
 

 

  

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 

10 Października 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 

October  10,  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 

28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  28 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, October 9  

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

VIGIL of the 28th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Paulina, Stanisław Jabłoński, Ryszard Rakowicz - int. family 
2. śp. Robert Kilinski (8 anniv.) - int. wife and children 
3. śp. Wayne Parker (4 anniv.) - int. wife and family 
4. śp. Joseph and Helen Stodulski  - int. Maryann and Barbara 
5. śp. Karol Pyśk - int. Katherine Banach 
6. śp. Waldemar Podolak and deceased members of the 
Podolak and Zołyniak families - int. Antoni and Gabriela 
7. śp. Paweł Golemo - int. Myślińscy 
8. śp. Corinne Lopato - int. family 
9. śp. Edward F. Kohut - int. family 
10. śp. Ray Zaleski - int. Diane Parker 
 

28 Sunday in Ordinary Time, October 10 
28 Niedziela Zwykła - 10 Października 

8:00 AM - śp. Marta Barszczewska - int. Dziadkowie Kulbaccy 
9:30 AM - śp. Cecile Larochelle - int. Serge Larochelle and 

family 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław Lewandowski, Maksymilian Rusin i zmarłych 
z rodziny Rusin i Sobieraj - int. Zuzanna Lewandowski 
2. śp. Karol Pyśk - int. Maria Małkowska 
3. śp. Zofia i Józef Rogalski - int. Elżbieta Małkowska z 
rodziną 
4. śp. Cecylia Kulas - int. Małgorzata and John Bartosiewicz  
5. śp. Maciej Bączek - int. Rodzeństwo 
6. śp. Karol Pyśk - int. Tadeusz Gąska 
7. śp. Józef Chmura - int. Rodzina Różańcowa 
8. śp. Edward Klimaszewski i zmarłych z rodziny - int. Teresa 
9. śp. Feliksa Kretowicz, Beata Bobier, Genowefa Rafałowicz, 
Jerzy Klimaszewski - int. Rodzina 
10. śp. Margaret and Richard Laba - int. parafia 
11. O Boże błogosł. , przewodnictwo Ducha św. i potrzebne 
łaski dla Pawła w czasie studiów 
12. O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej i rozeznanie drogi 
życiowej dla Pauliny z okazji urodzin 
13. śp. Katarzyna Spaczyńska-Krawczyk (11 rocznica) 
14. Stefan Kania - int. Genevieve Tole 
15. śp. Ewa i Bogdan Zieliński - int. rodzina Skowrońskich 
 
Monday, October 11  St. John XXIII, Pope 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Cecylia i Witold Gawlas i zmarłych z rodzin 
Borys i Kulczak 
 
Tuesday, October 12 
6:30 AM - śp. Henry Guertin - int. wife and family 
6:30 PM - śp. Maciej Bączek, Paweł Golemo 
 
Wednesday, October 13    Bł. Honorata Koźmińskiego 
6:30 AM - No Mass  
6:30 PM - śp. Stanisław i Halina Obrębski - int. syn z rodziną 
 
Thursday, October 14 
6:30 AM - śp. Mieczysław Skórzewski - int. Zofia i Tadeusz 
Gąska 
 
Friday, October 15 St. Theresa of Jesus 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Anastazja i Antoni Kisiel - int. wnuk z rodziną 
 
 
 

Saturday, October 16  Św. Jadwigi Śląskiej 

7:00 AM - Stanley Gołaś and Walter Kraska - int. Kraska and 
Kerins Families 
 

VIGIL of the 29th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Helen B. Matys (anniv.) - int. Mary Anne Matys 
2. śp. Betty Wróblewski - int. The Denning and Pietrewicz 
Families 
3. śp. John and Al - int. Friends 
4. śp. Karol Pyśk - int. Antoni and Gabriela 
5. śp. Paweł Golemo - int. sister and family 
6. śp. Franciszek Popielarczyk; Gosia and Regina Dzidek; 
Henryk and Genowefa Wójcicki - int. family 
7. śp. David Karol - int. friends 
8. śp. Bolesław and Helen Wojciak - int. granddaughter  
Genevieve 
9. śp. Edward Wojciak - int. niece Genevieve 
 

29 Sunday in Ordinary Time, October 17 
29 Niedziela Zwykła - 17 Października 

8:00 AM - Z prośbą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. 
Jana Pawła II o zdrowie dla Lucy i Czesława Karłowicz 

9:30 AM - Blessings for Joanna and Tomasz - int. parents 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław, Julianna i zmarłych z rodziny Jończyk - int. 
córka z rodziną 
2. śp. Piotr Zakrzewski - int. brat Andrzej z rodziną 
3. śp. Edward Lech - int. żona z rodziną 
4. śp. Bolesław Kaczmarczyk - int. Irena Lech z rodziną  
5. śp. Edward Lech - int. Jagoda i Wiesław Deptuła 
6. śp. Krzysztof Bruderek - int. Krystyna Piaścik z rodziną 
7. śp. Karol Pyśk - int. Daniela Zegan 
8. śp. Edwin Wiśniewski - int. John i Małgorzata Bartosiewicz 
9. śp. Maciej Bączek - int. Myślińscy 
10. śp. Martusia (z okazji urodzin) - int. mama 
11. O Boże łaski dla Małgosi i Marcina z okazji rocznicy ślubu 
- int. mama 
12. śp. Józef Wąsik (4 rocznica) 
13. śp. Jadwiga Wojciechowicz 
14. O Boże błogosł. i zdrowie dla Mamy Kazimiery 
15. śp. Irena Waszkiewicz - int. synowa 

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

śp. Alfred Waszkiewicz, 69 

śp. David J. Karol, 66 
śp. Corinne T. (Boudreau) Lopato, 88 

 

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

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

Jack Conor Bergeron  
 

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

his family. Szczęść Boże!  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“It is easier for a camel to pass through the eye of a needle 

than for one who is rich to enter the kingdom of 
God.”   (Mark 10:25)   

Jesus uses tough language that we may not want to hear.  But, 
we are all called to be generous with all of our gifts.  Not just 
the ones we pick and choose, but all our gifts, and especially 
the one that means the most to us!  That includes our time in 
prayer to God, our talent in participating in parish ministries 
and our treasure supporting our local parish and other charities.  

 
CCD RELIGIOUS EDUCATION 

• Grades 7-11 - Monday - Columbus Day - No School 

• Grades 1-6 classes on Tuesday  4:45 to 5:45pm  
More details and online registration on: 

www.olcworcester.com 
 

FRIDAY - ADORATION 
Every Friday we invite you for Adoration of the Most Holy 
Sacrament. We begin at 3:00 pm with the Chaplet of Divine 
Mercy. At 6:30 pm there is Benediction followed by Mass in 
Polish.  
 

PUBLIC SQUARE ROSARY  
Saturday, October 16th at Noon 

The world is at a crossroad. God is more offended than ever as 
people ignore Our Lady’s maternal request to “stop offending 
God.” Yes, we must listen to Our Lady’s request and stop 
sinning if we hope to enjoy God’s blessings and to avert His 
wrath. He will hear us, if we pray through the intercession of 
His Blessed Mother. That’s why our parish is participating in 
the Public Square Rosary this Saturday, October 16th at 12 
Noon, on the sidewalk along Ward Street, next to the church 
parking lot. 
In The Secret of the Rosary, Saint Louis Marie Grignion de 
Montfort said: “Public prayer is far more powerful than private 
prayer to appease the anger of God and call down His mercy, 
and Holy Mother Church, guided by the Holy Spirit, has 
always advocated public prayer in times of public tragedy and 
suffering.” 

PLEASE JOIN US IN THE 2021 PUBLIC SQUARE 
ROSARY CRUSADE THIS SATURDAY! 

 
FORTY HOURS DEVOTION 

Next Sunday, October 17th we begin our annual 40 Hours 
Devotion. Please join us for Adoration of the Most Blessed 
Sacrament and devotions.  
 Sunday, October 17th, we invite everyone to join us for 
Vespers at 4 pm.  Our homilist in English will be Fr. 
Anthony Kazarnowicz and in Polish Fr. Grzegorz 
Chodkowski. After  vespers there will be an opportunity for 
confessions. Please find more details and the schedule on the 
next page.  

 
40 DAYS FOR LIFE 

Our parish has once again committed to 
being a peaceful, prayerful witness for 
an end to abortion.  
We are gathering on the sidewalk across 

the street from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street in 
Worcester, on  Thursdays from 1-7pm. Please consider 

joining us as often as you are able, and even making a weekly 
commitment if you can.  If you’d feel more comfortable 
coming when you know someone else will be there,  I will be 
standing vigil from 1-5pm most Thursdays. Let’s invite others 
and go out to witness to the sanctity of life! Please let me 
know if you have any questions  - Julie, 508-320-2965.   
 

SEPTEMBER CATHOLIC BOOK CLUB SCHEDULE 
 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. 
 

EIGHTH ANNUAL  
CELEBRATE PRIESTHOOD 

  TASTE OF THE DIOCESE GALA 
For the past seven years, the Diocese of Worcester has hosted a 
wonderful gala called “Celebrate Priesthood - Taste of the 
Diocese” as a benefit for Retired Priest’s Care.  
On Thursday, October 28, 2021 we are planning an in-
person Taste of the Diocese event preceded by live 
presentations to be streamed online for those who cannot 
gather with us in person. We are excited to announce a new 
venue for this year! Saint Paul Diocesan Jr./Sr. High 
School will host our tasting event in the newly refurbished 
Gymnasium and Burke Auditorium. Attendees can attend both 
events or simply drop in at any time for the tasting in the 
Gymnasium. To make a donation, buy tickets for Taste of the 
Diocese, or to get more information to place an advertisement, 
visit worcesterdiocese.org or call Michael Gillespie at 508-929
-4368. 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
 A Special Intention 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
          śp. Franciszek Popielarczyk; Gosia i Regina 

Dzidek, ofiara rodziny 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
           śp. Henryk i Genowefa Wójcicki,  

ofiara rodziny   

WE NEED TO WEAR MASKS AGAIN 
On Monday, September 20th, The City of Worcester put into 

effect  A MASK MANDATE requiring the use of face  
coverings or masks in all indoor spaces open to the public in 

the City of Worcester.   
This includes churches, parish offices, parish meetings 

and events  

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


 

 

Forty Hours Devotion 
October 17-19, 2021 

 
 

Nabożeństwo 40-to godzinne 
17-19 Października 2021 

 
 

SUNDAY, OCTOBER 17 / NIEDZIELA, 17 PAŹDZIERNIKA  
 12:00 — 4:00 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament / Adoracja Najświętszego Sakramentu:   
 4:00 p.m. Vespers with homily and confessions.  
    Our Homilists are Fr. Anthony Kazarnowicz and Fr. Grzegorz Chodkowski 
             Nieszpory Eucharystyczne z kazaniem i okazja do spowiedzi. 

 
   MONDAY, OCTOBER 18 / PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA 

• 3:00 p.m. — 6:30 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament /  Adoracja Najśw. Sakramentu.  
• 3:00 p.m. Chaplet of Divine Mercy / Koronka do Miłosierdzia Bożego 
• 6:00 p.m. Rosary / Różaniec 
• 6:30 p.m. Holy Mass / Msza  Święta  
 

TUESDAY, OCTOBER 19 / WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA 
• 3:00 p.m. — 6:30 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament / Adoracja Najśw. Sakramentu.  
• 3:00 p.m. Chaplet of Divine Mercy / Koronka do Miłosierdzia Bożego 
• 6:00 p.m. Rosary / Różaniec 
• 6:30 p.m. Holy Mass / Msza Święta 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

28 NIEDZIELA ZWYKŁA 
W chwilach głębszej refleksji nad sobą zadajemy zapewne py-
tanie, które bogaty młodzieniec postawił Jezusowi: Nauczycie-
lu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jest to 
bardzo ważne pytanie, ponieważ każdy z nas lęka się śmierci i 
nosi w swym sercu pragnienie, by żyć wiecznie oraz cieszyć 
się szczęściem i pokojem, które ofiaruje nam Bóg w królestwie 
niebieskim. Odpowiedź na nie znajdujemy w nauce Jezusa, 
którą utrwalili na piśmie ewangeliści i wyjaśniali apostołowie 
w swych listach. Dlatego w każdej liturgii Kościół proponuje 
nam wybrane fragmenty czytań ze Starego i Nowego Testa-
mentu. Źródło życia wiecznego ukazuje nam też każda Eucha-
rystia, która pozwala nam zjednoczyć się z Jezusem Chrystu-
sem, naszą Drogą, Prawdą i Życiem  

 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
• Klasy 7-11 - poniedziałek - Columbus Day - Nie ma zajęć 
• Klasy 1-6 - wtorek od 4:45 do 5:45pm 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I REJESTRACJA ONLINE  
www.olcworcester.com 

 
WTOREK - SPOTKANIE BIBLIJNE 

We wtorek, 12 października po Mszy św. wieczornej, w Sali na 
plebanii, odbędzie się spotkanie Koła Biblijnego, na które za-
praszamy wszystkich chętnych. Temat spotkania - „Kobiety 
Starego Testamentu (Rebeka, Rachela, Lea). Serdecznie zapra-
szamy. 

 
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 

 
PIĄTEK - ADORACJA 

W każdy piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 3:00 pm (Koronka do Miłosierdzia Bożego). W 
październiku o godz. 6:00 wieczorem będzie Różaniec, następ-
nie błogosławieństwo i Msza św.  

 
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 

W miesiącu październiku zapraszamy na Różaniec, pół godzi-
ny przed Mszą św. wieczorną. W niedzielę Różaniec będzie jak 
zwykle o godz. 10:30. 

 

NABOŻEŃSTWO 
 40-TOGODZINNE 

W niedzielę 17 października rozpoczynamy Nabożeństwo 
40-to godzinne, w nieco zmienionej formie. Adoracja rozpocz-
nie się po Mszy św. o godz. 11:00.  
O godz. 4:00 po południu zapraszamy na Nieszpory Euchary-
styczne. Kazanie w j. angielskim wygłosi ks. Anthony Kazar-
nowicz, a w j. polskim. Ks. Grzegorz Chodkowski.  
W poniedziałek i Wtorek adoracja rozpocznie się o godz. 3:00 
po południu (koronka do Miłosierdzia Bożego) i zakończy 
przed wieczorną Mszą świętą.  
Zapraszamy wszystkich do udziału w tych wyjątkowych 
dniach adoracji, modlitwy i rozważania Słowa Bożego.  

 
 
 
 

WSPOMNIENIE  
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
We wtorek 19 października obchodzi-
my liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki. W naszym ko-
ściele oddajemy cześć Bł. ks. Jerzemu 
i przechowujemy jego relikwie.  
W tym dniu kończymy Nabożeństwo 
40-godzinne w naszej parafii. Zapra-
szamy na Adoracje Najświętszego 
Sakramenty od godz. 3 po południu. O 
godz. 6:00 będzie Różaniec, a po nim 
Msza święta. Dzisiaj rozpoczyna się 
nowenna na 9 dni przed Jego wspo-

mnieniem. Modlitwy nowenny będziemy odmawiać po Różań-
cu. Są one również zamieszczone na następnej stronie do pry-
watnego odmawiania.  
 

40 DNI DLA ŻYCIA 
Trwa 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 we czwartki w godz. od 1:00 
do 7:00 wieczorem przed kliniką aborcyjną Planned Parentho-
od przy 470 Pleasant Street w Worcester. Niech  to będzie oka-
zja do wyrażenia swojego świadectwa i wiary oraz osobistego 
przekonania o najwyższej wartości każdego ludzkiego życia. 
Więcej informacji można uzyskać w kancelarii parafialnej.  
 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 
Niezapomniany Weekend we dwoje!  

 Twoje małżeństwo zasługuje na ten czas dla siebie już dziś! 
22-24 Października, Deep River CT.  

Więcej informacji: Marta 860-967-6566 lub 
Marzena 203-727-1743 oraz www.spotkaniamalzenskie.us 

 

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

 
OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA 

Począwszy od 20 września, we wszystkich publicznych po-
mieszczeniach zamkniętych w Worcester, (włączając kościoły) 
jesteśmy obowiązani do zakrywania ust i nosa.  
Bardzo prosimy wszystkich o przestrzeganie zarządzenia władz 
miasta i prośby naszego biskupa, podczas nabożeństw w na-
szym kościele.  

https://www.olcworcester.com/religious-education-ccd
https://www.spotkaniamalzenskie.us/home/


 

 

NOVENA  
TO BLESSED  

JERZY POPIEŁUSZKO 
Feast Day:  October 19th 

 

 
Repeat the following Novena 

prayers every day for nine 
 consecutive days starting 

 on October 10th. 
 

 
Interception Prayer: 
 
O Lord, Who in Your infinite goodness, 
bestowed upon Blessed Jerzy Popiełuszko 
the grace of faith in priestly vocation 
until his martyred death, 
we beseech You in the words of St. John II: 
“May good arise from this death 
like the Resurrection from the Cross.” 
 
Let it happen, that this unshaken protector 
of the laws of God and man, 
given to our Fatherland and the world 
as a sign of victory of love over hatred, 
be a model for our life. 
Bestow upon me, through the intercession of Blessed 
Jerzy, 
this favor for which I profoundly petition You. 
 
[Mention your need(s) here...] 
 
May the sacrifice of his life 
and his intercession with You 
be the cause for growth of Christian faith, 
unity and peace on earth. 
Through Christ, our Lord.  Amen. 
 
Let us pray: 
 
Almighty and eternal God, 
in Your infinite wisdom You created Blessed Jerzy 
as a faithful witness to the Gospel of love, 
look at his martyred death in defending his faith 
and the dignity of man and his accountability for causes, 
let us live in true freedom 
and may good always overcome evil. 
Through Christ, our Lord.  Amen. 
 
Say 1 Our Father, 1 Hail Mary and 1 Glory Be 
 
Blessed Jerzy, Intercede on my behalf. 
 
Blessed Jerzy, Intercede on my behalf. 
 
Blessed Jerzy, Intercede on my behalf. 

NOWENNA  
DO BŁOGOSŁAWIONEGO 

 KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Wspomnienie liturgiczne: 19 października 

 
Początek nowenny 10 paźdzernika. 

Poniżej modlitwy na każdy dzień nowenny. 
 
 

MODLITWA WSTĘPNA 
 
Boże jedynie dobry i łaskawy,  
spraw przez nieskończone zasługi 
męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego,  
przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy 
i wszystkich Świętych, 
a szczególnie Błogosławionego księdza Jerzego, 
abym dostąpił łaski, o którą proszę 
(przedstaw swoje prośby). 
Błogosławiony Księże Jerzy, 
Ciebie proszę o wstawiennictwo 
u Boga i Ojca naszego, 
abym został wysłuchany w mojej potrzebie.  
 
 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA  
ZA WSTAWIENNICTWEM 

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
 
Boże, Źródło wszelkiego dobra, 
dziękuję Ci, że w swojej miłości 
obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę 
godnością kapłaństwa. 
Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, 
sprawował święte sakramenty, 
mężnie działał w Twoje Imię 
i zawsze był blisko każdego człowieka 
wzywając do przebaczenia, 
jedności i pokoju. 
Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, 
przez co upodobnił się do Chrystusa 
na drodze krzyżowej. 
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, 
za ten wielki dar dla Kościoła, 
szczególnie za to, że uczyniłeś go 
pośrednikiem w rozdawnictwie łask. 
W swoim nieskończonym miłosierdziu 
racz zaliczyć Go w poczet świętych, 
a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski, 
o którą z ufnością Ciebie proszę. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., Chwała Ojcu… 
 
Błogosławiony księże Jerzy, Módl się za nami  



 

 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”   Mt. 19,14 
 

Katechezy odbywają się w Soboty w godz. 9:30 do 10:30 w sali na plebanii.  
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Respect Life Month Statement - October 2021 
 

Most Reverend Joseph F. Naumann 
Chairman, U.S. Conference of Catholic Bishops’  

Committee on Pro-Life Activities 
 
The month of October brings with it our annual observance of 
Respect Life Month. As part of the Year of St. Joseph declared by 
Pope Francis, this year’s celebration highlights the example of 
that great saint. 
 
As the faithful protector of both Jesus and Mary, we find in St. 
Joseph a profound reminder of our own call to welcome, safegu-
ard, and defend God’s precious gift of human life. 
 
Despite the mysterious circumstances surrounding Mary’s pre-
gnancy, St. Joseph took her into his home at the word of the an-
gel. He guided their journey to Bethlehem, found shelter, and wel-
comed the infant Jesus as his son. When Herod threatened the life 
of the Christ Child, St. Joseph left his homeland behind and fled 
with Jesus and Mary to Egypt. 
 
Like St. Joseph, we are also called to care for those God has en-
trusted to us–especially vulnerable mothers and children. We can 
follow in the footsteps of St. Joseph as protector by advocating 
against taxpayer-funded abortion, which targets the lives of mil-
lions of poor children and their mothers here in the United States. 
We can imitate his care and provision by helping to start Walking 
with Moms in Need at our parishes, "walking in the shoes" of 
mothers experiencing a difficult pregnancy, especially low-
income mothers in our communities. 
 
At times, we may feel uncertain of our ability to answer the 
Lord’s call. But He invites us to faithfully respond, despite our 
own fears or weaknesses: “My grace is sufficient for you, for po-
wer is made perfect in weakness” (2 Cor 12:9).  
 
May we imitate St. Joseph’s faithful trust and courage as we work 
to uphold the dignity of every human life. St. Joseph, defender of 
life, pray for us! 
 
To learn more about preventing taxpayer-funded abortion, vi-
sit www.notaxpayerabortion.com.  

To walk with moms in need through your local parish, go 
to www.walkingwithmoms.com.  

To join in prayer for the intercession of St. Joseph, defender of 

life, visit www.respectlife.org/prayer-to-st-joseph  

CATHOLIC BOOK CLUB UPDATE:  
 THE ROSARY 

 
Question: What has the Catholic Book Club been up to?   
Answer: Learning about the Rosary! 
 
The Blessed Virgin Mary told the children at Fatima “Pray 
the Rosary every day, in order to obtain peace for the 
world”.                                                                                                        
The following excerpts are from the book we have been 
reading and discussing each Monday evening, 20 Ans-
wers:  “The Rosary” by Tom Nash.  This book is availa-
ble through Catholic Answers at catholic.com. 
 
What are the Benefits of Praying the Rosary? 
 
The first and greatest benefit you will gain from praying 
the rosary regularly is drawing closer to our Lord Jesus 
Christ, His mother and His mystical body, the Church.   
Think about it, the serenity with which many saints faced 
their trials came from praying the rosary.  God can provi-
de a peace the world cannot give. 
 
In helping you grow in holiness, praying the rosary will 
help you advance in virtues, like chastity, patience, kind-
ness, humility, generosity and valor.  Think about it – if 
you lose your patience and get angry every time someone 
cuts you off in traffic, try praying the rosary more and ask 
for an increase in patience.  Patience happens to be the 
fruit of the fourth Sorrowful mystery.  Meditating on this 
mystery will help you. 
 
Praying among married couples can strengthen their rela-
tionship, including fostering better communication regar-
ding the needs and concerns of each other as well as their 
children.  Praying in groups helps to foster solidarity in 
the Church at the parish, diocesan, national and universal 
levels.  Just ask any one of our parish groups that prays 
the rosary together!   
 
Here’s what many saints have said regarding the rosa-
ry: 
 
"The Rosary is my favorite prayer. A marvelous prayer! 
Marvelous in its simplicity and its depth." - St. John Paul 
II 
 
"Never will anyone who says his Rosary every day be led 
astray. This is a statement that I would gladly sign with 
my blood." - St. Louis de Montfort 
 
"Her Rosary is the weapon against the evils of the world 
today. All graces given by God pass through the Blessed 
Mother." - Padre Pio 
 
"One day, through the Rosary and the Scapular, Our Lady 
will save the world." - St. Dominic 
 
"If you wish peace to reign in your homes, recite the fami-
ly Rosary." - St. Pius X  
 
"It is more efficacious to say the Rosary in company with 
others, than to say it alone." - St. Alphonsus Ligouri 

http://www.notaxpayerabortion.com
http://www.walkingwithmoms.com
http://www.respectlife.org/prayer-to-st-joseph


 

 

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 Of-
fice 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 mar-
riage 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 rodzi-
nę, 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 cer-

tificate 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 ! 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat  
chętnych do nauki języka polskiego do naszej szkoły. 

 Zapisy przyjmujemy cały rok.  
 

Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 1:00 
  

Polish for children (3-14 years old) Classes are held  
on Saturdays from 9:00-1:00PM  

 
 

POLISH FOR ADULTS: 

Please call for more information   
 

Kontakt / Contact info: 
 

SOBOTNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO 
im. Jana Pawła II 

Halina Olszewski - Dyrektor: 508-615-3562 
Agnieszka Serafin - Prezes Zarządu: 508-887-2149 

www.polskaszkolaworcester.org 
Facebook: Szkoła Języka Polskiego w Worcester, MA  

https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us


 

 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF OCTOBER 3, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 5,285.00 - Incl. $1,145.00 online 
MAINTENANCE COLLECTION  $ 1,820.00 - Incl. $   215.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,687.50 - Incl. $     92.50 online  
CATHOLIC SCHOOLS   $      10.00  
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: 
  
Daly, Elizabeth   

Kania, Elizabeth   

Kazmierczak, Barbara A   

Klimczuk, Helena   

Kohut, Deacon Steve and Sylwia   

Lange, Halina   

Metanoia, OLC   

Pacek, Leonard and Carolyn   

Pacek ,John and Susan   

Pardo,  Alina   

Parzych , Jan and Jadwiga   

Polek, Father Richard   

Popek, William and Teresa   

Popielarczyk, Joanna and Dariusz   

Prytko,  Robert and Lisa   

Rogacz ,Stanley    

Savaria, Gretchen and Matthew   

Sobiech ,Genevieve IMO Thaddeus Sobiech 

Stasiewicz, Jarosław  

Wyka, Leokadia   

      

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

It’s easy safe and convenient! 

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining together 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 campaign is about 
creating a legacy by focusing on our parishes, our retired priests, Catholic educa-
tion, outreach, evangelization 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 $284,973.00 from 118 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 $284,973.00 od 118 rodzin / ofiaro-

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

trzeby. Mamy nadzieję, że przez włączenie się wszyst-

kich naszych parafian jesteśmy w stanie szybko osiągnąć 

wyznaczony cel. Więcej informacji na temat samej kam-

panii 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/

