
 

 

  

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 

18 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 18,  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 

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  16 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 17  

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 
5. śp. Vincent Byczko - int. wife and family 
 

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 
14. O zdrowie i błogosł. Boże dla Małgorzaty i Piotra Gubała - 
int. siostra 
15. O zdrowie, Boże łaski i opiekę Maryi dla Anny Śmigielskiej 
z okazji 91 urodzin - int. rodzina 
 

Monday, July 19 
6:30 AM - śp. Genowefa Zawada; Health, God’s Blessing and 
protection of the Blessed Mother for Anna - int. Barbara and 
Ed Zawada 
6:30 PM - O Boże błogosł., Daty Ducha Św. i potrzebne łaski 
w życiu dla Marty 
 

Tuesday, July 20  
6:30 AM - Health needs of a special friend - int. Deborah 
Jachimczyk 
 

Wednesday, July 21  
6:30 AM - śp. Marek Macko - int. daughter Anna with family 
6:30 PM - śp. Marek Macko - int. rodzina Mrzygłód 
 

Thursday, July 22  St. Mary Magdalene 
6:30 AM - śp. Władysław, Stanisława, Zofia Parzych 
 
Friday, July 23 St. Bridget 
6:30 AM No Mass 
6:30 PM - śp. Zdzisław i Stanisław Małkowski - int. rodzina 
 
 
 

Saturday, July 24  Św. Kingi 

7:00 AM - śp. Harry Furman - int. Prytko Family 
 

VIGIL of the 17th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Anna, Franciszek Święszkowscy - int. Granddaughter 
Elżbieta and family 
2. Thanksgiving Mass on the occasion of 30th Wedding Anniv. 
of Bożena and Jacek, with petition for blessings in the years to 
come 
3. God’s graces and blessings for William Gablaski - int. 
Ermanski Family 
4. śp. Julia Chojnicki (anniv.) - int. Steve and Annie Chojnicki 
5. śp. Deceased members of the Byczko and Domaszewicz 
Family - int. Family 
 

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 25 
17 NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 LIPCA  

8:00 AM - śp. Zofia i Józef Rogalski - int. córka Krystyna z 
rodziną 

9:30 AM - śp. Władysława Nawrocka and deceased members 
of the Wilga Family - int. Family 

11:00 AM 
1. Bronisław i Stefania Galanek - int. Krystyna z rodziną 
2. śp. Anna i Franciszek Święszkowscy i zmarłych z rodziny - 
int. Jan z rodziną 
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dalsze błogosł. i 
opiekę Matki Najśw. dla Marzeny i Marka z okazji rocznicy 
ślubu 
4. śp. Witold, Józef, Jan, Teofila i zmarłych z ich rodzin 
5. śp. Teresa Zięba - int. brat 
6. śp. Maria i Zygmunt Pilek - int. Barbara z rodziną 
7. śp. Władysław Chmura - int. Rodzina Różańcowa 
8. śp. Anna i Kazimierz Wróbel i zmarłych z rodziny Wróbel - 
int. córka Teresa 
9. śp. Stanisława Jachimczyk (rocz.) - int. rodzina 
10. śp. Stasia Jachimczyk (2 rocznica) - int. Staś z rodziną 
11. śp. Sabina i Józef Gwiazda i zmarłych z rodziny Gwiazda - 
int. Teresa 
12. śp. Edmund Kozakiewicz - int. żona Helena 
13. O boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Krzysztofa 
Cieślak z okazji urodzin - int. rodzina 
14. Cecylia Kulas (30 dzień po śmierci) - int. rodzina 
15. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon Stasiewicz, i zmarłych z 
rodzin Śmigielskich i Stasiewiczów - int. rodzina 
16. śp. Karol Pyśk - int. Kazimierz i Anna Szydlik 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

SACRED HEART CANDLE  
śp. Teresa Zięba - int. Wiesław Suchomski 

 
 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
śp. Teresa Zięba - int. Wiesław Suchomski 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 “He said to them, “Come away by yourselves to a deserted 

place and rest a while.” (MARK 6:31)  
Do you spend time, every day, alone and in silence listening to 
how God is calling you?  If not, you are missing out on a 
wonderful opportunity to develop a more personal relationship 
with Him.  Unless we talk, and more importantly, listen to God 
every day, how else will we know how He is calling 
us?  Consider making a retreat this year, spend some “alone” 
time with God.  

 

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 of 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.  

 
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. 

RENOVATION WORK UPDATE 
 

For the last few months, despite limitations, parish renovation 
projects have been ongoing.  We have made major repairs to 
the Shrine in the parking lot.  We’ve been cleaning and 
beautifying the grounds around the Church and Rectory. We’ve 
made improvements to the choir loft and finished up putting 
school mementoes into storage, to name just a few.  
 

We have also been working out a plan to fix the water leakage 
in the lower church hall. This project will be a major 
undertaking. Contractors will be installing sump pumps and 
piping to move the water away from the church. They will also 
do some work outside of the church to improve the drainage 
systems and make repairs to part of the foundation.  
 

During the month of September work will be done in the 
downstairs church to remove and replace much of the flooring.   
The kitchen and other rooms  will not be available during this 
time. 
 

In preparation for these projects we must move chairs, tables, 
and other items in the lower hall to a storage trailer we will be 
bringing to the church parking lot. We will be looking for 
volunteers in the future to help carry these items from the 
basement to the trailer.  
 

Church services will not be affected by these projects, and the 
upper church will remain fully accessible.  
 

Some other renovation projects that are  in the  planning stages: 
 Renovation of the bathrooms 
 Installation of an elevator  
 Creating  rooms for religious education classes 
 Installation of lights to illuminate the Trees of Life  
 Installation of lights around the steeple to illuminate the 

steeple at night.  
 Replace the wall and gate to the courtyard between the 

Church and the rectory.  
 Continue the installation of fencing along Ward Street 

between the driveways,  
 Trim the large tree in the Rectory parking lot. 
 

All this is possible thanks to your continued support and 
donations to the Building Renovation Fund and the Legacy of 
Hope campaign, from which we will receive 40% of donations. 
May God bless you all for your generosity and sacrifices.  

https://olcworcester.com/


 

 

 

WASHINGTON – This week, the House Committee on 

Appropriations will mark up the Labor, Health and Human 

Services, Education, and Related Agencies (LHHS) 

appropriations bill, which currently excludes the 46-year-

old Hyde Amendment and other longstanding, bipartisan 

provisions including the Weldon Amendment. Eliminating 

these provisions would force taxpayers to pay for elective 

abortions and force health care providers and professio-

nals to perform and refer for abortion against their deeply

-held beliefs, as well as force employers and insurers to 

cover and pay for abortion. 

Cardinal Timothy M. Dolan of New York, chairman of the 

U.S. Conference of Catholic Bishops’ (USCCB) Commit-

tee for Religious Liberty, and Archbishop Joseph F. Nau-

mann of Kansas City in Kansas, chairman of the 

USCCB’s Committee on Pro-Life Activities, issued the 

following statement:  

“This is the most extreme pro-abortion appropria-

tions bill that we have seen, effectively mandating 

healthcare professionals to participate in abortion, 

and forcing American citizens to pay for abortion 

with their tax dollars. By eliminating the Hyde 

Amendment, and other Hyde-like policies, the finan-

cial fruits of Americans’ labor would advance the de-

struction of the smallest, most vulnerable humans. 

Eliminating the Weldon Amendment would be an 

egregious violation of conscience rights by forcing 

individuals and entities to perform, pay for, or 

otherwise participate in an abortion against their be-

liefs. Abortion is not healthcare nor a ‘human service’ 

to anyone.  Rather, abortion is inhumane.  It is a pain-

ful death to an innocent baby, and often leaves wo-

men physically harmed and emotionally devastated. 

 

We implore the House Committee on Appropriations 

to reverse course on these bills that currently expand 

taxpayer funding of abortion, and to restore the long-

standing, bipartisan Hyde provisions and Weldon 

Amendment that have saved millions of lives and 

protected conscience rights. These bills include ma-

ny other provisions and funding for critically-needed 

services that we support. Americans’ tax dollars 

should be used for the common good and welfare of 

all, not to finance abortion or force Americans to vio-

late deeply-held beliefs.   

Further, we ask all Catholics and all people of good 

will to contact their legislators and make their voices 

heard. The lives of millions of vulnerable children, 

and the well-being of their mothers, depend on our 

advocacy.”    

The Committee on Pro-Life Activities has sponsored a 

petition to legislators asking them to preserve the Hyde 

Amendment.  

All are encouraged to sign it at 

 NoTaxpayerAbortion.com. 

https://www.notaxpayerabortion.com/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

16 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, 
byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nau-
czać o wielu sprawach. Mk 6, 34 
Tydzień temu św. Marek opowiadał o rozesłaniu apostołów z 
misją nauczania i uzdrawiania, a teraz przyprowadza nas po-
nownie do Jezusa, ale z apostołami powracającymi już z misji. 
Widząc rzesze ludzi szukających Boga i pragnących poznać 
Jego prawa, przychodzących do Niego i Jego uczniów, Jezus 
podejmuje decyzję o odpoczynku. Widok ludzi znękanych i 
zagubionych porusza jednak Jego wrażliwe serce. Ewangelista 
pokazuje, że w Jezusie Chrystusie wypełniła się obietnica zło-
żona przez Boga ustami proroka Jeremiasza. Tu jeszcze Jezus 
naucza o wielu sprawach, ale przez swoją śmierć da tym lu-
dziom – a także ludziom wszystkich pokoleń i narodów – dar 
pokoju i jedności, w sobie zadawszy śmierć wrogości.  

 

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 

 

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 $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, środę czwartek oraz w sobotę, wg przyjętych 
intencji. Nie będzie rannej Mszy w piątek.  

 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest 
duża grupa osób, która wyraziła gotowość do mo-
dlitwy w intencjach nadesłanych przez osoby po-
trzebujące natychmiastowego wsparcia modlitew-
nego. 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 przesyłania 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. 

 

PRACE REMONTOWE - AKTUALIZACJA 
W ostatnich miesiącach, mimo ograniczeń, różne prace przy 

kościele i otoczeniu były wykonywane. Dotyczy to między 

innymi kaplicy na parkingu, chóru kościelnego, porządkowania 

i składowania przedmiotów pozostałych po zamknięciu szkoły 

i wielu innych.  

Ponadto trwają przygotowania do większego projektu, jakim 

będzie rozwiązanie problemu wody dostającej się do dolnego 

kościoła, po obfitych opadach deszczu. Prace będą wykonywa-

ne zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Przewidy-

wany termin to wrzesień. W tym czasie pomieszczenia dolne 

kościoła nie będą dostępne.  

Będziemy natomiast potrzebować pomocy w przeniesieniu czę-

ści wyposażenia (stoły, krzesła) do kontenera, który będzie 

ustawiony na parkingu.  

W następnej kolejności, mamy w planie remonty łazienek, in-

stalację windy, oraz mniejsze prace, takie jak: przygotowanie 

pomieszczeń dla potrzeb nauki religii, instalację oświetlenia na 

parkingu, oświetlenie „Drzewek życia” przy wyjściu z kościo-

ła, oświetlenie wieży kościoła, instalacja ogrodzenia od strony 

ulicy, między wjazda-

mi na parking i inne. 

To wszystko jest 

możliwe dzięki Wa-

szej pomocy i ofiarom 

na Fundusz Remonto-

wy oraz środkom, 

które otrzymamy w 

ramach 40% z kampa-

nii Legacy of Hope.  

Bóg zapłać wszyst-

kim za ofiary i wszel-

ką pomoc.  

 

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 11,  2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 3,904.00 - Incl. $990.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $    365.00 - Incl. $  55.00 online 
RENOVATION FUND   $    689.50 - Incl. $202.50 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: 
  
Gawędzki, Ireneusz and Anna 

Janczewski, Michał and Malwina 

Kazmierczak, Barbara A 

Klimczuk, Helena 

Kohut, Deacon Steve and Sylwia 

Lange, Halina 

Latour, Gerald and Barbara 

Małkowski, Marianna 

Mrzygłód, Stanisław and Bernadetta 

Pacek, John and Susan 

Pawłowski, Zbigniew and Teodozja 

Piskorz, Kinga 

Rybarski, Teresa 

Stasiewicz, Mariusz and Danuta 

Suchomski, Wiesław 

Szydlik, Jadwiga 

Wesołowski, Zbigniew 

Wierzbicki, Kazimierz 

Zibrid, Sabina 

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

It’s easy safe and convenient! 

LEGACY OF HOPE  
CAMPAIGN   

 
All parishes in the Diocese of Worcester are joining together for the Lega-
cy 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 re-
tired 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 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 bas-
ket, mail it to the rectory, or drop it off in the rectory 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 in-
formation about the campaign.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/


 

 

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/

