
 

 

  

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 

19 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  19,  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  

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: 10:00-1:00 & 1:30-4:00 

 

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 

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  25 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, September 18  
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 Przenajświętszej 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 i 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 
10. O łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Andrzeja 
Sadowskiego - int. córka Ewa z rodziną 
11. śp. Czesława Majkowska (3 rocznica) - int. syn z rodziną 
12. O łaskę zdrowia i opiekę Maryi  dla Stefania Kania - int. 
rodzina 
13. O błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Elżbiety i 
Dariusza z okazji 15 rocznicy ślubu - int. rodzina 
 
Monday, September 20   St. St. Andrew Kim Taegon 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Czesława, Władysław Majkowski i zmarłych z 
rodzin Majkowskich i Leszczyńskich 
 
Tuesday, September 21  St. Matthew / Św. Mateusza 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
 
Wednesday, September 22   
6:30 AM - No Mass  
6:30 PM - Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z 
prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Wiesława z okazji urodzin  
 
Thursday, September 23  St. Padre Pio 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - O łaskę zdrowia i moc Ducha Św. dla Roberta z 
okazji urodzin 
 
Friday, September 24   
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Rozalia, Frank, Władysław Kulesza i zmarłych z 
rodziny Kulesza - int. Karol z rodziną 
 
Saturday, September 25  

7:00 AM -  śp. Michał Goodwin (2 anniv.) - int. sister and brother 
 
12:00 - Wedding Mass: Pam Choinski and Alec Seymour 
1:30 - Wedding Mass: Eva Golaszewski and Peter Drozdowski 

 
 
 

VIGIL of the 26th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Michał Berestka - int. daughter and family 
2. śp. Henryka, Józef, Marek and Tadeusz Macko - int. family 
3. śp. Ryszard Gąska - int. Tadeusz Gąska 
4. śp. Irena Jarmołowicz Gleson 
5. śp. Paweł Golemo - int. Moniak Family 

 
26 Sunday in Ordinary Time, September 26 

26 Niedziela Zwykła - 26 Września 
8:00 AM - śp. Stanisław Piaścik (2 rocz.) - int. córka z rodziną 
9:30 AM - śp. Jan i Marianna Święszkowscy - int. wnuczka 

Marzena z rodziną 
11:00 AM 
1. śp. Cindy Powell - int. matka 
2. śp. Helena i Stanisław Stomscy - int. córka z rodziną 
3. śp. Czesław i Józefa Siwik - int. syn z rodziną 
4. śp. Janusz Pasiuk - int. rodzina  
5. śp. Mary Blanchard - int. Dorota z rodziną 
6. O Boże błogosł. dla Edwin Chadwick z okazji 97 urodzin - 
int. rodzina 
7. O zdrowie, łaski i błogosł. Boże oraz opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Joli i Mirka, córki Ewy z rodziną i 
syna Tomka z rodziną - int. ciocia Sabina 
8. śp. Stanisława i Mieczysław Lach - int. rodzina 
9. śp. Danuta Maria Deptuła - int. Zofia i Tadeusz Gąska 
10. śp. Vito Abramowicz - int. Halina Kisiel   
11. śp. Maciej Bączek - int. chór parafialny 
12. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. 
dla Emi z okazji urodzin - int. babcia 
13. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
błogosł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Daniela i Olivii - int. 
babcia 
14. śp. Barbara, Helena i Stanisław Stomski - int. syn z 
rodziną 
15. śp. Antoni, Jadwiga i Witold Śmiarowscy - int. córka z 
rodziną 
16. śp. Jarosław Horosz - int. Grażyna i Andrzej Stomscy 
 
 
 

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

śp. Stanley P. Belonos, 90 
śp. Paweł K. Golemo, 29   
śp. Richard W. Izbicki, 88 
śp. Stanley (Staś) Moniak, 68 

 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
O Boże błogosławieństwo dla Pam and Alec  

 

DIVINE MERCY CANDLE 
O Boże błogosławieństwo dla Olivki i Christiny  

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
          O Boże błogosławieństwo dla Emilki  

 

      OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
          O Boże błogosławieństwo dla Robka 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“If anyone wishes to be first, he shall be the last of all  

and the servant of all.” (MARK 9:35) 
  Jesus teaches us that we are called to love one another.  Love 
involves sacrifice.  Sacrifice is a word that many of us don’t 
like to hear.  We think it means that we must give up 
something that we want.  However, the literal meaning of 
sacrifice is “to make holy,” from the words “sacer” - sacred 
and “facere” - to make.   In other words, we make our lives 
holy by sharing our gifts in the service of God  

 
FRIDAY EUCHARISTIC 

ADORATION 
 

 “A thousand years of enjoying 
human glory is not worth even an 

hour spent in sweetly communing 
with Jesus in the Blessed 

Sacrament."  St. Padre Pio 

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 

 

GOD CALLS US TO ACT FOR LIFE 
PROVERBS 24:11 

“Rescue those being led away to 
death; hold back those 

staggering toward slaughter.” 
 
The 40 Days for Life Fall Campaign 
is upon us as we join over 612 
cities worldwide to pray for an end 

to abortion.  This time of prayer, fasting and peaceful, public 
witness runs from Wednesday, September 22nd until Sunday, 
October 31st.   
Once again our parish has committed to weekly prayer vigils 
across from Planned Parenthood in Worcester at 470 Pleasant 
Street. We have chosen to publicly pray each Thursday 
afternoon from 1:00 - 7:00pm.  Please use the sheets on the 
table in the middle of church to sign up for the hour that you will 
be able to witness to the Teachings of the Catholic Church.  If 
you are able to commit to one particular time period each week 
(for the 6 Thursdays during the campaign), it would greatly help 
us to fill the 36 hours Our Lady of Czestochowa has committed 
to. Please feel free to call or text Julie at 508-320-2965 if you 
have any questions about this 40 Days for Life Campaign.  If 

this is your first time to vigil, we will make sure that you have a 
prayer partner with you.  See you on the sidewalk! 

 
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.   
 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 
This weekend, 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.  

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

to the scheduled intentions. 
  No morning Mass on Monday, Wednesday 

 and Friday 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEATIFICAION  
OF THE CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI 
 AND MOTHER ELŻBIETA RÓŻA CZACKA 

Last Sunday, September 12th, Cardinal Marcello Semeraro, 
prefect of the Congregation for the Causes of Saints, declared 
Cardinal Stefan Wyszyński and Mother Elżbieta Róża Czacka 
blessed at a Mass at the Temple of Divine Providence in War-
saw.  
At the ceremony, it was announced that Mother Czacka’s me-
morial would be observed annually on May 19 and Cardinal 
Wyszyński’s on May 28.  
Karolina Gawrych, 18, carried the relics of Mother Czacka, 
who she credits with her recovery from a devastating accident. 
Cardinal Wyszyński’s relics were taken up to the altar by Sr. 
Nulla, who recovered from a two-inch tumor in her throat after 
members of her religious community sought the cardinal’s in-

tercession.  
Both were familiar with the Cross firsthand. Cardinal 
Wyszyński, the Primate of Poland, who was arrested and im-
prisoned, after he refused to subordinate the Church to the 
communist authorities, was always a courageous pastor accord-
ing to the heart of Christ and a herald of freedom and human 
dignity. 
Sr. Elżbieta, was born into an aristocratic family in present-day 
Ukraine and lost her sight at the age of 22. After her family’s 
desperate efforts to restore her vision failed, a doctor advised 
her to dedicate her life to serving blind people in Poland. She 
founded the Society for the Care of the Blind, as well as the 
Congregation of the Franciscan Sisters Servants of the Cross, 
and adapted the Braille alphabet to the Polish language.  
During the Warsaw Uprising in 1944, Czacka and Wyszyński 
helped to organize a field hospital for the wounded in Laski. 
Cardinal Wyszyński is known as the “Primate of the Millenni-
um” because he oversaw a nine-year program of preparation 
culminating in a nationwide celebration of the millennium of 
Poland’s baptism in 1966. 
He also helped to secure the approval of Karol Wojtyła as arch-
bishop of Kraków in 1964, which ultimately led to Wojtyła’s 
election as Pope John Paul II in 1978. 
In a letter to Poles after his election, John Paul II paid tribute to 
Cardinal Wyszyński, writing: “This Polish pope, who today, 
full of fear of God, but also of trust, is beginning a new pontifi-
cate, would not be on Peter’s chair were it not for your faith 
which did not retreat before prison and suffering. Were it not 
for your heroic hope, your unlimited trust in the Mother of the 
Church!”  (Please find more on www.catholicnewsagency.com) 

https://www.catholicnewsagency.com/news/248957/cardinal-wyszynski-and-mother-czacka-beatified-in-poland


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA 
„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi…” Mk 9, 30  
Nauka o cierpieniu, o krzyżu, o ofierze z życia nie należy do 
najłatwiejszych. Uczniowie żyjący z Jezusem, który na ich 
oczach dokonywał rzeczy wielkich, nie byli w stanie po ludzku 
ogarnąć kolejnego etapu misji ich Mistrza. Cuda dokonywane 
przez Jezusa miały skupić uwagę na Nim (cudotwórcy). Po 
zwróceniu uwagi możliwe było lepsze poznanie, po poznaniu 
konkretne opowiedzenie się za lub przeciw Jezusowi. Przecież 
byli tacy, którzy zgorszeni odeszli. Tacy, którzy nie byli zainte-
resowani krzyżem, a wyłącznie cudami.  

 
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 
 

40 DNI DLA ŻYCIA 
W Sobotę rozpoczęła się kolejna, jesienna kampania modlitwy 
i postu w intencji Ochrony życia dzieci nienarodzonych, zwana 
40 dni dla życia.  
Tym razem nasza parafia jest proszona żeby uczestniczyć w 
publicznej modlitwie / czuwaniu w każdy czwartek w godz. od 
1:00 do 7:00 wieczorem przed klini-
ką aborcyjną Planned Parenthood 
przy 470 Pleasant Street w Worce-
ster. Niech  to będzie okazja do wy-
rażenia swojego świadectwa i wiary 
oraz osobistego przekonania o naj-
wyższej wartości każdego ludzkiego 
życia. Więcej informacji można 
uzyskać w kancelarii parafialnej.  

 
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 

Druga kolekta dzisiaj będzie przeznaczona na pomoc mi-
sjom. Jest to specjalna, dodatkowa kolekta, która w tym roku 
zostanie przekazana Siostrom Misjonarkom Różańca Świętego, 
które posługują wśród najuboższych w Afryce i Ameryce Połu-
dniowej. Największą potrzebą jest obecnie ukończenie budowy 
klasztoru dla 6 sióstr w Efofe w Nigerii. Obecnie pracują tam 
dwie siostry, mieszkając w tymczasowych pomieszczeniach. 
Po ukończeniu budowy klasztoru dołączą kolejne 4 siostry i 
będą mogły jeszcze bardziej pomagać, szczególnie od strony 
medycznej, kobietom w ciąży, niemowlętom i małym dzie-
ciom.  
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 było w ostatni czwartek. Kolejne będzie we 
czwartek 23 września, o godz. 6:00 wieczorem na plebanii. 
Jeszcze jest czas żeby dołączyć!  
Kurs Alpha to doskonała okazja aby umocnić swoją wiarę i 
znaleźć odpowiedzi na niektóre ważne pytania. Więcej na na-
szej stronie: www.olcworcester.com 

PORZĄDEK MSZY ŚW. W TYGODNIU 
W tym tygodniu Msze św. ranne będą sprawowane  

we wtorek, czwartek i sobotę. 

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


 

 



 

 

 

 

Catechetical Sunday 2021 

 

Sunday, September 19, 2021 

 

This year’s theme is Say the Word and My Soul Shall be 

Healed.  

Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to reflect 

on the role that each person plays, by virtue of Baptism, in 

handing on the faith and being a witness to the Gospel. 

Catechetical Sunday is an opportunity for all to rededicate 

themselves to this mission as a community of faith. 

 

 

Prayer for Catechists  
 

Loving Father, we pray today for our catechists. We 

thank you for their gift of ministry in your Church. 

Grant them your wisdom that they may grow in the un-

derstanding and teaching of your Word. Grant them al-

so your love that they may be fruitful heralds of your 

Word and lead others to love you. Pour forth your Holy 

Spirit upon them to grant them wisdom about what is 

important; knowledge of the truths of faith; understan-

ding of their meaning; right judgement about how to 

apply them in life; courage to persevere even in the face 

of adversity; reverence before all that is sacred and holy; 

and that loving zeal which leads others to a transfor-

ming encounter with your Son. We pray this through 

Christ, our Lord. Amen.  



 

 



 

 



 

 

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 12, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,321.00 - Incl. $ 800.00 online 
MAINTENANCE COLLECTION  $    457.00 - Incl. $   30.00 online 
RENOVATION FUND   $    930.50 - Incl. $   62.50 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 A. 
Cybula Grzegorz and Agnieszka 
Deptula  Monika 
Desilets  Ursula 
Fleming Thalia Marie 
Horan Joyce 
Janczewski Michal and Stasia 
Kaminski  Donald and Linda 
Kania Elizabeth 
Kazmierczak Barbara A 
Klimczuk  Helena 
Kohut Deacon Steve and Sylwia 
Kopcinski Robert and Elaine 
Krzyżanowski Valdemar and Małgorzata 
Lamoureux David and Agnieszka 
Latour Gerald and Barbara 
Mrzygłód Stanisław and Bernadetta 
Rogacz Stanley  
Seaver Austin and Mary 
Siwik Jan and Barbara 
Suchomski Wiesław 
Szymczak Stephen and Linda 
Zabek Wesley and Elizabeth 
Zibrid Sabina 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS  WEEKEND 

Propagation of the Faith 
 

DRUGA KOLEKTA 
 DZISIAJ 

Misje w świecie 
 

SECOND COLLECTION 
 NEXT WEEKEND 

Annual Catholic School Appeal 
DRUGA KOLEKTA  

ZA TYDZIEŃ 
Szkoły Katolickie 

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/

