
 

 

  

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 

12 Września  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 

September  12  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! 

Rectory Office Hours  
 

 

Closed Monday 
Poniedziałek Nieczynne 

 
 
 

Jane: 
Tuesday: 10:00-1:00 - 1:30-4:00 
Thursday: 10:00-1:00 - 1:30-4:00 

 
 

Alicja: 
Wednesday:         -               1:00-6:00  
Friday: 9:30-12:00 & 1:00-4:00 

 

In Case of Emergency - At Any Time 
W Nagłym Przypadku - O Każdej Porze 

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 

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  24 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
VIGIL of the 24th Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM  
1. śp. Genowefa and Edward Święszkowscy - int. Sister 
Sobociński 
2. śp. David Banach - int. Mother 
3. śp. Roman Golemo - int. Son and Family 
4. śp. Carolyn Sokolowski Robrecht - int. Banach Family 
5. śp. Stanisław Moniak - int. family 

 
24 Sunday in Ordinary Time, September 12 

24 Niedziela Zwykła - 12 Września 
8:00 AM - śp. Anna Brzóska - int. Syn z rodziną 
9:30 AM - śp. Deceased members of the Kurkiewicz and 

Jozwiak Families - int. Danusia and Family 
11:00 AM 
1. O zdrowie i Boże błogosł. dla Ewy i Kamila z okazji 3 
rocznicy ślubu - int. rodzice 
2. śp. Mariusz Biedrzycki - int. ojciec z rodziną 
3. O Boże błogosł., dary i moc Ducha Św. dla ks. Tomasza z 
okazji urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Franciszek Michniewicz - int. córka z dziećmi 
5. śp. Dorota i David Jasukonis; Jerzy Klimaszewski i 
zmarłych z rodziny Klimaszewskich - int. Teresa 
6. śp. Stanisław Lewandowski, Maksymilian Rusin, i zmarłych 
z rodziny Rusin i Sobieraj - int. Zuzanna Lewandowski 
7. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
8.śp. Kazimierz, Marek Nowak - int. żona i matka 
9. śp. Maria i Mikołaj Olejarnik - int. córka Janina 
10. śp. Zmarłych z rodziny Zielskich 
11. śp. Maciej Bączek (30 dni po śmierci) - int. Rodzice i 
rodzeństwo 
12. śp. Józef Bączek - int. syn z rodziną 
13. śp. Edwin Wiśniewski (30 dni po śmierci) - int. syn z 
rodziną 
14. śp. Wiesława Rogowska w rocznicę jej urodzin - int. córka 
Agnieszka z rodziną 
15. śp. Jacek Pyszyński w 30 dzień po śmierci - int.  
koleżanka Agnieszka 
16. śp. Henryk Żmuda w pierwszą rocznicę śmierci - intencja 
rodziny Serafin 
17. śp. Paweł Golemo - int. wspólnota Metanoia 
18. O pociechę i umocnienie wiary, nadziei i miłości dla 
rodziców i siostry śp. Pawła Golemo - int. przyjaciele ze 
wspólnoty.  
 
Monday, September 13 St. John Chrysostom  
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Józef, Teodora, Stanisław, Józef, Zdzisław, 
Bolesław, Mieczysław, Eugeniusz, Władysława Kaczmarczyk, 
Marianna, Teresa Grodzki - int. córka i siostra 

 
Tuesday, September 14   

The Exaltation of the Holy Cross 
Święto Podwyższenia Krzyża 

6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:00 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia  
śp. Maciej Bączek ( 30 dni po śmierci) 

 
Wednesday, September 15   

Our Lady of Sorrows / Matki Bożej Bolesnej 
6:30 AM - śp. Helen F. (Skowronski) Danko - int. Children  
6:30 PM - śp. Piotr, Jarek, Andrzej, Jerzy Ciak i zmarłych z 
rodziny  

 
 

Thursday, September 16  Sts Cornelius and Cyprian 
6:30 AM - Catherine Zaczynsky - int. nephew 
 
Friday, September 17  St. Robert Bellarmine 
6:30 AM - śp. Stephen Wassel - int. Brother and Sister 
6:30 PM - śp. Bolesław i Zdzisław Kaczmarczyk - int. Rodzina 
 
Saturday, September 18 Św. Stanisława Kostki 

7:00 AM -  śp. Dorothy Bender  - int. Ed and  Barbara 

 
VIGIL of the 25th Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM  
1. śp. Waleria (anniv.) Stanislaus, Benjamin, Victor, Stephen 
and Eleanor Brzozowski - int. Granddaughter Val 
2. śp. Judith Buckroth-Landgren - int. family 
3. śp. Jennie Milewski (Month’s Mind Mass) - int. John Kania 

 
25 Sunday in Ordinary Time, September 19 

25 Niedziela Zwykła - 19 Września 
8:00 AM - O łaskę zdrowia i opiekę Matki Przenajświęiszej dla 

Mamy - int. Córka z rodziną 
9:30 AM - śp. Mike Konisky - int. The Prytko Family 
11:00 AM 
1. śp. Krzysztof i Stanisław Kulbacki - int. Adela i Jan Kulbacki 
2. śp. Marian Wojno i Henryk Biedrzycki - int. Brat z rodziną 
3. śp. Stanisław Piaścik - int. Marzena i Marek Brzóska 
4. śp. Bronisław i Stefania Galanek, Bolesław, Jadwiga 
Gawrych - int. Jan i Krystyna  
5. śp. Karol Pyśk - int. Wiktoria Nasiadko 
6. śp. Leokadia i Bronisław Parzych - int. Elżbieta Małkowska 
z rodziną 
7. śp. Stanisław Piaścik - int. Elżbieta Małkowska z rodziną 
8. śp. Stanisława i Mieczysław Lach - int. rodziny 
9. śp. Edward Kisiel (3 rocz.) int. family 
.   
 
 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

           SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
            OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
SACRED HEART OF JESUS CANDLE 

O Boże błog.dla Wiesława         
 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

“Whoever wishes to come after me must deny himself, take 
up his cross, and follow me.”  (MARK 8:34)  

Living a stewardship lifestyle means not only being responsible 
for my own life, but for the lives of others as well.  We realize 
that our gifts are not intended for ourselves, rather they are 
meant to be shared with others.  “Taking up my cross” means 
doing things when someone else needs me and not when it’s 
convenient for me. 

 
FRIDAY EUCHARISTIC 

ADORATION 
 

“Prayer is to the soul what air is to the 
lungs.  If we desire vitality for our soul, 

then we must pray, and pray often.” 
Fr. Joseph Mary Wolf, - EWTN Chaplain 

 

Our parish has been blessed with 
additional opportunities for Eucharistic 
Adoration.  Starting this month Jesus will 
be exposed in the Blessed Sacrament 
every Friday afternoon, from 3:00 - 
6:30pm.  Please come and spend some 

quiet time with Jesus.  
Kindly 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 classes on Mondays 5:30 to 6:30pm 

• Grades 1-6 classes on Tuesdays  4:45 to 5:45pm  
 Classes will begin on Monday October 4th.  

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

 
NOVENA TO ST. JOSEPH - For the Seriously Ill 

Patron Saint for a Happy death 
All are welcome to the 10th Annual Novena to St. Joseph at 
Christ the King Parish, 1052 Pleasant St., Worcester, to pray 
for the seriously  and terminally ill. The novena begins 
Monday, September 13, 7:15-8:00 pm, and will  continue for 
nine successive Monday Evenings.  The novena includes guest 
speakers, prayers for the seriously ill and Benediction of the 
Blessed Sacrament.  You may call us with the names of 
seriously ill persons for whom we should pray (508-754-5361) 
or email them to tsullivan5@mac.com. 
 

SEPTEMBER CATHOLIC BOOK CLUB 
SCHEDULE 

It’s September and that means it’s time to hit the books!  The 
Catholic Book Club will begin to read and discuss a new series 
of 20 Answers books from Catholic Answers, to help us learn 
more about our Catholic Faith.  By reading and discussing 
these four short books which range from 72-79 pages each, we 
will grow in our relationship with Jesus, and learn how to 
defend and evangelize our Faith.  
 The Catholic Book Club meets each Monday from 7:00 - 8:15 
pm in the Rectory Meeting Room.  Our first session will be  

Monday,  September 13tth. We will be reading 20 Answers:  
The Rosary which reveals the history of this devotion, 
explains why it’s not “Mary-worship,” and shows  us how to 
pray it more fervently and unlock the graces God offers 
through it’s recitation.   
 If you are interested in joining the Book Club or for questions, 
please call or text Julie, 508-320-2965.  Once you sign up, she 
will provide the four books for you (for a total cost of $5.00) 
and the reading assignment.  For a complete list of  books and 
descriptions, visit www.OlcWorcester.com click on Parish Life 
~ Prayer Groups ~ Catholic Book Club. 
  We hope you will join us and take advantage of this 
wonderful opportunity to grow in Faith and community. 

 

ANNUAL MISSION COOPERATIVE APPEAL 
    HELPING MISSIONS 

Next weekend, on Sunday, 
September 19th, the 
second collection will be 
dedicated to helping 
missions. It is a special, 
additional collection, which 
this year will be given to the 
Missionary Sisters of the 
Holy Rosary.  The MSHR 
are an international 
congregation of religious 
women serving the poor in 
nine countries of Africa and 
Brazil. They are engaged in 
educational, medical, 
pastoral, and social work, 
emphasizing women’s 
services - especially the 

education of girls and the care of pregnant mothers.  Their 
greatest and most immediate need at this time is to complete 
the construction of a monastery for six sisters in Efofe, 
Nigeria. Currently, two sisters work there, living in temporary 
rooms. After completing the construction of the monastery, 
another four sisters will be able to join them and provide even 
more help, especially from a medical stand point, to pregnant 
women, babies and young children. They rely almost 
exclusively on funds provided through the society for the 
Propagation of the Faith to support their sisters on mission. If 
you would like to read more about them, their website is: 
www.mshr.org.  
 

FOOD FOR THE POOR 
This weekend Fr. Richard will be visiting other parish and 
preach at all the masses on behalf of Food for the Poor 
Catholic charitable organization.  
It’s mission is to spread the news and support the poor in the 
Central America and Caribbean.  
We would like to thank Fr. Marcin Kordel, who is visiting his 
family in the area and Fr. Edward Michalski for their pastoral 
help in our parish. Thank you and God Bless you! 

SUMMER WEEKDAY MASS SCHEDULE  
Please Note: This week the morning Mass will be cele-
brated Tuesday, Wednesday,  Thursday, Friday and 

Saturday  according to the scheduled intentions. 
  No morning Mass on Monday 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September 3, 2021 
 

Dear friends in Christ, 
 

“Let us remember we are in the holy presence of God.” 
 

So often have we said or heard these words but what does it 
mean to remember?  
 

A memory is a part of us. The memories of loved ones who 
have died remain a part of us. To remember is to consciously 
make them present to us even when they cannot be there in 
person.  
Twenty years have passed since a deep darkness overcame 
our nation on 9-11 in the horrific suicide attacks in New York 
City, at the Pentagon and in a field in Shanksville, Pennsylva-
nia. Darkness tried to overcome the light as hatred and killing 
tried to be al Qaeda’s irrational way to lash out at America 
and at all we represented. Nearly three thousand people died 
as a result of this senseless and cruel act of terrorism, from 
innocent victims at work or in travel to many first responders 
who risked their lives to help those in need. 
 

We will never fully understand and never completely make 
sense of that fateful and tragic day. Wars and terrorism have 

continued since 9-11, and new battlegrounds will appear as 
nations exercise their duty to defend their citizens. But we 
must remember this: darkness never ultimately wins. For 
Christians only the light can be victorious, the Light of Christ 
which brings eternal rest to those who have died. A Light that 
brings comfort to those who mourn. And a Light that brings 
hope for the future that mankind can find alternatives to vio-
lence and war. The Light of Christ will always be our source 
of hope for the ultimate victory of Divine Love over evil and 
death. 
 

Let us not let this anniversary pass in vain. I would ask you to 
join me in a moment of silence to remember and pray. Pray 
that mankind will learn that violence is not the answer. Pray 
that each one of us will be a light in the world, especially 
when we are challenged to respond to injustice with the dark-
ness of anger or revenge.  Let this moment of remembering 
and prayer be the tribute we offer to those whose lives were 
lost. 
 

On this somber anniversary as we prayerfully remember tho-
se who died on 9-11 twenty years ago, let us recall that we 
live and move in the presence of our God who is the Victor 
over sin and death. 
May God grant our beloved dead eternal rest with the angels 
and saints in the new and eternal Jerusalem. Amen. 
 

With every prayerful best wish, I remain 
 

Sincerely yours in Christ, 
 

 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 



 

 

PLENARY  
INDULGENCE 

 for the Year of St. Joseph 
A plenary indulgence is granted to the faithful under the usual 
conditions (sacramental confession, Eucharistic Communion, 
and prayer for the Pope’s intentions) to Christians who, with a 
spirit detached from any sin, participate in the Year of St. Jo-
seph on these occasions and manners indicated by the Aposto-
lic 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 medi-
tation on St. Joseph.  

• An indulgence can also be obtained by those who, follo-
wing St. Joseph’s example, will perform a spiritual or cor-
poral work of mercy.  

• The recitation of the Holy Rosary in families and among 
engaged 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 dignify-
ing work can also obtain a plenary indulgence.  

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

any form of persecution. 
 

In addition to these, the Apo-
stolic Penitentiary grants a 
plenary indulgence to the fai-
thful who will recite any legi-
timately 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 dedicated 
to the memory of the saint 
according to the Latin tradi-
tion.” 
 

For the sick 
Amid the ongoing Covid-19 health crisis, the gift of the plena-
ry indulgence is also extended to the sick, the elderly, the dy-
ing and all those who for legitimate reasons are unable to leave 
their homes. 
They too can obtain the plenary indulgences if they are deta-
ched 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. Joseph, offering to God the pains and hardships 
of their lives. 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

24 NIEDZIELA ZWYKŁA 
A wy za kogo mnie uważacie?  Mk. 8, 27 

Przychodzimy, aby uczestniczyć we mszy św. niedzielnej. Tak 
jak kiedyś Apostołów, Jezus pyta dziś nas. Każdego z osobna: 
Za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla ciebie? 
W każdym z nas jest pokusa patrzenia na Jezusa w kategoriach 
potęgi, władzy, sukcesu. On ma władzę, jest potężny, ale reali-
zuje to w sposób bardzo pokorny - na krzyżu. Jak ten, który 
służy i życie daje za bliźniego. Ciężko nam zgodzić się z tym. 
Ale tylko taki Pan jest Bogiem prawdziwym. Prośmy, abyśmy 
umieli Go spotkać takim, jakim jest. On zwyciężył grzech i 
cierpienie przez swój krzyż i zmartwychwstanie. On pomoże i 
nam zwyciężać i być mu wiernymi i w cierpieniu i w radości.  
 

ADORACJA  
W KAŻDY PIĄTEK 

W każdy piątek zaprasza-
my na Adorację Najświęt-
szego Sakramentu w na-
szym kościele. Początek o 
godz. 3:00 pm (Koronka 
do Miłosierdzia Bożego) a 
zakończenie przed wie-
czorną Mszą św.  

Zachęcamy też do zapisywania się na cotygodniową listę ado-
racji przy bocznym wejściu, co pomoże nam mieć pewność, że 
zawsze będzie ktoś obecny na modlitwie, kiedy będzie trwała 
adoracja.  

 

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 dostępna na: www.olcworcester.com 
 

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 

 
 

POMOC MISJOM 
W następną niedzielę 19 września, druga kolekta będzie 
przeznaczona na pomoc misjom. Jest to specjalna, dodatko-
wa kolekta, która w tym roku zostanie przekazana Siostrom 
Misjonarkom Różańca Świętego, które posługują wśród 
najuboższych w Afryce i Ameryce Południowej. Największą 
potrzebą jest obecnie ukończenie budowy klasztoru dla 6 sióstr 
w Efofe w Nigerii. Obecnie pracują tam dwie siostry, mieszka-
jąc w tymczasowych pomieszczeniach. Po ukończeniu budowy 
klasztoru dołączą kolejne 4 siostry i będą mogły jeszcze bar-
dziej pomagać, szczególnie od strony medycznej, kobietom w 
ciąży, niemowlętom i małym dzieciom.  
Dziękujemy za waszą pomoc i wsparcie. Bóg zapłać! 
 
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. 
 

KURS ALPHA 
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Kursu Alpha. 
Pierwsze spotkanie będzie we czwartek, 16 września, o godz. 
6:00 wieczorem na plebanii.  
Kurs Alpha to doskonała okazja aby umocnić swoją wiarę i 
znaleźć odpowiedzi na niektóre ważne pytania. Więcej na na-
szej stronie: www.olcworcester.com 
 

FOOD FOR THE POOR 
W tę niedzielę ks. Ryszard głosi kazania w innej parafii w 
imieniu katolickiej organizacji charytatywnej Food for the Poor 
(Żywność dla ubogich). Organizacja ta pomaga ubogim w kra-
jach Ameryki Środkowej i na Karaibach. 
Przy tej okazji pragniemy podziękować za pomoc duszpaster-
ską w naszej parafii ks. Marcinowi Kordelowi, przebywające-
mu na urlopie u swoich rodziców oraz ks. Edwardowi Mi-
chalskiemu. Bóg zapłać! 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
 W TYGODNIU 

W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane  
we wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. 

  Nie będzie Mszy św. rannej w poniedziałek. 

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


 

 

BEATYFIKACJA  
 

Matki Elżbiety Róży Czackiej 
 i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
12 września 2021 

 
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie 

Fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Wikipedia 



 

 

POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ 
 

List biskupów polskich z okazji beatyfikacji 
Kard. Stefana Wyszyńskiego  

i Matki Elżbiety Róży Czackiej 
(…) 

Bóg prowadzi różnymi drogami 
 
Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Bia-
łej Cerkwi – dziś Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej 
arystokratycznej rodzinie. Jej stryj, Włodzimierz, był kardy-
nałem i bliskim współpracownikiem papieży. Róża otrzymała 
staranne wychowanie i wykształcenie. W wieku 22 lat straci-
ła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, któ-
ra nie umiała przyjąć jej niepełnosprawności. Jak zaakcepto-
wać to, na co nie potrafili się zgodzić nawet najbliżsi? Po 
trzech dniach modlitwy i rozmyślania Róża zrozumiała, że 
może liczyć tylko na Boga, któremu ufała i na siebie. Na 
szczęście posłuchała rady doktora Gepnera, który powiedział 
jej prawdę: Wzrok jest na zawsze stracony, ale zarazem 
wskazał jej drogę mówiąc, że nikt do tej pory w Polsce nie 
zajął się niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała wskazówkę 
na przyszłość. Postanowiła stworzyć instytucję, w której nie-
widomi będą się kształcić i przygotowywać do samodzielne-
go życia. Po latach napisała: Tak jak doktor Gepner był moim 
wielkim dobroczyńcą, tak moim największym szczęściem 
jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by ze mnie było, gdyby 
nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie, życie bez nie-
go? Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg mógł wybudo-
wać piękny dom. Nadano mu nazwę: Dzieło Lasek lub też 
Triuno – na cześć Trójcy Przenajświętszej. A dewizą tego 
Dzieła było: niewidomy człowiekiem użytecznym. Po raz 
pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, a nie tylko 
dla niewidomych. Matka Czacka chciała, aby przygotowują-
cy się do samodzielnego życia niewidomi zrozumieli, że mo-
gą być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty. 
 
To nowe, rewolucyjne odkrycie, które Matka Elżbieta za-
wdzięczała własnej niesprawności, było elementarnie proste, 
bo odwoływało się do nauki Krzyża. Zmagając się ze swoim 
kalectwem i pytając, jak własną biedę przekształcić w źródło 
pomocy dla innych, żyjących w trudniejszej sytuacji, zrozu-
miała, że cierpienie może stać się uprzywilejowanym miej-
scem spotkania z Bogiem i dotarcia do prawdy, którą trudno 
dostrzec ludziom fizycznie sprawnym i zaaferowanym pro-
blemami dnia codziennego. Z pełną jasnością widziała, że 
najbardziej zbliżamy się do Boga, kiedy jesteśmy blisko czło-
wieka, który cierpi i jest w potrzebie. Podstawowe zadanie 
polega na tym, aby usłyszeć głos ludzi, których zagłusza cier-
pienie i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń, w której czło-
wiek znajdzie spokój i miejsce do refleksji, a z czasem też 
drogę, która prowadzi do Boga. I Laski stały się takim miej-
scem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do sa-
modzielności, znaleźli miejsce poszukujący Boga i sensu ży-
cia. Byli to ludzie z różnych środowisk społecznych i poli-
tycznych. To dzięki Matce i ks. Korniłowiczowi – ojcu du-
chowemu Dzieła – mogli się czuć w Laskach, jak w domu. 
Mogli tam zobaczyć, jak owocuje Ewangelia wcielona w ży-
cie i jak wygląda współpraca niewidomych, sióstr, świeckich 
i księży. Wcielona w życie Ewangelia przygotowuje miejsce, 
w którym jest możliwe podejmowanie wspólnych zadań, 

przezwyciężanie niezdrowych ambicji i nieporozumień. 
 
Z takim ewangelicznym Kościołem spotkał się w Laskach 
ksiądz Stefan Wyszyński i z ogromnym przejęciem pisał o 
tym do Matki Czackiej: Uderzyło mnie to, że ludzie Matki 
mają ten jakiś szczególny wzrok. Oni patrzą z pogodnym bo-
haterstwem. W takie chrześcijaństwo ksiądz Wyszyński wpi-
sał swoje kapłaństwo. 
 
Przyszły prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli 
nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W kraju 
zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze 
pod zaborami, małego Stefana – podobnie jak młodą Różę – 
rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Mat-
ki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego 
we Włocławku okazało się, że jest chory na ciężkie zapalenie 
płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on sam, 
jak i jego przełożeni bali się, że nie dożyje do święceń ka-
płańskich. Stefan modlił się do Matki Najświętszej, aby wy-
prosiła mu łaskę święceń i aby mógł odprawić przynajmniej 
kilka Mszy Świętych. Cierpienie, którego doświadczył w cza-
sie seminarium, nauczyło go, jak sam powie, patrzeć z poko-
rą na drugiego człowieka. 
 
W czasie studiów seminaryjnych spotkał księdza Władysława 
Korniłowicza, o którym powiedział, że wywarł on ogromny 
wpływ na całe jego życie duchowe i kapłańskie. Ta znajo-
mość, która podczas studiów na KUL-u przerodziła się w 
głęboką przyjaźń, przetrwała aż do śmierci księdza Korniło-
wicza. Na ukształtowanie osobowości i formacji społecznej 
księdza Wyszyńskiego duży wpływ mieli także wybitni księ-
ża społecznicy: ks. Antoni Szymański – rektor KUL, O. Ja-
cek Woroniecki – wybitny tomista i pedagog oraz ks. Antoni 
Bogdański – naczelny kapelan harcerstwa. Dlatego nauczanie 
społeczne Kościoła traktował jako ważną część misji ewan-
gelizacyjnej. 
 
Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 r. 
w katedrze włocławskiej. W czasie studiów w Lublinie dzia-
łał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie”. W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował 
księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listopada 
1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Pryma-
sem Polski. 27 listopada 1952 r. został mianowany kardyna-
łem. Niestety ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły 
zgody na jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym 
miał odebrać kapelusz kardynalski. Mógł to uczynić dopiero 
6 maja 1957 roku. 
 
Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z matką Czacką 
miało miejsce w lipcu 1926 roku w Laskach, gdzie przyjechał 
na zaproszenie księdza Korniłowicza. Zapoczątkowana wte-
dy przyjaźń z Dziełem Niewidomych i jego założycielami 
przetrwała aż do końca dni wielkiego Prymasa. Jego relacje z 
matką Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. 
Po wybuchu wojny ksiądz Wyszyński musiał opuścić Wło-
cławek, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Ukrywał się 
najpierw u rodziny we Wrociszewie, później w Żułowie i Ko-
złówce na Lubelszczyźnie. W czerwcu 1942 roku przyjechał 
do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, jako kapelan sióstr, 
opiekun niewidomych, a także jako kapelan Armii Krajowej i 
duszpasterz okolicznej ludności. 



 

 

 
O wielkim wpływie, jaki matka Czacka wywarła na jego ży-
cie, najlepiej świadczy kazanie, które wygłosił w czasie jej 
pogrzebu, 19 maja 1961 r. w Laskach: W tej chwili moim 
obowiązkiem jest stanąć przy tym obfitym źródle wody ży-
wej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej 
odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia Matki na-
szej, Matki naszych serc (…), czerpaliśmy z bogatego ducha 
naszej Matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Bo-
ga miejsca. 
 
Po śmierci Matki ksiądz Prymas często wracał do grobów 
założycieli Dzieła. Przed wyjazdem do Rzymu na sesje sobo-
rowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komu-
nistyczną, niepostrzeżenie i bez zapowiadania się, chociaż na 
chwilę przyjeżdżał do Lasek, aby tam się modlić. Co roku, z 
wyjątkiem uwięzienia czy choroby, po wielkoczwartkowym 
Mandatum w archikatedrze, jechał do Lasek, by tam razem z 
niewidomymi, siostrami i świeckimi pracownikami Dzieła 
trwać na adoracji i napełniać się mocą płynącą z paschalnego 
krzyża światła i zwycięstwa Chrystusowej miłości, aby po-
tem mieć ją dla każdego. 
 
Wiemy, że o księdzu Prymasie napisano ostatnio wiele. Uka-
zały się jego przemówienia i kazania, powstały nowe filmy i 
książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu, 
wielkim mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. 
Często prymas ukazany jest jako człowiek walki z komuni-
zmem. Ale to, co było jego priorytetem, podobnie jak u Mat-
ki Czackiej, to troska i walka o człowieka, o jego wolność, po 
to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, 
mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i 
przebaczenia. Dlatego tak bardzo troszczył się zarówno o 
wolność jak i świętość Kościoła i o dobro wspólne Ojczyzny, 
rozumiane jako respektowanie praw każdego Polaka i uła-
twianie mu wykonywania obowiązków. 
 
Szczególnie ważny etap w jego życiowej misji rozpoczął się 
wraz z nominacją na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskie-
go i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdy wziął na siebie 
odpowiedzialność za dwie archidiecezje i cały Kościół w Pol-
sce. W konfrontacji z totalitarnym systemem komunistycz-
nym z jednej strony wzywał do włączenia się Polaków w od-
budowę zrujnowanego przez wojnę kraju, a z drugiej napomi-
nał rządzących, by respektowali prawa człowieka. Odznaczał 
się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – 
wobec nasilanych prześladowań Kościoła – wypowiedział 
władzom komunistycznym zdecydowane: „Non possumus”. 
25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został 
aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa 
największe dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka No-
wenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski. 
 
Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić 
sobie pytanie – skąd czerpał do tego siły? Najpełniej dają na 
nie odpowiedź jego więzienne zapiski. Całkowicie zjedno-
czony z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem da-
wać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrzeby in-
nych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i 
Matce Najświętszej. Był niezwykły swą miłością przebacza-
jącą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo dozna-
nych krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej 

strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej 
posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i 
domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeży-
wa te trzy lata, jako szczególny dar Boga, który przygotowuje 
go na późniejszą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głę-
boka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania czło-
wiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mó-
wił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć 
nieraz czujemy się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy 
wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie (…). Wystar-
czy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie 
w sobie. 
 
Świętość nie jest luksusem 
 
Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, 
zauważamy, że są tam osoby różnych stanów, powołań i za-
wodów: osoby świeckie, konsekrowane i księża. Gdybyśmy 
mieli szukać wspólnego mianownika, to można powiedzieć, 
że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją wypełniać w sytua-
cjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w 
życiu m. Elżbiety Czackiej i ks. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski w cierpiącym 
człowieku i sakramentach Kościoła, to dwa filary wiary, któ-
ra pomaga rozpoznać wyzwania, jakie niesie powołanie w 
konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma, młoda 
dziewczyna i młody, chory kleryk. Do tego trudne czasy, w 
jakich przyszło im żyć – odbudowywania niepodległej ojczy-
zny, później lata okupacji i coraz bardziej agresywnego ko-
munizmu. Można było się załamać i zwątpić, ale dzięki temu, 
że potrafili zaufać Ewangelii, każde z nich na swoją miarę 
umiało podejmować stojące przed nimi zadania, torować no-
we drogi i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele 
w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe życie oddali 
Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). 
 
Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce 
Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Ma-
ryja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bo-
żej 8 grudnia 1921 roku, mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za mo-
ją Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas, uwięziony w 
Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. mówił: Tobie po-
święcam ciało i duszę moją (…) wszystko, czym jestem i co 
posiadam. 
 
Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez 
nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli 
Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, 
jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam 
drogę. Innej szukać nie trzeba. 
 
Poprzez wyniesienie sług Bożych do chwały ołtarzy poznaje-
my ich na nowo w tajemnicy świętych obcowania. Niech po-
magają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w podej-
mowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła 
Chrystusowego w Polsce. 
 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, 
Jasna Góra-Częstochowa, 25 sierpnia 2021 r. 



 

 

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 SEPTEMBER 5, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,155.00 - Incl. $ 1,452.00 online 
MAINTENANCE COLLECTION  $ 1,761.00 - Incl. $    310.00 online 
RENOVATION FUND   $    549.50 - Incl. $    172.50 online  
RELIEF FOR HAITI                                 $      50.00   
CATHOLIC SCHOOLS APPEAL             $    145.00   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: 
  
Courtney, Donald and Barbara 

Cwaliński, Jan and Irena 

Ermanski, Brenda  

Gawędzki, Ireneusz and Anna 

Kohut, Deacon Steve and Sylwia  

Pardo, Alina 

Parzych, Jan and Jadwiga 

Pawlowski, Zbigniew and Teodozja 

Polek, Father Richard 

Saviaria, Gretchen and Matthew  

Stasiewicz, Jarosław 

Stasiewicz, Mariusz and Danuta 

Szydlik, Jadwiga 

Tarasiak, Mark  

Zegan, Daniela 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
NEXT  WEEKEND 

Propagation of the Faith 
 

DRUGA KOLEKTA 
 ZATYDZIEŃ 
Misje w świecie 

 

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 YOUR DONATION DI-
RECTLY TO THE CHANCERY. You can bring it to church and put it in the 
collection basket, mail it to the rectory, or drop it off in the rectory office or mail 
slot. You can also make your pledge online. 

  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org 
Thank you to all those who have already made their gifts and pledges.  So 
far we have received $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/

