
 

 

  

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 

11 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 11,  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,  
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 

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  15 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 10  

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 
12. O łaskę zdrowia dla Marty Twarog - int. rodzina 
13. O Boże błogosł. i wszelkie łaski dla osób uczestniczących 
w pogrzebie Karola Pyśk - int. rodzina 
 

Monday, July 12 ,  Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 
6:30 AM - śp. Irene Mahoney - int. Husband and Family 
6:30 PM - śp. Bolesław i Julianna Borys i zmarłych z rodz. 
Borys i Kulczak 
 

Tuesday, July 13    Św. Andrzeja Świerada i Benedykta 
6:30 AM - śp. Marcin Nowak 
6:00 PM - Msza św przed spotkaniem biblijnym 
 

Wednesday, July 14  
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Stefania i Antoni Brzóska - int. kuzynki 
 

Thursday, July 15  St. Bonaventure 
6:30 AM - śp. Helena Antoniak (1 anniv.) - int. Brother in Law 
with wife 
 
Friday, July 16 Our Lady of Mt. Carmel 
6:30 AM No Mass 
6:30 PM - śp. Anna i Kazimierz Pieniążek - int. córka z rodziną 
 

Saturday, July 17  

7:00 AM - śp. Irena Parzych 
 

VIGIL of the 16th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. Stephen Brzozowski (anniv.) int. Children Val and Stan 
3. śp. Frances (1 anniv.) and Edmund (36 anniv.) Chrostowski 
- int. Family 
4. śp. John Yanczewski - int. wife Tiva and daughter Nancy 
 

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 18 
16 NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 LIPCA  

8:00 AM - śp. Zdzisław Małkowski - int. Matka  
9:30 AM - śp. John and Stella Prytko - int. Prytko Family 
11:00 AM 
1. O Boże błogosł., Dary i moc Ducha św. dla Ks. Edwarda z 
okazji urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
2. Dla córek Mai i Bianki z okazji urodzin o łaski i Boże 
błogosł. - int. rodzice 
3. Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o błogosł. 
Boże oraz prowadzenie przez Ducha św. dla Justyny i Pawła z 
okazji rocznicy ślubu 
4. śp. Marta Barszczewska, Waldemar Kulbacki - int. Adela i 
Jan Kulbacki 
5. śp. Zdzisław Osowski i zmarłych z rodzin Kamińskich - int. 
Elżbieta z rodziną 
6. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
7. śp. Tomasz Ćwiek - int. mama 
8. śp. Bolesław i Jadwiga Gawrych, Bronisław i Stefania 
Galanek - int. Krystyna i Jan 
9. śp. Ryszard Mieczkowski (30 dni po śmierci) - int. ciocia 
Halina Niedźwiecka 
10. śp. Karol Pyśk - int. Lucek Parzych z rodziną 
11. śp. Julian, Weronika Mackiewicz - int. córka Helena 
12. śp. Maria, Aleksander Kowalczyk - int. Władysław Banach 
13. O Boże błogosł., światło Ducha Św. dla Tomka z okazji 50
-tych urodzin - int. rodzina 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“He instructed them to take nothing for the journey but a 

walking stick – no food, no sack, no money in their 
belts.” (MARK 6:8)  

Imagine taking nothing but a stick when you go on a trip.  The 
Apostles must have really trusted in God’s providential 
care.  Think of all the material things “we can’t live without” in 
today’s world.  We make our life’s journey more difficult 
because of all the material baggage that we drag along.  Putting 
God first in everything and putting our money and possessions 
second gives us freedom because we don’t become “slaves” to 
wanting to acquire more things.  

 

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

 
TELL CONGRESS TO 

SAVE THE HYDE 
AMENDMENT!   

The Hyde Amendment and 
similar laws have protected 
taxpayers from funding 
elective abortion for 45 
years. Now, powerful 
members of Congress want 
to take away these laws that 
both Democrats and 
Republicans have supported 
for nearly half a century. 

Billions of federal taxpayer dollars could be used to pay for 
abortion. Government money would be better spent supporting 
women in crisis pregnancies and struggling new mothers than 
paying to end the lives of their children. It is critically 
important for Catholics to send a strong message before 
Congress moves forward to impose taxpayer-funded abortion. 
Visit https://bit.ly/no-taxpayer-abortion-action to learn more 
and to send a message to Congress with just a few clicks, 
AND, sign the petition at: www.notaxpayerabortion.com.   

 
1230AM & 970AM EMMANUEL RADIO 

MOTHER TERESA BOOK OFFER  
Summer greetings from 1230AM, 970AM & 101.1FM 

Emmanuel Radio!  
God knows you deserve a summer vacation this year, but God 
also knows you should not take a vacation from Him. Help 
bring the Mass, Holy Rosary and Catholic programs to you and 
others in need of His word this summer. Donate at (508) 767-
1230; online www.1230radio/com; or mail Emmanuel Radio, 
P.O. Box 20027, Worc., Ma 01602 & we will send you the 
book “Do Something Beautiful for God: The Essential 
Teachings of Mother Teresa”. (Min. $40. Gift) It is a great 
summer read! Thanks, from 
Emmanuel Radio - Truth for 
Life. 

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 $278,303.00 from 111 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://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/83763/Respond
https://www.notaxpayerabortion.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/


 

 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

15NIEDZIELA ZWYKŁA 
Jezus przywołał do siebie Dwunastu  

i zaczął rozsyłać ich po dwóch.     Mk. 6, 7 
Jesteśmy dzisiaj świadkami rozesłania na cały świat tych, któ-
rzy towarzyszyli Jezusowi w czasie Jego publicznej działalno-
ści. On ich wybrał, pouczył i uzdolnił do tego, aby stali się gło-
sicielami Dobrej Nowiny. Każde powołanie jest więc procesem 
ciągłego wzrastania i dojrzewania do wypełnienia zadań z nie-
go wynikających. Tak też było z Apostołami. Mistrz najpierw 
pokazał, co mają mówić i czynić. Będąc blisko Nauczyciela, 
słyszeli, jak nieustannie wzywał do nawrócenia, i widzieli, jak 
wyrzucał złe duchy i uzdrawiał. Jedyne, co muszą robić, to na-
śladować Chrystusa i całą swoją ufność pokładać w Bożej 
Opatrzności. Chrystus posyła także nas, abyśmy we współcze-
snym świecie byli Jego głosem i Jego dłońmi, szczególnie wo-
bec drugiego człowieka.  

 

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 niedzielę o godz. 
9:30 i 11:00, msze św. wigilijną w sobotę i wieczorne nabożeń-
stwa. Szczegóły na naszej stronie www.olcworcester.com 
 

WTOREK - SPOTKANIE BIBLIJNE  
Spotkanie Koła Biblijnego odbędzie się we wtorek, 13 lipca o 
godz. 6:30 pm w sali na plebani. Tym razem przedmiotem 
spotkania będzie fragment z Ewangelii św. Łukasza Łk 6,27-
38, rozważany metodą skrutacji. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę św. o godz. 6:00 
wieczorem.  
Więcej informacji na temat metody rozważania i modlitwy Sło-
wem Bożym zwanej „skrutacją” można znaleźć na 
www.skrutacja.kapucyni.pl  
 

KAMPANIA 

„LEGACY OF HOPE” 
W tym czasie podejmujemy nasze 

zobowiązania w ramach kampani 

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 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 $278,303.00 od 111 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 w ponie-
działek, wtorek, czwartek oraz w sobotę, wg przyjętych inten-
cji. Nie będzie rannych Mszy we środę i piątek.  

 
POGOTOWIE MODLITEWNE  

Przy Wspólnocie Metanoia w naszej 
parafii jest duża grupa osób, która wyra-
ziła gotowość do modlitwy w intencjach 
nadesłanych przez osoby potrzebujące 
natychmiastowego wsparcia modlitew-
nego. Ponieważ często są to sytuacje 
niecierpiące zwłoki, dlatego po przyję-
ciu takiej intencji wszyscy członkowie 
Pogotowia Modlitewnego drogą elek-
troniczną otrzymują wiadomość i mo-
żesz 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: 
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 
 
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 związane z tą inicjaty-

wą można kierować do  Danuty Stasiewicz: 508-341-4260. 

 

PIKNIK RODZINNY 
Wspólnota Metanoia zaprasza 

na piknik rodzinny w sobotę, 

17 lipca w Rutland State 

Park, 49 Whitehall Rd. Po-

czątek o godz. 10:00 rano. W programie gry i zabawy dla dzie-

ci i dorosłych. Prosimy o przyniesienie czegoś do jedzenia.  

Zapraszamy wszystkich chętnych, również tych którzy chcieli-

by dowiedzieć się więcej na temat wspólnoty. Będzie okazja do 

rozmowy i uzyskania odpowiedzi na pytania. Więcej informa-

cji Kasia: 774-402-0721 oraz na plakacie na poprzedniej stro-

nie.  

https://skrutacja.kapucyni.pl/o-skrutacji/
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 JULY 4,  2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,687.00 - Incl. $1,095.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $ 2,140.00 - Incl $    265.00 online 
RENOVATION FUND   $ 2,272.50 - Incl. $   142.50 online  
PETER’S PENCE   $      18.00  
FATHER’S DAY   $      29.00  
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $        5.00  online 

 
Thank you for loving and supporting your parish.  GOD BLESS YOU!   

Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii. BÓG ZAPŁAĆ! 

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: 
  
Cieśluk, Leonard 
Courtney, Donald and Barbara 
Doroz, Christopher and Grażyna 
Ermanski, Brenda 
Kania, Elizabeth 
Kohut, Deacon Steve and Sylwia 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kurpiewski, Sławomir and Bożena 
LaFrance, John and Grazyna 
Metanoia Prayer Group 
Miloski, Anthony E 
Pardo, Alina 
Polek, Father Richard 
Popielarczyk, Joanna 
Rogacz, Stanley 
Rose, Michael IMO Jane (Kalinowski) 
Rose 
Savaria, Gretchen and Matthew 
Seaver, Austin and Mary 
Stasiewicz, Jarosław 
Wassel, Frederick 
Wróblewska, Krystyna 
Zabek, Wesley and Elizabeth 
 

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

It’s easy safe and convenient! 

HENRYK GUDELSKI 

(53) lost his life suddenly 

and unexpectedly on Tues-

day evening (06/29) in 

New Britain, CT. He was 

killed in a hit-and-run by a 

teenage driver in a stolen 

car.  

His latest project was to 

build a "SHRINE OF 

MARY" in front of St. 

John's Church in Man-

chester, CT. He loved Our 

Blessed Mother and he 

had a special devotion to 

her. In fact, he attended 

Sunday Mass at St. John's just two days before the tragic accident, and discussed 

the project with the pastor, Father Adam. It was supposed to be done in July… 

“Now, we're experiencing the great loss of this wonderful and skillful man, patri-

ot, runner, and believer ”Father Adam lamented. “But we won't give up! We are 

determined to build the Shrine in loving memory of Henryk”  he said. 

If you would like to help, please send your donations to O.L.C. parish office.  
Make your checks payable to Our Lady of Czestochowa with the memo: “In 
memory of Henryk Gudelski”, or directly on https://gofund.me/f7620522. Thank 
you for you help. Henryk was an active member of the local Polonia, marathon 
runner and Uncle to Ewelina Szydlik, our parishioner.  
 

Ś.P. HENRYK GUDELSKI (53) 
Polonia Nowej Anglii została poruszona wiadomością o tragicznej śmierci  

Henryka Gudelskiego(53) w New Britain, we wtorek, 29 czerwca. Podczas tre-
ningu biegowego, został on potrącony przez 17-to letniego kierowcę, uciekające-
go skradzionym samochodem.  
Z relacji proboszcza parafii św. Jana w Manchester, CT wiemy że Henryk uczest-
niczył we Mszy św. w niedzielę, dwa dni przed śmiercią, i rozmawiał z nim o 
swoich planach ufundowania kaplicy Matki Bożej przed kościołem.  
Lokalna Polonia chce teraz ufundować tę kaplicę w imieniu Henryka oraz 
ku jego pamięci i zbiera na ten cel fundusze. Jeśli ktoś chciałby pomóc, to 
może przesłać swoją ofiarę do naszej parafii (czeki na O.L.C z  adnotacją: 
“ku pamięci Henryka Gudelskiego”, albo bezpośrednio przez stronę utworzoną 
na https://gofund.me/f7620522  
Henryk był aktywnym członkiem lokalnej Polonii, biegaczem, patriotą. Podczas 
maratonów zakładał biało-czerwony strój z MB Częstochowską i Białym Orłem 
na piersi. Henryk był też wujkiem Eweliny Szydlik, naszej parafianki.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://gofund.me/f7620522
https://gofund.me/f7620522


 

 

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/

