
 

 

  

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 

4 Lipca  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 

July 4,  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  

SUMMER 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: Tuesday, Thursday 

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! 

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 

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  14 NIEDZIELA ZWYKŁA 

RECTORY SUMMER HOURS  
Throughout the summer Priests and office staff 
will be taking some vacation time. Please call 

before you visit the rectory. Bulletins are 
available at the front door. 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 
 PODCZAS WAKACJI  

Podczas wakacji księża i pracownicy parafii 
będą udawać się na urlopy. Dlatego przed 

przyjściem do kancelarii parafialnej bardzo 
prosimy o wcześniejszy telefon aby upewnić 

się, że kancelaria jest otwarta. 



 

 

 Saturday, July 3  

VIGIL of the 14th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Statia Yuknavich (40 anniv.) - int. Daughter and Family 
2. Special Intention known to God  
3. śp. Henryk and Stanisław Szydlik - int. Family Tadek and 

Diane 
4. Health and blessings for Krystyna and Jerzy Wócicki on the 

occasion of their 50th wedding anniversary 
5. śp. Florence (Blasko) Canny - Months Mind - int. Rita 

Grimaldo 
6. śp. Anna Babiński - int. Family 
 

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 4 
14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 LIPCA  

INDEPENDENCE DAY 
8:00 AM - śp. Jerzy Szydlik ( 7 rocz.) - int. rodzina  
9:30 AM - Deceased members of the Kizior, Drozdowski and 

Waśko Families 
11:00 AM 
1. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Członków 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
2. śp. Erich Lange - int. żona z rodziną 
3. śp. Stanisław Piaścik - int. Anna Brzóska 
4. śp. Paweł, Zbigniew Chełstowski, Tadeusz, Stanisława 
Pardo, Józef, Czesława, Kazimierz Ustaszewscy, Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
5. śp. Julia, Piotr, Marian, Kazik i Marian - int. Kazik z rodziną 
6. śp. Genowefa Rafałowicz, Jerzy Klimaszewski, Czesław 
Kawalec i zmarłych z rodziny Klimaszewskich - int. 
Władysława 
7. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z 
rodzinami 
8. śp. Halina Wróblewska i zmarłych z rodziny Wróblewskich - 
int. Ryszard z rodziną 
9. śp. Dorota i David Jasukonis, Ludmiła Nowosad - int. Galina 
z rodziną 
10. śp. Czesław Kawalec, Jan Białonóżka, zmarłych rodziców 
- int. Władysława Kawalec i Wanda Urban 
11. śp. Bożenna Wiśniewska - int. kochające wnuki Daniel i Olivia 
12. śp. Sophie (Kowalewski) Bohdiewicz (70 rocz.) - int. syn 
13. śp. Karol Pyśk (30 dzień po śmierci) - int. Koło Żywego 
Różańca 
14. śp. Czesława Kulma (30 dzień po śmierci) - int. Genowefa 
Jakubanis 
15. śp. Stanisława i Wacław Deptuła; Celina i Stanisław 
Nalewajek - int. Mieczysław z rodziną 
16. śp. Józef Kopczewski i zmarłych z rodzin Kopczewskich i 
Popiołków - int. Hanna Deptuła z rodziną 
 

Monday, July 5     
6:30 AM - śp. Joseph  Danko Sr - int. children 
6:30 PM - śp. Stefania, Antoni, Edward, Krzysztof i Jan 
Szydlik - int. Karol z rodziną 
 

Tuesday, July 6 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
6:30 AM - śp. Władysław, Edward, Robert Parzych 
 

Wednesday, July 7  
6:30 AM - śp. Beatrice Wilmot - int. Rita Seligowski 
6:30 PM - śp. Danuta i Roman Rzepka - int. Ela i Marian 
Szambelan 
 

Thursday, July 8  Św. Jana z Dukli 
6:30 AM - śp. Thomas Stachura - int. The Prytko Family 
 

Friday, July 9 
6:30 AM No Mass 
6:30 PM - śp. Jadwiga i Bolesław Gawrych - int. Jan z rodziną 
 
Saturday, July 10  

7:00 AM - śp. Julia Skinger - int. Family 
 

VIGIL of the 15th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Halina Sadłowska, Wiesław Gleba, Maria i Romuald 
Lutwiejko, Tadeusz Jaszczolt - int. Family 
2. śp. Wiktoria, Władysław, Marian Grzyb and deceased 
members of the Family - int. Zofia Szydlik 
3. God’s grace and blessings for William Gablaski - int. 
Ermanski Family 
4. śp. Benicja Borowska (1 anniv.) - int. Son and Daughter in Law 
5. śp. Deceased Members of the Faustyn Stodólski Family - 

int. Family 
6. śp. Karol Pyśk - int. Barbara Marczewski 
7. śp. George Brigham and Tommy Holland - int. Linda 

Lipiński 
 

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 11 
15 NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 LIPCA  

8:00 AM - śp. Marianna i Ludwik Cwalińscy i zmarłych z 
rodziny Mieczkowskich, Cwalińskich i Karwowskich - 
int. wnuczka z rodziną  

9:30 AM - śp. Michał Berestka - int. Daughter and Family 
11:00 AM 
1. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze Boże błogosł. dla rodzin Piaścików i Lozada 
2. Msza św. dziękczynna, z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. 
dla Krystyny i Jana Gawrychów z okazji 45 rocznicy ślubu 
3. O zdrowie i Boże błogosł. dla cioci Lucy i wujka Czesia 
Karłowicz - int. kuzynka 
4. śp. Danuta Deptuła - int. Elżbieta z rodziną 
5. śp. Bożenna Wiśniewska - int. kochające wnuki Daniel i Olivia 
6. śp. Zmarłych z rodzin Sawickich i Szydlików - int. Tadeusz i 
Diane 
7. śp. Aniela Zushlag - int. Zuzanna Lewandowski 
8. śp. Zmarłych z rodzin Rusin i Sobieraj - int. córka Zuzanna 
Lewandowski 
9. śp. Jadwiga, Michał, Zdzisław Subocz, Regina, Jan, Janusz 
Glab - int. siostra 
10. śp. Antoni Piaścik - int. koleżanka Helena 
11. śp. Helena, Wacław Karpińczyk; Anna i Stanisław Borys; 
Maria, Józef, Leszek  Twarog 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
O zdrowie i błogosł. Boże dla cioci Lucy Karłowicz 

int.  kuzynki 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“As the Lord spoke to me, the spirit entered me and set me on 

my feet, and I heard the one who was speaking say to me, 
‘Son of man, I am sending you…’” (EZEKIEL 2:2-3)  

God has a plan for each of us.  He calls us to do something for 
Him.  But, He doesn’t leave us on our own to figure it out.  He 
gives us the resources we need to do His work.  Are you 
listening for God’s call?  When you hear it, do you get on your 
feet and do the work He asks of you?  Do not be afraid.  God 
doesn’t call the equipped, he equips the called. Answer His 
call.  

 

WELCOME BACK! 
Bishop McManus has announced the restoration of the 
obligation to take part in Mass on Sundays and Holy Days 
of Obligation.  
Bishop McManus has also modified those adaptations of 
liturgical practices which we have been observing for the past 
year in mitigation of the virus. 
• 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 see that some of the pews are still blocked 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.  

• Holy Water, Hymnals and Missalettes are, available. 
 
PLEASE NOTE: The obligation to be at Mass in person never 
applies to someone who is sick, or has compromised health, or 
is 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  
Please Note: This week the morning Mass will be celebrated: 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday.  
No morning mass on Friday.  

 

VISITATION HOUSE 
 THANKS YOU! 

Thank you to all of our parishioners who helped 
us to honor fatherhood and support the lives of 
unborn children by participating in the Father’s 
Day Candy Bar Fundraiser.  In addition to 

lovingly recognizing the importance of a man’s role as both a 
spiritual and physical father, we also provided financial support 
for our neighbors at Visitation House.  Through your 
generosity, we were able to send $1,531.50 to Visitation House 
to help them meet their expenses.  Please keep the mothers, 
father’s and babies in your prayers as we all work towards a 
day when abortion will be an unthinkable idea! 

SAINT OF THE WEEK: 
Blessed Mary Teresa Ledóchchowska 

 

(1863-1922)  -  Feast Day: July 6 
 

Born in Austria to a Polish count and his 
Swiss wife, she gave up her position as 
lady-in-waiting to a Tuscan grand 
duchess to devote her literary and 
organizational skills to the African 
missions and anti-slavery movement. In 
1894 she founded the Institute of the 
Sisters of St. Peter Claver, which was 
formally approved in 1899. She stressed 
the importance of lay involvement, 
promoted literacy among Africans, and 
produced Bibles, catechisms and 
periodicals in African languages. She 
died in Rome at her order’s generalate and was beatified in 
1975.  
One of her 9 siblings, Julia (religious name Mary Ursula) is a 
Saint of the Catholic Church. She was the foundress of 
the Ursulines of the Agonizing Heart of Jesus 

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, evan-
gelization 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 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 $263,353.00 from 105 donors. Our goal is 
$376,817.00.  Please join us in our common efforts 
to support the diocese and our parish.  
Please keep in mind that 40% of all collected money 
will be returned to our parish, for our own projects.  
On our website www.olcworcester.com you can find a 
video and more information about the campaign.  

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


 

 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA 
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważo-
ny». Mk 6, 5 
Rodzinne miasto, do którego przychodzi Jezus, przywołuje 
skojarzenie z posłaniem proroka Ezechiela (1 czytanie). Chcia-
łoby się oczekiwać, że tym razem Prorok zostanie przyjęty i 
wysłuchany, ale i Jezus spotyka lud oporny, co to powątpiewa 
w Jego posłannictwo. Tylko dar Ducha Świętego, wysłużonego 
dla nas przez Jezusa Chrystusa, przezwycięża ten opór. Oby-
śmy Go chętnie przyjmowali.  

 
POWRÓT DO NORMALNOŚCI 

Wraz z luzowaniem stanowych obostrzeń związanych z pande-
mią, Biskup McManus zniósł większość ograniczeń w kościo-
łach naszej diecezji i przywrócił obowiązek uczestniczenia w 
niedzielnej Mszy św. w kościele.  
Oczywiście osoby chore, albo opiekujące się chorymi i osoby 
mające inne poważne przeszkody nie mają obowiązku uczest-
niczenia we mszy w kościele. Dlatego w dalszym ciągu będzie-
my transmitować przez internet msze św. w niedziele o godz. 
9:30 i 11:00, msze św. wigilijną w sobotę i wieczorne nabożeń-
stwa. Szczegóły na naszej stronie www.olcworcester.com  

 
KAMPANIA „LEGACY OF HOPE” 

W tym czasie podejmujemy nasze zobowią-

zania w ramach kampani Legacy of Hope. 

Listy zawierające karty zobowiązań na 4 lata 

zostały wysłane do wszystkich parafian. Je-

żeli ktoś ich nie otrzymał, są one dostępne przy wyjściu z ko-

ścioła 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 $263,353.00 od 105 rodzin / ofiarodaw-

ców. 40% całej uzbieranej kwoty wróci do nas na nasze 

parafialne potrzeby. Mamy nadzieję, że przez włączenie się 

wszystkich naszych parafian jesteśmy w stanie szybko osią-

gnąć wyznaczony cel. Więcej informacji na temat samej kam-

panii można też znaleźć na naszej stronie: 

www.olcworcester.com oraz na ulotkach dostępnych przy wej-

ściach do kościoła.  
 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW. W TYGODNIU 
W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane od ponie-
działku do czwartku oraz w sobotę, wg przyjętych intencji.  

 
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 niecierpiące 
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 Bączek: 
774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. Istnieje 
też możliwość przesyłanie intencji na email w języku polskim 
lub angielskim: pogotowie.metanoia@gmail.com 
 

FILM „CZYŚCIEC” 
W piątek, 9 lipca, po mszy św. wieczornej, w ramach spotkania 
Grupy Miłosierdzia, zapraszamy na projekcję filmu pt. 
„Czyściec” w sali na plebani.  
„Czyściec” - to film poruszający temat historii Fulli Horak – 
ateistki, która pod wpływem poznanej kobiety o niezachwianej 
wierze w Boga weszła na drogę nawrócenia. To spotkanie 
przekonało ją do duchowych poszukiwań i odnowienia warto-
ści, jakie kiedyś porzuciła. Pewnej nocy, gdy Fulla usilnie się 
modliła, doznała objawienia. Wówczas ukazała jej się założy-
cielka zgromadzenia Najświętszego Serca – Magdalena Zofia 
Barat. To jednak nie było jedyne takie doświadczenie w życiu 
Fulli. W późniejszych dniach odwiedzili ją między innymi Jan 
Bosko, Teresa od Dzieciątka Jezus i Joanna d'Arc, którzy od-
kryli przed kobietą wiedzę na temat Nieba, piekła i czyśćca. W 
następstwie wydarzeń, w czasie których wiara Fulli Horak 
mocno się pogłębiła, stała się ona autorką książki - „Piękna 
Pani”. Swoje doznania związane ze świętymi zawarła w roz-
dziale „Zaświaty”. W połączeniu z objawieniami, jakich do-
świadczyli inni – święci Ojciec Pio, Faustyna Kowalska i bło-
gosławiony Ojciec Stanisław Papczyński powstaje spójny ob-
raz dotyczący tego, co czeka na człowieka po śmierci. 

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 rectory 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 powi-
adomić Parafię o zamiarze zawarcia małżeństwa na ok. 
jeden rok przed terminem.  
 

SAKRAMENT CHORYCH Prosimy o kontakt z Kancelarią 
Parafialną w celu umówienia wizyty. 

ZAPISY DO PARAFII  
 

Witamy nowych parafian. Zachęcamy też wszystkich do oficjal-
nego 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 zaświ-
adczenie (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 reg-
istration 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 offerings 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 ! 

https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us


 

 

SUNDAY COLLECTION -  WEEKEND OF JUNE 27,  2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  3,548.00 - Incl. $1,055.00 online 
PETER’S PENCE   $     692.00 - Incl. $     30.00 online 
FATHER’S DAY   $       58.00 - Incl. $     40.00 online 
RENOVATION FUND   $53,812.50 - Incl. $   112.50 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $       40.00  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 
Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 
Cuzzupe, Robert & MaryJane 
         IMO Edward and Irene Maciejko 
Deptuła, Grzegorz and Monika 
Frisinger, Marta 
From the Estate of  
 Judith Buckroth-Landgren 
Kalinowski, Tadeusz and Dorota 
Kaminski, Donald and Linda 
Kohut, Deacon Steve and Sylwia 
Mazierkowski, Paweł and Justyna 
Tole, Genevieve - IMO Helen Tole; 

Boleslaw, Helen, Edward and  
 Sister Colette Wojciak 
Wróblewski, Richard 
 
 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

 Monthly maintenance  
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Bieżące utrzymanie budynków 

THANK YOU! 
 

Last week we  received a donation of $53,000.00  
from the Estate of Judith Buckroth-Landgren.  

Judy was only 56 when she passed away, on April 21, 2021. Her funeral 
was celebrated at our church on April 28, 2021.  
Our Parish Community is very grateful for such a generous donation 
which was deposited into the  Renovation Fund Account.  
Masses will be celebrated  for Judith throughout  the year and in the futu-
re in our church. Her donation will also be recognized in a special way on 
the Tree of Life.  
Please remember her and all the founders and benefactors of our church, 
both living and deceased, in your prayers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIĘKUJEMY! 
 

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy ofiarę w wysokości $53,000.00, zapi-
saną w spadku przez śp. Judith Buckroth-Landgren dla naszej parafii.  
Judith zmarła 21 kwietnia tego roku w wieku 56 lat. Jej pogrzeb odbył się 
w naszym kościele 28 kwietnia.  
Jako parafia jesteśmy bardzo wdzięczni za tę bardzo hojną ofiarę, która 
została wpłacona na konto Funduszu Remontowego.  
Do końca tego roku i w przyszłości parafia ofiaruje Msze święte za Ju-
dith. Ofiara Judith będzie odpowiednio upamiętniona na „Drzewie Ży-
cia”.  
Prosimy także naszych parafian o modlitwę za fundatorów i dobrodziejów 
naszego kościoła i parafii, zarówno żywych jak i zmarłych.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
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   

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 

Space available! 
 

508-755-5959 
rectory@olcworcester.com 

 
$300 / year 

https://auburnprimary.com/

