
 

 

  

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 

1 Sierpnia  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 

August 1,  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: 
Please check the schedule for each 

week on the next page 
 

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 

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  18 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 31  

VIGIL of the 18th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. John Zając (anniv.) - int. wife and family 
2. śp. Bill and Jean Stanek - int. Prytko Family 
3. śp. Henryk, Stanisław and Aneta Szydlik - int. Anna Gąska 
4. śp. Stanisława, Wiktoria and Kazimierz Sawicki - int. Tadek 
and Diane 
5. Health and God’s blessings for Michelle Gordon - int. 
Sabina Zibrid 
6. God’s blessing and protection of the BVM for  Shuning and 
Dima on their way of preparation for marriage  
 

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 1 
18 NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 SIERPNIA  

8:00 AM - śp. Kazimierz Karpiński i zmarłych z rodziny Karpińskich 
9:30 AM - śp. Halina Sadłowska (anniv.) and Wiesław Gleba 

(anniv.) - int. brother and family 
11:00 AM 
1. śp. Czesława i Franciszek Biedrzycki - int. syn z rodziną 
2. śp. Zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
3. śp. Zmarłych z rodz. Macko i Parzych - int. Maria Macko 
4. O zdrowie i Boże błogosł. dla Ireny i Jana Stomskich z 
okazji 55 rocznicy ślubu - int. siostra Krystyna z rodziną 
5. O zdrowie i błog. Boże dla Ludwika Jachimczyka - int. rodzina 
6. śp. Zmarłych z rodzin Rusin i Sobieraj; Stanisław 
Lewandowski, Maksymilian Rusin - int. córka, żona i siostra 
Zuzanna Lewandowski 
7. śp. Karol Pyśk - int. Marian i Halina Stomski 
8. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. w 
dalszym życiu dla Zenka z okazji urodzin - int. Matka 
9. śp. Czesława Kulma - int. Maria Małkowska 
10. śp. Loretta i Teresa Orawsky - int. znajomi 
11. O łaskę zdrowia, Boże błogosł., dary Ducha Św. dla mojej 
siostry i jej całej rodziny oraz o zdrowie dla moich rodziców i 
brata - int. Aza 
12. śp. Cecylia Kulas - int. Fundacja Jana Pawła II 
13. śp. Witold Modzelewski i za dusze w czyśćcu potrzebujące 
modlitwy 
14. śp. Ewa Zielińska 
15. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Krystyny 
i Stefana Kania.  
16. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
17. śp. Urszula Rachwalska (1 rocz.) - int. rodzina 

18.  Z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o Boże Błogosł. i 
opiekę Maryi dla Asi z okazji urodzin - int. mama i córka 
 

Monday, August 2  
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Filomena Leszczyńska i zmarłych z rodzin 
Leszczyńskich, Majkowskich i Olejnik 
 

Tuesday, August 3  
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
 

Wednesday, August 4  St. John Vianney  
6:30 AM - śp. Irene Mahoney - int. Husband and Family 
6:30 PM - śp. Zofia i Wacław Moniak - int. syn z rodziną 
 

First Thursday, August 5 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Thomas Stachura - int. the Prytko Family 
6:30 PM (Eng/Pol) - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons 
Seminarians, Religious and for the vocations in the Church 
 
 

First Friday, August 6 / Pierwszy Piątek 
Transfiguration of the Lord / Przemienienie Pańskie 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Roman Pianka - int. Genowefa 

 
First Saturday, August 7 / Pierwsza Sobota 

7:00 AM - Health, blessing and protection of the BVM for 
Władysława Szablak on the occasion of her 90th birthday - int. 
Daughter with family 
 

VIGIL of the 19th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Betty and Stanley Wróblewski 
2. śp. Józef Kurkiewicz (1 anniv.) - int. Danusia with Family 
3. śp. Judith Buckroth-Landgren - int. Family 
4. Conversion to Christ and protection by the Holy Spirit for Al 
Lepovsky - int. the Prytko Family 

 
19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 8 

19 NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 SIERPNIA  
8:00 AM - śp. Roman Pianka (15 rocznica) int. żona z córką 
9:30 AM - śp. Zygmunt Rossa (anniv.) - int. Daughter with 

Husband 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław Piaścik - int. Jadwiga i Lucek Parzych 
2. śp. Mieczysław i Marianna Maciąg; Jan i Katarzyna Maciąg 
- int. córka 
3. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej z okazji 
urodzin dla Krystyny Wróblewski - int. Jadzia z rodziną 
4. śp. Czesław Niedzwiecki (5 rocz.) - int. syn z rodziną 
5. śp. Stanisław Szydlik - int. żona z rodziną 
6. Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosł. i 
opiekę Matki Najśw. dla Krystyny z okazji 80 urodzin - int. 
siostra Pola 
7. śp. Cecylia Kulas - int. rodzina Olszewskich 
8. O zdrowie i wiele łask Bożych oraz opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla siostry Sabiny, córki Iwony z rodziną 
i syna Andrzeja z rodziną - int. Alina 
9. śp. Agnieszka, Franciszek, Czesław Pituch, Franciszek, 
Aleksandra Łubińscy, Roman, Waldemar Łysiak oraz 
zmarłych z rodziny 
10. śp. Maria, Jan, Stanisław, Józef, Ryszard Śmigielscy, 
Katarzyna i Józef Ligaj 
11. śp. Rozalia, Bolesław, Zbigniew, Czesław Roszkowscy; 
Helena Kania; Bronisława i Jan Szkaradek i zmarłych z 
rodziny 
12. śp. Karol Pyśk - int. Zenon i Beata Małkowski 
13. śp. Kazimierz Galanek (zmarł w Polsce) - int. Rodzina 
Małkowskich 

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

śp. Barbara Kurkiewicz, 53 
Died on December 12, 2019 in Florida 

Memorial Mass and burial: July 31, 2021  
 

May she rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“Each day the people are to go out and gather their daily 

portion; thus will I test them, to see whether they follow my 
instructions or not.”  (EXODUS 16:4)  

When the Israelites gathered more than their daily portion of 
manna, the surplus became wormy and rotten.  In the same way 
today, self-reliance, pride and ego leads to hoarding and 
excessive surplus of goods and money.  Living a stewardship 
lifestyle helps us discern our “wants” from our “needs”.  Living 
a grateful and generous lifestyle reminds us that God will 
provide all that we need and that we have plenty to share.  
  

WELCOME TO  
OUR LADY OF CZESTOCHOWA CHURCH 
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. 
Hand sanitizers are available at the entrances. We also ask you 
to use hand sanitizer when you receive Holy Communion in the 
hand.  
PLEASE NOTE: Sunday Mass obligation has been 
restored, but it never applies to someone who has flu-like 
symptoms, or who is sick. Also, those who have compromised 
health, or those who are caring for someone who is sick, or risk  
infecting those 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.  
 

FIRST THURSDAY 
This is our day of thanksgiving for the sacraments of the Most 
Holy Eucharist and Holy Orders. After evening Mass there will 
be a time of Adoration until 8:00 pm and opportunity for 
confessions.  
 

FIRST FRIDAY 
On First Friday we invite you to spent some time in adoration. 
We begin at 3:00 pm with the exposition of the Most Blessed 
Sacrament and Chaplet of Divine Mercy. 
Opportunity for confessions from 5:30 pm. At 6:30 pm 
Benediction followed by Mass in Polish.  
 

FIRST SATURDAY 
After morning Mass we will pray the Rosary and there will be 
an opportunity for confession.  
 
 
 
 

Thank you Caroline! 
As you may already know, Caroline will no longer be the 
cantor in OLC after this weekend. After prayer, discernment, 
and a delay from the pandemic, she will be moving to 
Lawrence to be part of a new forming religious community 
called Marian Franciscans of the Holy Family. 
The community, as of right now, is in the very early stages, so 
it is in fact very new and it will require lots of prayer and 
sacrifices. This new community is directed with a Franciscan 
spirituality. They are striving to live as close as possible to the 
steps of St. Francis. Please keep her in your prayers as she 
begin this journey. 
We are very grateful to Caroline, a St. Mary’s graduate, for the 
time she volunteered to serve as cantor at our church, sharing 
with us the talent she received from God.  
Thank you Caroline and may God bless you and your new 
community! 
If you would like to write to Caroline, here is the address: 
 

Caroline Then 
Marian Franciscans  
of the Holy Family 

131 Easton St. 
Lawrence, MA  01843 

SUMMER 
 WEEKDAY MASS SCHEDULE  

Please Note: This week the morning Mass will be cele-
brated Tuesday-Saturday according to the scheduled 

intentions.  No morning Mass on Monday. 

AUGUST CATHOLIC BOOK CLUB 
SCHEDULE 

The Catholic Book Club of Our Lady of Czestochowa 
Parish will be  presenting a new schedule for Monday 
evenings in August.  We will be taking a short break 
from reading, but will continue to learn about our Catho-
lic faith by watching movies on various topics that will 
help us to grow closer to our Lord and Savior, Jesus 
Christ.   We will be meeting in the comfortable air-
conditioned meeting room downstairs in the Rectory. 
   
The first showing is a two part talk by Fr. Wade Mene-
zes entitled The 4 Last Things: Death, Judgement, He-
aven, Hell.   The first half will be shown on Monday, 
August 2nd starting at 7:00 and lasting until 8:30pm.  
We will follow up on Monday, August 9th with the se-
cond half of the talk followed by a short discussion.  
The rest of the schedule is as follows:   
 
August 16th - The Protestant Revolution,  by Trent 
Horn of Catholic Answers 
August 23rd - How to Win an Argument Without Lo-
sing a Soul,  by Matt Fradd  
August 30th - Detoxing You and Your Family From 
Tech,  by John Cuddeback.   
Please go to the Catholic Book Club section (under Pa-
rish Life) on the Parish website for full descriptions of 
each of the talks.  We look forward to having many new 
people joining us as we learn more about our beautiful 

https://olcworcester.com/


 

 

 
July 30, 2021 
 
Dear brothers and sisters in Christ, 
 
“Restore the Church – Build the Future” is 

the theme for the Collection for the Church 
in Central and Eastern Europe (CCEE) 
which will be taken up in our diocese on 
the weekend of August 8. Your donation 
supports strengthening Catholic education, 
charitable programs and development of 

new lay leaders in 28 countries.  
 

The worldwide coronavirus outbreak restricted nonessential 
travel across the globe. Stay-at-home orders, physical distan-
cing, and quarantine practices implemented to mitigate the spre-
ad of the disease revealed great and urgent needs, especially in 
those countries of Eastern Europe still in turbulent transition 
stages. There, weak economies were made more vulnerable, and 
those affected included the elderly as well as doctors, nurses, 
and medical chaplains. In Ukraine, the Ukrainian Greek Catho-
lic Church (UGCC) came to the assistance of homebound senior 
citizens in many cities, using Church facilities to organize the 
work and engaging both local volunteers and assistance from 
abroad. Using the Lviv Patriarchal Center kitchen, volunteers 
prepared meals and delivered them to needy seniors throughout 
the city. In addition, the UGCC mobilized its network of about 

120 hospital chaplains and collected and distributed badly nee-
ded protective clothing, masks, sanitizer, and other necessities 
to ensure their safety as they ministered to the sick throughout 
the country. 
 
“When you know that someone cares about you and that you 
are not alone in your struggles,” said Fr. Volodomyr Malchyn 
of the UGCC, “it is much easier to go through all kinds of chal-
lenges.” Your participation in the Collection for the Church in 
Central and Eastern Europe expresses your care and support for 
the people in Ukraine and throughout the region, especially in 
times of crisis and disruption. 
 
For more information about the collection and who it supports, 
visit www.usccb.org/ccee. I ask that you keep these programs in 
your prayers and that you join our fellow Catholics in the Uni-
ted States in contributing generously to this collection. Thank 
you for your help to restore the Church and build the future in 
Central and Eastern Europe. 
 
With every prayerful best wish, I am 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

Examination of Conscience 
 for Adults and Teens 

 
The basic requirement for a good confession 
is to have the intention of returning to God with 
your whole heart, like the prodigal son in Luke 
15 , and to acknowledge your sins with true 
sorrow before the priest, who is there to re-
mind you of Christ. Modern society has lost a 
sense of sin. As Catholic followers of Christ, 
we must make an effort to recognize sin in our 
daily actions, words and omissions. If you ex-
amine your conscience in order to uncover 
and reflect on your sins, you can then bring 
those uncovered sins before God in the Sacra-
ment of Confession and ask for His for-
giveness.  
At the entrance please find pamphlets pub-
lished by the Fathers of Mercy. They may 
be a great help as you prepare for confes-
sion.  

You can also find this online at the 
www.fathersofmercy.com 

POLONIJNY DZIEŃ ŚW. JANA PAWŁA II  
W DOYLESTOWN, PA 

Z okazji 43 rocznicy wyboru polskiego Kardynała Karola Wojtyły na 
stolicę św. Piotra oraz 100 letniej rocznicy jego urodzin - oddziały Waty-
kańskiej Fundacji J.P. II z wschodniego wybrzeża USA organizują dwu 
dniową pielgrzymkę do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, 
PA w sobotę i niedzielę  30 / 31 października 2021. 
 
Pośród wielu religijno-kulturalnych  punktów programu - dwa zasługują 
na wyróżnienie: 
 Bankiet w sobotę  godz, 6:30pm, z udziałem  Newt Gengrich wraz z 

małżonką Kallistą. Był on marszałkiem Izby Reprezentantów USA  a 
później ambasadorem przy Watykanie za Prezydenta Trumpa. Obec-
ny będzie też Ks. Krzysztof Wieliczko, Dyrektor Watykańskiej Fun-
dacji J.P. II. 

 W niedzielę - Msza św. celebrowana w kaplicy Matki Boskiej Czę-
stochowskiej przez Biskupa pomocniczego z diecezji Brooklyn, Wi-
tolda Mroziewskiego. 

 
Ponadto będzie okazja do uczestnictwa w różnych nabożeństwach jak 
Apel Jasnogórski o godz. 9:00 pm., czuwanie, różaniec, zwiedzanie. 
Fundacja J.P. II Nowej Anglii weźmie udział w tych historycznych 
dniach.  
Wyjazd autokarem z parkingu  Our Lady of 
Częstochowa  Worcester będzie  w sobotę 30 
października, o godz. 6:30 rano i powrót w nie-
dzielę wieczorem. 
Koszt pielgrzymki to tylko $230. W cenę są wli-
czone: autokar, nocleg w hotelu na terenie klasz-
tornym, kolacja oraz śniadanie w niedzielę rano. 
Więcej informacji i zapisy: Barbara Pyśk 508
-864-1192 oraz Urszula  Kokosiński 508-735-
4499. Liczba miejsc jest ograniczona.  

https://fathersofmercy.com/wp-content/uploads/2020/03/2020Examination.pdf


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

18 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Ewangelie niedzielne w sierpniu poświęcone są tajemnicy Eu-
charystii. Tajemnicę tę nazywamy „centrum życia chrześcijań-
skiego”, dlatego też warto ciągle na nowo do niej wracać, by 
pogłębiać jej rozumienie i przeżywanie. Ewangelia wg św. Ja-
na nie przekazuje nam momentu ustanowienia Eucharystii, za 
to poświęca jej cały szósty rozdział.  
Po cudzie rozmnożenia chlebów i ryb ludzie chcieli obwołać 
Chrystusa królem. W ich mniemaniu był dobrym kandydatem, 
bo byłby w stanie zaspokoić ich podstawowe potrzeby. W dys-
kusji z ludem Jezus zwraca jednak uwagę na to, że w człowie-
ku są inne potrzeby, ważniejsze, choć może nie zawsze uświa-
domione i że jest inny chleb: „Troszczcie się nie o ten pokarm, 
który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” (w. 27). Słysząc te 
słowa, jesteśmy skłonni myśleć o chlebie eucharystycznym, 
czyli o komunii świętej. Jednakże wydaje się, że w pierwszej 
części swojej mowy Jezus ma raczej na uwadze pokarm, jakim 
jest dla ludzkiej duszy słowo Boże. To właśnie słowo Boże 
syci człowieka do końca, bo zaspokaja jego pragnienie wiedzy 
o rzeczach niedostępnych: życiu po śmierci, istnieniu Boga, 
właściwym podejściu do życia. Na analogię chleba i słowa Pan 
Jezus zwrócił uwagę już podczas dyskusji z szatanem na pusty-
ni, kiedy to powiedział „Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). 

                  mateusz.pl 
 

PIERWSZY CZWARTEK 

W tym dniu dziękujemy za sakramenty Eucharystii i Kapłań-

stwa. Msze św. rano i wieczorem w j. angielskim. Po Mszy św. 

wieczornej adoracja do godz. 8:00 pm i okazja do spowiedzi.  

 

PIERWSZY PIĄTEK 

W pierwszy piątek miesiąca pragniemy uczcić Najświętsze 

Serce Jezusa: 

3:00 pm - rozpoczęcie adoracji i koronka do Miłosierdzia Bo-

żego 

5:30 pm - okazja do spowiedzi 

6:30 pm - Litania do Serca Pana Jezusa, zakończenie adoracji i 

Msza św. 

 

PIERWSZA SOBOTA 

W pierwszą Sobotę Miesiąca, po Mszy św. rannej będzie Róża-

niec w j. angielskim oraz, jak zawsze, okazja do spowiedzi. 
 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO 

Święto Przemienienia Pańskiego 
zostało ustanowione na pamiątkę 
cudownej przemiany Chrystusa wo-
bec wybranych uczniów - Piotra, 
Jakuba i Jana, do której, według tra-
dycji, doszło na górze Tabor. Zda-
rzenie to opisane zostało w trzech 
ewangeliach — Mateusza, Marka i 
Łukasza. Zgodnie z nimi oblicze 

Chrystusa zajaśniało jak słońce, a szaty stały się lśniąco białe. 
Pojawili się również Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Chrystusem o jego męce (wg Ewangelii Mateusza). 
Święto Przemienienia Pańskiego w Kościele Katolickim ob-
chodzone jest 6 sierpnia. Zostało wprowadzone przez Papieża 
Kaliksta III jako podziękowanie Bogu za odniesione przez 

chrześcijan zwycięstwo nad armią turecką w bitwie pod Bel-
gradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. 
Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili 
odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, 
eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas 
wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania 
uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód 
jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na 
ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijają-
ca chwała.  
 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE 
W ostatnim czasie Maria Małkowska przekazała stanowisko 
zelatorki w swojej Róży na ręce Barbary Pyśk. Dziękujemy 
Pani Marii za wieloletnią opiekę nad swoją Różą, a Pani Bar-
barze życzymy radości i wielu łask za wstawiennictwem Matki 
Bożej Różańcowej. Szczęść Boże! 
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest 
duża grupa osób, która wyraziła gotowość do 
modlitwy w intencjach nadesłanych przez oso-
by potrzebujące natychmiastowego wsparcia 
modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje 
niecierpiące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej 
intencji wszyscy członkowie Pogotowia Modlitewnego drogą 
elektroniczną otrzymują wiadomość i możesz być pewien, że w 
nadesłanej intencji modli się wiele osób z reguły przez tydzień 
lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, 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. 

 
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 bę-
dziemy transmitować przez internet msze św. w niedzielę o 
godz. 9:30 i 11:00, msze św. wigilijną w sobotę i wieczorne 
nabożeństwa.  
Szczegóły na naszej stronie www.olcworcester.com 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
 W TYGODNIU 

W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane od Wtor-
ku do Soboty.  Nie będzie Mszy św. rannej w poniedziałek.  

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 25,  2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 3,530.00 - Incl. $837.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,422.50 - Incl. $ 32.50 online  
MONTHLY MAINTENANCE  $    200.00 - 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 contribute 
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 

Banach, Grazyna 

Bankit, Beverly 

Bankit, Gregory Sr. 

Biały, Joanna 

Fleming, Thalia 

Kaczmarczyk, Danuta 

Kaminski, Donald 

Kohut, Deacon Stephen and Sylwia 

Kozakiewicz, Helena 

Piaścik, Krystyna 

Piskorz, Kinga 

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 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

 Aid to the church in Eastern Europe  
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Pomoc Kościołowi 
w Europie Wschodniej 

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining to-
gether 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 cam-
paign is about creating a legacy by focusing on our parish-
es, 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 recto-
ry, 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 $284,103.00 from 115 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 infor-
mation about the campaign.  
 

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 wszyst-

kich parafian. Jeżeli ktoś ich nie otrzymał, są one dostępne przy wyjściu z kościo-

ła lub w kancelarii parafialnej.   

Bardzo prosimy o zwrot wypełnionych kart w najbliższych tygodniach. Moż-

na to uczynić na wiele sposobów: razem z kolektą niedzielną, odesłanie pocztą 

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

składać online: 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 zobo-

wiązań czasowych, czy jednorazowych wpłat $284,103.00 od 115 rodzin / ofiaro-

dawców. 40% całej uzbieranej kwoty wróci do nas na nasze parafialne po-

trzeby. Mamy nadzieję, że przez włączenie się wszystkich naszych parafian je-

steśmy w stanie szybko osiągnąć wyznaczony cel. Więcej informacji na temat 

samej kampanii można też znaleźć na naszej stronie: www.olcworcester.com oraz 

na ulotkach dostępnych przy wejściach do kościoła.  

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

