
 

 

  

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 

15 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 15,  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 
 

Christopher Cuzzupe 
Cantor 
 
 

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 

THE ASSUMPION OF THE BVM -  WNIEBOWZIĘCIE NMP 

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, August 14 

VIGIL of the Assumption of the VBM 
4:00 PM  

1. śp. Józef Kurkiewicz - int. Aniela Jankowska 
2. śp. Marianna, Jan Święszkowscy - int. Sister Zofia 
3. śp. Gervais Larochelle - int. Brother and Family 
4. God’s grace and blessings for William Gablaski 
5. śp. Antoni Snopkowski (7th anniv.) and deceased members 
of the Kurkiewicz and Snopkowski family - int. Family 
6. Conversion to Christ and protection of the Holy Spirit for 
Norma Hurley - int. The Prytko Family 

 
THE ASSUMPTION  OF THE BVM 

SUNDAY, AUGUST 15 
Wniebowzięcie NMP -  Niedziela - 15 Sierpnia  

8:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Pawła i Kingi z okazji 
rocznicy ślubu 

9:30 AM - śp. Mary Brzozowski - int. Children Val and Stan 
11:00 AM 
1. śp. Czesław Niedzwiecki - int. żona z rodziną 
2. śp. Stefan Doroz - int. syn Krzysztof z rodziną 
3. śp. Wiesława Rogowska - int. Mirek z rodziną 
4. śp. Syn Witold i zmarłych z rodziny - int. rodzice 
5. śp. Krystyna i Stanisław Omielan - int. brat z rodziną 
6. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Victorii 
Stasiewicz z okazji Chrztu św. - int. babcia Elżbieta 
7. śp. Helen i Ray Jasukonis i zmarłych z rodziny - int. Teresa 
8. W intencji uczestników pogrzebu śp. Karola Pyśka oraz 
wszystkich, którzy wspierali rodzinę w tym trudnym czasie z 
podziękowaniem i prośbą o Boże błogosł. - int. rodzina 
Pyśków 
9. śp. Kazimierz, Aleksandra Jędrzejczyk - int. Staś z rodziną 
10. śp. Aniela Zuschlag - int. Zuzanna Lewandowski 
11. śp. Waleria, Henryk Rajewski, Jerzy Myśliński - int. 
rodzina 
12. śp. Karol Pyśk - int. Kazimierz i Hanna Szydlik 
13. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
14. O światło i Dary Ducha Św. dla Jakuba z okazji 30-tych 
urodzin - int. Mama 
15. O zdrowie i błogosł. Boże dla Czesławy Nowak z okazji 85
-tych urodzin - int. córka z rodziną 
16. Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, 
błogosł. Boże i prowadzenie przed Ducha Św. dla Czesława - 
int. żona 
17. śp. Bożena i Edwin Wiśniewski - int. rodz. Karłowiczów 
18. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Iwony, Darka, 
Daniela i Olivii - int. Mama 
19. śp. Czesław Niedzwiecki (rocznica) oraz Ewa i zmarłych z 
rodziny - int. Sabina 
20. O Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla 
Barbary i Jana Siwik z okazji rocznicy ślubu - int. syn Wojtek z 
rodziną 
 

Monday, August 16 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Stanisław Szydlik - int. żona z rodziną 
 

Tuesday, August 17 Św. Jacka 
6:30 AM - śp. Anthony Zimkiewicz (4th anniv.) - int. Mom and 
sister 
6:00 PM - Za Parafian / For Parishioners 
 

Wednesday, August 18  
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina 
 

 

Thursday, August 19  
6:30 AM - śp. Rose Reagen - int. son Francis 
 
Friday, August 20 St. Bernard, Abbot 
6:30 AM - śp. Deceased members of the Gorecki Family - int. 
Family 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodzin Łuczajów i Górskich - int. 
rodzina 

 
Saturday, August 21      St. Pius X, Pope 

7:00 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
 

VIGIL of the 21th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Bernard Krupinski (anniv.) - int. Ed and Eileen Krupinski 
2. śp. John and Helen Kilinski - int. family 
3. śp. Ryszard, Marian, Genowefa Gąska - int. Anna Gąska 

 
21 SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 22 

21 Niedziela Zwykła- 22 Sierpnia  
8:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł. moc Ducha św. i opiekę 

Matki Najśw. dla dzieci i wnuków - int. rodzice 
9:30 AM - śp. Deceased members of the Bisson Family - int. 

Serge Larochelle and Family 
11:00 AM 
1. śp. Bronisław, Aleksandra, Kazimierz, Jan, Stanisław, 
Helena Stomski - int Marian i Halina Stomski 
2. śp. Stanley Seligowski (anniv.) and deceased members of 
the Seligowski, Skrocki, Petkus Families - int. Rita 
3. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
4. śp. Pela Green - int. rodzina 
5. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Najśw. i błogosł. Boże w codziennym życiu dla 
Grzegorza, Adama i Anny z rodziną - int. matka 
6. śp. Zdzisław Małkowski - int. żona z dziećmi 
7. śp. Kazimierz Galanek - int. Krystyna Piaścik z rodziną 
8. śp. Bożena Wiśniewska - int. Sabina 
9. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. dla 
Andrzeja i całej rodziny Burakiewicz - int. mama 
10. O Bożą moc i opiekę Maryi dla ludzi dobrej woli w walce o 
pokój oraz o ochronę życia dzieci nienarodzonych  
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 
I. Pamela Choinski and Alec Seymour 

I. Eva Golaszewski and Piotr Drozdowski 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

Victoria  Stasiewicz  
 

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

her family. Szczęść Boże!  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

THE ASSUMPTION OF THE BVM 
 “And Mary said, “My soul proclaims the greatness of the 
Lord; my spirit rejoices in God my savior.” (Luke 1: 46)  

After Jesus, we look to Mary as our model of stewardship.  Her 
entire life was lived in obedience to God’s will.  Just as the 
moon reflects the light of the sun, Mary reflects the light of 
Christ.  Like Mary, we too are called to reflect Christ to the 
world.  We do this by living grateful and generous lives. We do 
this by putting other’s needs before our wants.  

 

THE ASSUMPTION 
 OF THE BLESSED 

VIRGIN MARY 
The first name of this solemnity 
was the Feast of Mary, Mother  
of God. Later, its name in the 
East carried over, the 
Dormition (or Falling Asleep) 
of Mary. In the West, it became 
known as the Assumption of 
the Blessed Virgin Mary.  

This solemnity celebrates the fact that Mary’s Assumption is “a 
pledge of the future participation of the members of the 
mystical Body of Christ in the paschal glory of the Risen 
Christ.” It shows that the Lord “reserves a munificent reward  
for his humble Servant because of her faithful cooperation with 
the divine plan, which is a destiny of fullness, happiness, 
glorification of her immaculate soul, her virginal body, perfect 
configuration to her Risen Son” (Directory, no. 180). The Mass 
has a proper vigil, and the solemnity replaces the Mass of the 
day when it occurs on a Sunday in Ordinary Time.  
What does this all mean?  
On November 1, 1950, Pope Pius XII declared the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary, which the Church celebrates every 
year on August 15.  
Simply put, the dogma of the Assumption states that at the end 
of her life, the Blessed Virgin Mary was taken, body and soul, 
into Heaven.  
While this event isn’t reflected in Sacred Scripture, it is clearly 
part of the Church’s earliest observance. In the sixth century, 
St. John Damascene wrote in one of his sermons, “Your sacred  
and happy soul, as nature will have it, was separated in death 
from your most blessed and immaculate body, and although the 
body was duly interred, it did not remain in the state of death, 
neither was it dissolved by decay; your most pure and sinless 
body was not left on earth, but you were transferred to your 
heavenly throne.”  
Theologically speaking, death is often understood to be a 
consequence of original sin. Since Mary was conceived without 
Original Sin, some theologians have wondered if Mary died or 
if perhaps she was taken into Heaven without experiencing 
death. The Catechism of the Catholic Church doesn’t answer 
this question but simply states, “The most blessed Virgin Mary, 
when the course of her earthly life was completed, was taken 
up body and soul into the glory of heaven” (no. 974)  
The Solemnity of the Assumption reminds us of the unique role 
that Mary served in the process of our salvation. Although she 
was without sin, we have the possibility of receiving God’s  
forgiveness for our sins through Christ. Her entry into Heaven 
prefigures our own hope of experiencing the same eternal life.  
Ordinarily, the celebration of the Solemnity of the Assumption 

of the Blessed Virgin Mary is a holy day of obligation for 
Catholics, but when it falls on a Saturday or a Monday, that 
obligation to attend Mass is lifted.             www.usccb.org 

 

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.  
 

RENOVATION WORK IN THE LOWER CHURCH 
The first phase of waterproofing the church building was 
concluded last week. We are now waiting for the general 
contractor to begin the main phase of the project. The work 
will continue for some time, and may cause some 
inconvenience, because the halls and bathrooms downstairs 
will remain closed until the work is completed.  
On weekends, in case of necessity, the bathroom in the rectory 
meeting room will be available. Please see John Kania in the 
sacristy if you need to use it.  

SUMMER 
 WEEKDAY MASS SCHEDULE  

Please Note: This week the morning Mass will be cele-
brated Tuesday, Thursday, Friday and Saturday 

 according to the scheduled intentions. 
  No morning Mass on Monday and Wednesday 

AUGUST CATHOLIC BOOK CLUB 
SCHEDULE 

  Mondays: 7:00 to 8:30 pm in the Rectory: 
• August 16th - The Protestant Revolution,  by Trent 

Horn of Catholic Answers 
• August 23rd - How to Win an Argument Without 

Losing 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.  Everyone is welcome to join us for 
one or all of the presentations as we learn more about 
our beautiful Catholic faith. 

https://olcworcester.com/


 

 

PRAYER TO SAINT JOSEPH 
To you, O blessed Joseph, 
do we come in our tribulation, 
and having implored the help of your most holy Spouse, 
we confidently invoke your patronage also. 
 
Through that charity which bound you 
to the Immaculate Virgin Mother of God 
and through the paternal love 
with which you embraced the Child Jesus, 
we humbly beg you graciously to regard the inheritance 
which Jesus Christ has purchased by his Blood, 
and with your power and strength to aid us in our necessities. 
O most watchful guardian of the Holy Family, 
defend the chosen children of Jesus Christ; 
O most loving father, ward off from us 
every contagion of error and corrupting influence; 
O our most mighty protector, be kind to us 
and from heaven assist us in our struggle 
with the power of darkness. 
 
As once you rescued the Child Jesus from deadly peril, 
so now protect God's Holy Church 
from the snares of the enemy and from all adversity; 
shield, too, each one of us by your constant protection, 
so that, supported by your example and your aid, 
we may be able to live piously, to die in holiness, 
and to obtain eternal happiness in heaven. Amen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA 

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas.  

Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. 

Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. 

Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Kar-

micielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. 

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy 

Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo 

sprawę, którą Tobie polecam…  

Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą 

 i na pożytek naszych dusz. Amen. 

Year of 
 St. Joseph 

 
Rok św. Józefa 

LEARN MORE  
ABOUT BECOMING A PRIEST 

 
Vianney Dinners are back!  The next Vian-
ney dinner is Thursday Sept. 2 at the Ho-
ly Name of Jesus House of Studies.  
These are nights for men, high school 
aged and up, interested in learning more 
about a priestly vocation. 
They are welcome to come to all or part of 
the evening as their schedule allows. 
• 6:05 PM Mass,  
• 6:30 PM dinner, 
• and 7 PM social. 
•    
An RSVP is not needed but it is helpful. 

 director@worcestervocations.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.  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 "Wielbi dusza moja Pana” Łk 1, 46 

Słuchamy dziś pięknego hymnu Magnificat, który mamy nie 
tylko rozważać intelektualnie, ale przyjąć sercem. To modli-
twa, która ma każdego dnia kształtować naszą modlitwę – Ko-
ściół odmawia ją zawsze w Nieszporach, wieczornej modlitwie 
Liturgii Godzin. 
Maryja nie skupia się na sobie, ale na Bogu. Ona jest cała zapa-
trzona w Boga, cała piękna, pełna uwielbienia. Ona uwielbia 
Jezusa, którego nosi w sobie, którego, jak uczą ojcowie Ko-
ścioła, najpierw poczęła w duszy przez wiarę, a potem w ciele. 
I właśnie ze skupienia na Jezusie płynie Jej radość. Możemy 
powiedzieć, że choć te słowa wypowiedziała po raz pierwszy w 
domu Elżbiety, to wypowiada je teraz nieustannie w niebie – 
jako Królowa Wniebowzięta, całkowicie zjednoczona ze swo-
im Synem.  

 

UROCZYSTOŚĆ 
 WNIEBOWZIĘCIA 

NMP 
Obchodzona dzisiaj (15 sierpnia)
uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny jest jednym 
z najstarszych świąt maryjnych w 
Kościele. W polskiej tradycji jest 
znane jako święto Matki Bożej 
Zielnej. Dogmat o Wniebowzięciu 
NMP Papież Pius XII ogłosił w 
1950 roku.  
Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
obchodzona jest od V wieku. Przy-

pomina o wniebowzięciu Maryi jako nieśmiertelnej Matki Sy-
na Bożego. To święto określa się w Kościołach wschodnich 
jako: Zaśnięcie, Odpocznienie Najświętszej Maryi Panny. 
Kościół zachodni święto Wniebowzięcia NMP obchodzi 15 
sierpnia, a Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego 
stylu (juliański) – 13 dni później, czyli 28 sierpnia. 
W Jerozolimie obchody święta Wniebowzięcia odbywały się w 
kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znaj-
dował się grób, z którego – jak głoszono – Maryja została 
wzięta do nieba. 
Na Jasnej Górze – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny to największy odpust w Sanktuarium. Na obcho-
dy – co roku przybywają tysiące uczestników pieszych piel-
grzymek.  
W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem 
za zebrane plony. Tego dnia przynosi się do kościoła do po-
święcenia bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów 
i ziół. Wokół święta powstało w kulturze polskiej wiele zwy-
czajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami 
uplecionymi ze świeżych ziół, które miały zabezpieczać przed 
wieloma chorobami.  
Obrzęd poświęcenia będzie miał miejsce podczas mszy świę-
tych o godz. 8:00 i 11:00. 
 

KOŁO BIBLIJNE 
Spotkanie Koła Biblijnego odbędzie się we wtorek, 17 sierpnia 
o godz. 6:30 pm w sali na plebanii. Ponownie tematem spotka-
nia będą „Kobiety Starego Testamentu”. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Przed spotkaniem zapraszamy na Mszę św. o 
godz. 6:00 pm.  
 

 
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. 
 

PRACE REMONTOWE 
Zakończyliśmy pierwszy etap prac w ramach projektu odwod-
nienia kościoła, czyli usunięcie części podłogi. Obecnie czeka-
my na głównego kontraktora i rozpoczęcie właściwych prac 
wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Z tego względu będziemy musieli zgodzić się na pewne utrud-
nienia. Pomieszczenia w dolnym kościele, łącznie z łazienka-
mi, są niedostępne i zamknięte. 
W przypadku konieczności skorzystania z łazienki będzie moż-
na to uczynić na plebanii. W tym celu prosimy o kontakt z Ja-
nem Kania w zakrystii.  
 
 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
 W TYGODNIU 

W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane  
we Wtorek, Czwartek, Piątek i Sobotę. 

  Nie będzie Mszy św. rannej w Poniedziałek i Środę.  



 

 

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 AUGUST 8, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $4,597.00 - Incl. $960.00 online 
Aid to the Church in Eastern Europe $   801.00 - Incl. $  55.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $   578.00 - Incl. $  95.00 online 
RENOVATION FUND   $1,619.50 - Incl. $155.50 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 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: 
  
Currier, Robert and Alice 
Cybula, Grzegorz and Agnieszka 
Deptuła, Monika and Grzegorz 
   IMO Marek Macko 

Dymerski, Anna 
Gawędzki, Ireneusz and Anna 
Jurczyk, Agata 
Kacprzak, Krzysztof and Margaret 
Kacprzyk, Edyta 
Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 
Kaminski, Donald and Linda 
Kazmierczak, Barbara A 
Kilinski, Elaine 
Kizior, Stanisław and Halina 
Klimczuk, Helena 
Kohut, Deacon Steve and Sylwia 
Kozakiewicz, Helena 
Krzyżanowski, Valdemar and Malgorzata 
LaFrance, John and Grazyna 
Lamoureux, David and Agnieszka 
Lange, Halina 
Molina, Andres and Jane IMO Karol Pyśk 
Osowski, Tadeusz and Beata 
Pawłowski, Marek and Grażyna 
Piaścik, Peter and Maria 
Piwowarczyk, Grzegorz and Emilia 
Popek, William and Teresa 
Stasiewicz, Mariusz and Danuta 
Stomski, Andrzej and Grażyna 
Suchomski, Wiesław 
Szydlik, Jadwiga 
Wiciński, Tomasz and Aneta 
Wierzbicki, Kazimierz 
Wróblewska, Krystyna 
Zibrid, Sabina 
 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Assumption of the BVM  
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Wniebowzięcie NMP 

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 $284,773.00 from 117 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 $284,773.00 od 117 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/

