mszy św. codzien-
nych. Ma to związek z wyjazdami wakacyjnymi księży. We-
dług prawa kościelnego każdy ksiądz powinien sprawować 
jedną mszę św. dziennie, chyba, że zachodzi uzasadniona po-
trzeba np. pogrzeb, wtedy drugą.  
Msze św. ranne w j., angielskim będą sprawowane we wtorki,  
czwartki, oraz w soboty. (godzina pozostaje bez zmian) 
Wieczorne Msze św., tak jak dotychczas: poniedziałki, środy i 
piątki.  
Może się zdarzyć, że już wcześniej została przyjęta intencja 
mszalna na Msze św. poranną. W takiej sytuacji ta msza zosta-
nie odprawiona zgodnie z przyjętą intencją w wyznaczony 
dzień. 
Bardzo prosimy aby w związku z tym sprawdzać na bieżą-
co porządek mszy św. danego tygodnia na stronie 2 biulety-
nu.  
 

DZIĘKUJEMY - BÓG ZAPŁAĆ! 
W imieniu rodziny Kurpiewskich serdecznie dziękujemy 
wszystkim za życzliwość i hojność podczas kolekty na rehabi-
litację Sławka. Zebraliśmy prawie $14,000, nie licząc ofiar 
przekazanych bezpośrednio Sławkowi. „Prawdziwych przyja-
ciół poznaje się w biedzie.” Bóg zapłać! Sławkowi życzymy 
powrotu do zdrowia i wytrwałości podczas leczenia i rehabili-
tacji. Szczęść Boże! 
 

POZDROWIENIA OD O. PAWŁA JASKOTA 
W dniu 29 maja, 2021 roku Diakon Paweł Jaskot przyjął świę-
cenia kapłańskie w bazylice Klasztoru na Jasnej Górze. Mia-
łem to szczęście, aby osobiście uczestniczyć w tej uroczystości 
i w imieniu całej naszej parafii złożyć O. Pawłowi życzenia i 
gratulacje. O Paweł, który 7 lat temu wstąpił do zakonu Pauli-
nów w Częstochowie Amerykańskiej i uwieńczył lata formacji 
i studiów święceniami kapłańskimi, wszystkich serdecznie po-
zdrawia i błogosławi, przesyłając pamiątkowe obrazki, które 
można znaleźć na stoliku przy bocznym wejściu. ks. Ryszard 
 

https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/


 

 

Corpus Christi - Boże Ciało 
June 6, 2021, 6 czerwca 

 
More / więcej 

www.olcworcester.com 



 

 

SUNDAY COLLECTION  KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF JUNE 6, 2021  

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,360.00 - Incl. $1,230.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 1,904.00 - Incl. $ 375.00 online 
CATHOLIC COMMUNICATIONS $    310.00 - Incl. $ 50.00 online   
RENOVATION FUND   $    832.50 - Incl. $ 122.50 online 
FATHER’S DAY   $      25.00 online 
PETER’S PENCE   $      25.00 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: 
  
Courtney, Donald and Barbara 
Currier, Robert and Alice 
Daly, Elizabeth 
Ermanski, Brenda 
Friend, From a and From a 
Kania, Elizabeth 
Klimczuk, Helena 
Kohut, Deacon Steve and Sylwia 
Pacek, John and Susan 
Piaścik, Bernard and Anna 
Polek, Father Richard 
Rogacz, Stanley 
Savaria, Gretchen and Matthew 
Sicotte, Faith 
Zborowski, Krzysztof and Krystyna 
Zielonka, Chester and M 
 

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 

 Catholic Communications Campaign 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

 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/

