
 

 

  

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 

29 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 29,  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 

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME -  22 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, August 28 

VIGIL of the 22th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Joseph and Adele Dymek - int. loving daughter Debbi 
2. śp. Regina and Stefan Lichterowicz and deceased 
members of the family - int. daughter and sister 
3. śp. Aniela Ząbczyk - int. sister and family 
4. Health and God’s blessing for Maria Berestka on the 
occasion of her birthday - int. daughter and family 
5. śp. Patricia Kensiski (anniv.) - int. daughter with family 
6. śp. Sr. Mary Thomas Senckowski 

 
22 SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 29 

22 Niedziela Zwykła - 29 Sierpnia  
8:00 AM - śp. Piotr Ciak - int. rodzina 
9:30 AM - śp. Thomas Stachura - int. Adam Cormier 
11:00 AM 
1. śp. Czesław Cwaliński - int. żona Janina z rodziną 
2. śp. Dung Nguyen i zmarłych z rodziny - int. Maria Macko 
3. śp. Danuta Milla - int. rodzina 
4. śp. Stefania i Bronisław Galanek; Bolesław i Jadwiga 
Gawrych - int. Jan i Krystyna 
5. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Sławka i 
o szybki powrót do zdrowia - int. Grzegorz 
6. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
7. O Boże łaski, światło Ducha Świętego i powrót do Boga dla 
Krystiana z okazji 25 urodzin 
8. Z podziękowaniem za 20 lat małżeństwa i z prośbą o Boże 
błogosł. i opiekę Matki Najśw. na dalsze lata dla Małgorzaty i 
Wojciecha Siwik 
9. Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosł. i 
opiekę Matki Bożej dla Margarity i Łukasza Siwik z okazji 2 
rocznicy ślubu - int. rodzice 
10. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla 
Mariana Stomskiego z okazji 85 urodzin - int. rodzina 
11. śp. Karol Pyśk - int. Janina Nowak 
12. śp. Maciej Bączek - int. Beata Boksa 
13. śp. Maciej Bączek - int. Stanisława i Kazimierz Knutelscy 
14. O zdrowie dla Aliny Fijorek - int. Stanisław Sobiech 
15. Msza św. dziękczynna z okazji 6 rocznicy ślubu Jessica i 
Mitch z prośbą o Boże błogosł. na dalsze lata  - Int. rodzice 
16. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. dla Henryka 
Chodkowskiego 

 
Monday, August 30 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Stefania i Czesław Kisiel - int. syn z rodziną 

 
Tuesday, August 31 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 

 
Wednesday, September 1  
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Regina Loconto - int. Barbara z rodziną 

 
First Thursday, September 2 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Józef Bieś - int. rodzina 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and new vocations in the Church 
 
First Friday, September 3 / Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Anthony, Carole Peluso 
6:30 PM - śp. Stanisław, Anna, Edward i Witold Piaścik - int. 
rodzina Małkowskich 
 

First Saturday, September 4 

7:00 AM -  O błogosł. Boże, dar macierzyństwa i opiekę Maryi 
dla Mariusza i Kasi w pierwszą rocz. ślubu -  int. rodzina 
 

VIGIL of the 23rd Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Stefan i Józefa Chojnowski - int. Kazik and Family 

 
23 SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 5 

23 Niedziela Zwykła - 5 Września 
8:00 AM - śp. Aleksandra i Wacław Borawscy - int. córka z 

rodziną 
9:30 AM - śp. Thomas Stachura - int. Prytko Family 
11:00 AM 
1. śp. Józefa i Andrzej Wasik - int. wnuk Krzysztof z rodziną 
2. śp. Helena, Jan, Bolesław Kleczkowski - int. rodziny 
3. śp. Witold Ruszczyk; Apolonia i Józef Osowski - int. 
Elżbieta z rodziną 
4. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. Podziękowanie Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski i z 
prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Maryi oraz Dary Ducha 
Św. dla rodzin Chełstowskich, Adamowskich i Pardo - int. 
rodzina 
6. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z 
rodzinami 
7. śp. Aniela Zuschlag 
8. śp. Karol Pyśk - int. Janina Nowak z rodziną 
9. śp. Stanisław Małkowski - int. Elżbieta z rodziną 
10. O zdrowie dla Aliny Fijorek - int. Stanisław Sobiech 
11. śp. Marek Macko - int. żona z rodziną 
12. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 
13. śp. Władysław Piskorz 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 
III. Pamela Choinski and Alec Seymour 

III. Eva Golaszewski and Piotr Drozdowski 

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

 

śp. Maciej Bogdan Bączek, 28 
 
 

May he rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

           SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 

         Giving thanks to God and our Lady on the 
occasion of the 6th wedding anniversary for Jessica 
and Mitch, with petitions for blessing in the future for 

their family 
 

Donated by:   Parents 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“Why do your disciples not follow the tradition of the 

elders?”  Mark,  7,5 
In today’s Gospel, Mark provides a significant amount of 
information about the Jewish observance of ritual-purity laws. 
Most scholars believe that Mark includes this information 
because his audience includes Gentile Christians who have no 
knowledge or experience of these laws. We can infer, 
therefore, that many in Mark’s community were not Jewish 
Christians. 
In this Gospel, Mark addresses the question of which Jewish 
practices would also be observed in the newly emerging 
Christian community. This was a significant question for the 
early Christian Church, especially in communities that included 
both Jewish and Gentile converts to Christianity. 
Jesus’ words challenge us as well. In our desire to show that we 
are holy, we might also give too much credence to externals, 
following rules without thinking about the intention behind 
them. Jesus reminds us that we do not make ourselves holy by 
our actions. Rather, we become holy when we allow God’s 
Spirit to transform us. Our actions should be an expression of 
the conversion of our heart to God and to God’s ways.  
 

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.  

 

FRIDAY EUCHARISTIC 
ADORATION  

“The Church and the world have a great 
need for Eucharistic worship.  Jesus 
awaits us in this sacrament of love.  Let 
us not refuse the time to go to meet Him 
in adoration, in contemplation full of 
faith, and open to making amends for 
the serious offenses and crimes of the 
world.  Let our adoration never cease.”  

Pope St. John Paul II:   
“The Mystery and Worship of the 
Eucharist” 

 
We are pleased to announce that, starting in September, our 
parish will be offering the opportunity to adore our Lord in the 
Blessed Sacrament every Friday from 3:00 - 6:30pm. Our 
Church and society are in great need of prayer, therefore we 
will be blessed with the privilege of being able to visit our Lord 
not only on First Friday, but on every Friday.  Please use the 
weekly sign up sheet in church so that we know that our Lord 
will never be left alone during this time. 

CCD REGISTRATION AND CHANGES 
Dear Parishioners, this year we will need to make some 
changes to our CCD Program schedule. Due to 
construction work in the lower church and limited 
space in the rectory and the church we make the 
following changes for the upcoming catechetical year:  
• Grades 7-11 will have classes on Mondays from 5:30 

to 6:30pm 
• Grades 1-6 will have classes on Tuesdays from 4:45 

to 5:45pm   
Classes will begin on Sunday October 4th.  

More details and online registration is now open on: 
www.olcworcester.com 

LEARN MORE  
 

ABOUT BECOMING A PRIEST 
Vianney Dinners are back!  The next Vianney dinner 
is Thursday Sept. 2 at the Holy 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. 

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, Wednesday 

CATHOLIC BOOK CLUB 
  Mondays: 7:00 to 8:30 pm in the Rectory: 

• 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. 

Today’s second collection is designated for 
Haiti, and especially to support our Sister 
Diocese of  Les Cayes, who has suffered in 

a recent earth quake.  

https://www.olcworcester.com/religious-education-ccd


 

 

PLENARY  
INDULGENCE 

 for the Year of St. Joseph 
A plenary indulgence is granted to 
the faithful under the usual condi-
tions (sacramental confession, Eu-
charistic Communion, and prayer 
for the Pope’s intentions) to Chri-
stians who, with a spirit detached 
from any sin, participate in the 
Year of St. Joseph on these occa-
sions and manners indicated by the 
Apostolic Penitentiary: 

• A plenary indulgence is granted 
to those who will meditate for 
at least 30 minutes on the 
Lord’s Prayer, or take part in a 
Spiritual Retreat of at least one 
day that includes a meditation 
on St. Joseph.  

• An indulgence can also be ob-
tained by those who, following 
St. Joseph’s example, will per-
form a spiritual or corporal 
work of mercy.  

• The recitation of the Holy Ro-
sary in families and among en-
gaged couples is another way 
of obtaining indulgences.  

• Everyone who entrusts their 
daily activity to the protection 
of St. Joseph, and the faithful 
who invoke the intercession of 
St. Joseph so that those seeking 
work can find dignifying work 
can also obtain a plenary indul-
gence.  

• A plenary indulgence is also 
granted to the faithful who reci-
te the Litany to St. Joseph, or 
any other prayer to St. Joseph 
proper to the other liturgical 
traditions, for the persecuted 
Church and for the relief of all 
Christians suffering any form 
of persecution. 

 

In addition to these, the Apostolic 
Penitentiary grants a plenary indul-
gence to the faithful who will recite 
any legitimately approved prayer or 
act of piety in honor of St. Joseph, 
for example, “To you, O blessed 
Joseph” especially on March 19th,  
May 1st, the 19th of each month, 
and every Wednesday, a day dedi-
cated to the memory of the saint 
according to the Latin tradition.” 
 

For the sick 
Amid the ongoing Covid-19 health 
crisis, the gift of the plenary indul-
gence is also extended to the sick, 

the elderly, the dying and all those 
who for legitimate reasons are una-
ble to leave their homes. 
They too can obtain the plenary 
indulgences if they are detached 
from any sin and have the intention 
of fulfilling, as soon as possible, 
the three usual conditions and recite 
an act of piety in honor of St. Jo-
seph, offering to God the pains and 
hardships of their lives. 
 

 

ROK ŚW. JÓZEFA 
Papież Franciszek ogłosił obecny 
rok „Rokiem św. Józefa” na pamiąt-
kę 150. rocznicy ustanowienia 
Opiekuna Jezusa Patronem Ko-
ścioła powszechnego.  
Jednocześnie Penitencjaria Apo-
stolska ogłosiła możliwość uzy-
skiwania odpustów zupełnych 
pod zwykłymi warunkami.  
Uczynki pobożne z jakimi związany 
jest odpust to między innymi: pół-
godzinne rozważanie Modlitwy 
Pańskiej; pełnienie uczynków miło-
sierdzia względem ciała lub wzglę-
dem duszy; wspólny Różaniec w 
rodzinie; zawierzenie się opiece 
św. Józefa; Litania  lub inna modli-
twa do św. Józefa w intencji Ko-
ścioła prześladowanego; jakakol-
wiek zatwierdzona modlitwa do św. 
Józefa, szczególnie w jego święto, 
lub 19 każdego miesiąca, lub w 
każdą środę.  
Osoby chore, w podeszłym wieku, 
lub te, które z innych racji  nie mo-
gą wyjść z domu, szczególnie z 
racji pandemii Covid-19, mogą rów-
nież zyskać odpusty wypełniając 
warunki w sposób duchowy, a jeżeli 
będzie to możliwe, powinny przy-
stąpić do spowiedzi i komunii świę-
tej. 

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 Immac-
ulate Virgin Mother of God and through the paternal 

love with which you embraced the Child Jesus, 
we humbly beg you graciously to regard the inher-

itance 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 conta-
gion of error and corrupting influence; O our most 

mighty protector, be kind to us and from heaven as-
sist us in our struggle with the power of darkness. 

 
As once you rescued the Child Jesus from deadly per-
il, 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 protec-

tion, 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, naj-

droższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka 

Jezus. 

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony naj-

droższy 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 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

22 NIEDZIELA ZWYKŁA 
„Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według  

tradycji starszych?”  Mk. 7, 5 
Czym było to pytanie w ustach faryzeuszów? Pragnieniem do-
tarcia do prawdy, do intencji kierujących czynami uczniów 
Jezusa? Oskarżeniem? Chęcią rozpoczęcia dyskusji na sporne 
tematy? Nie docieczemy motywacji przeciwników Jezusa. Ale 
nie to jest najważniejsze. Refleksja nad przytoczonym pyta-
niem może skłonić nas, i to jest istotne dla naszego życia du-
chowego, do zastanowienia się nad naszym osobistym postępo-
waniem wobec osób, które wyznają zasady działania różne od 
naszych. Czy Jezus słuchając nas musiałby wystąpić z ostrze-
żeniem, że nasze intencje nie są czyste? Czy nasze rozumienie 
sposobu oddawania czci Bogu ślizga się tylko po zewnętrznych 
formach, czy sięga głębi? Pan nasz kieruje wzrok ku wnętrzu. 
Jeśli chcemy podążyć za Nim na drogi prawdziwego szacunku, 
hołdu składanego Jedynemu Bogu, musimy wejrzeć w nasze 
serca, by dostrzec, ile w nas jest szczerości i prawdy, a ile pod-
stępu, zazdrości, pychy. Wtedy poznamy, ile i w kim, jest bra-
ków we właściwym pielęgnowaniu pobożności i czci wobec 
Pana.  

 

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. 

UWAGA - ponieważ w pierwszy piątek będzie tylko jeden 

kapłan, prosimy w miarę możliwości o skorzystanie ze spowie-

dzi we czwartek, lub nieco wcześniej w piątek (od 5:30 pm) 

 

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. 
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa 
osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach nade-
słanych przez osoby potrzebujące natychmiastowego wsparcia 
modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje niecierpiące 
zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członko-
wie Pogotowia Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują 
wiadomość i możesz być pewien, że w nadesłanej intencji mo-
dli się wiele osób z reguły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmia-
stowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek: 
774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. Istnieje 
też możliwość przesyłania intencji na email w języku polskim 
lub angielskim: pogotowie.metanoia@gmail.com 

 

ADORACJA W KAŻDY PIĄTEK 
Począwszy od września, w każdy piątek będzie możli-
wość modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w na-
szym kościele. Początek o godz. 3:00 pm (Koronka do 
Miłosierdzia Bożego) a zakończenie przed wieczorną 
Mszą św. Serdecznie zapraszamy! 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH będzie w 
następną niedzielę, 5 września o godz. 10:30 

 

REJESTRACJA I ZMIANY  
W PROGRAMIE CCD 

Drodzy Parafianie, w tym roku będziemy musieli dokonać 
pewnych zmian (tymczasowo) w naszym Programie CCD.  
W związku z pracami remontowymi w dolnym kościele oraz 
ograniczoną przestrzenią na plebanii i w kościele wprowadza-
my na nadchodzący rok katechetyczny następujące zmiany: 
• Klasy 7-11 będą miały zajęcia w poniedziałki od 5:30 do 
6:30 pm 
• Klasy 1-6 będą miały zajęcia we wtorki od 4:45 do 5:45pm 

 Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 4 października. 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I REJESTRACJA ONLINE  

jest już dostępna na: www.olcworcester.com 

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, środę 

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 Watykańskiej Fundacji J.P. II z wschod-
niego wybrzeża USA organizują dwu dniową pielgrzymkę 
do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA w so-
botę i niedzielę  30 / 31 października 2021. 
PWyjazd autokarem z parkingu  Our Lady of Częstochowa  
Worcester będzie  w sobotę 30 października, o godz. 6:30 
rano i powrót w niedzielę wieczorem. 
Koszt pielgrzymki to tylko $230. W cenę są wliczone: auto-
kar, nocleg w hotelu na terenie klasztornym, 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://www.olcworcester.com/religious-education-ccd


 

 

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 22, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $3,090.00 - Incl. $1,142.00 online 
ASSUMPTION OF THE BVM  $     35.00 - Incl. $  10.00 online 
MAINTENANCE COLLECTION  $   215.00 - Incl. $  10.00 online 
RENOVATION FUND   $1,137.50 - Incl. $  22.50 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: 
  
Bankit, Gregory Sr. and Paula  

Daly, Elizabeth 

Jurczyk, Agata 

Kohut, Deacon Steve and Sylwia 

Latour, Gerald and Barbara 

Małkowski, Zenon and Beata 

Matys, Leopold and Dolores 

Milewski, Romuald and Teresa 

Palczewski, Mariusz and Elżbieta 

Parker , Diane 

Seaver, Austin and Mary 

Siwik, Jan and Barbara 

Wassel, Frederick 

 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Support for Haiti  
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Pomoc dla Haiti 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance   
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

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/

