
 

 

  

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 

17 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  17,  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 

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  29 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, October 16  

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 
16. śp. Józef Cieślak - int. córka z rodziną 
17. śp. Bolesław i Władysława, Stanisława i Jan Sobiech - int. rodzina 
 
Monday, October 18       St. Luke, Evangelist 
6:30 AM - No Mass 
6:30 PM - śp. Barbara Chodkowska - int. Rodziny 
Kurpiewskich 
 
Tuesday, October 19       Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
6:30 AM - śp. Jeanne d’Arc and Bertrand Grodin - int. Serge 
Larachelle and Family 
6:30 PM - Za Parafian - Zakończenie 40-to godzinnego 
nabożeństwa 
 
Wednesday, October 20 
6:30 AM - No Mass  
6:30 PM - śp. Zofia, Michał, Tadeusz, Mieczysław, Henryk, 
Anna, Stanisława i zmarłych z rodzin Małkowskich, Kaszubów, 
Wilczków, Różańskich i Smugorzewskich - int. rodzina 
Małkowskich 
 
Thursday, October 21 
6:30 AM - śp. Frank Winkiewicz - int. Alice Guertin 
 
Friday, October 22 St. John Paul II / Św. Jana Pawła II 
6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - śp. Stanley Korzep - int. wife and children 

Saturday, October 23 
7:00 - All Souls Day Intentions  

 

VIGIL of the 30th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Konstanty Anisko (anniv.) - int. daughter 
2. śp. Deceased members of St. Mary’s Class of 1984: Rita 
Corona, Gayle McClure, Terry Fava, Pam Pingeton - int. Class 
1984 
3. śp. Stanley Kowalczyk (month’s mind) - int. Family  
4.  Carol Kozlowski - Birthday Blessing - int. friend Genevieve 
5.  Charlene Zimkiewicz - Birthday Blessing - int. friend 
Genevieve 
 

30 Sunday in Ordinary Time, October 24 
30 Niedziela Zwykła - 24 Października 

8:00 AM - Stanisław i Helena Stomscy - int. córka z rodziną 
9:30 AM - Health and the grace of the Holy Spirit in 

discovering God - int. Prytko Family 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław Piascik - int. Kazimiera Banach 
2. śp. Helena Seligowski (rocz.) i zmarłych z rodz. Seligowski, 
Skrocki i Petkus - int. Rita 
3. śp. Władysława i Wincenty Galanek - int. Basia z rodziną 
4. śp. Henryk Jędrzejczyk (15 rocznica) - int. syn z rodziną  
5. śp. Pelagia Karłuk, Danuta i Leon Kołnacki - int. Rodzina 
6. śp. Halina Gałka - int. Elżbieta Małkowska z rodziną 
7. śp. Maciej Bączek - int. Chór Parafialny 
8. śp. Ryszard Mieczkowski - int. Chór Parafialny 
9. śp. Karol Pyśk - int. Halina Niedzwiecki 
10. O Boże błogosł. i opieke Maryi dla Adeli i Jana Kulbackich 
z okazji 65 rocznicy Ślubu - int. córka 
11. Msza św. dziękczynna za 20 lat małżeństwa Jolanty i 
Krzysztofa, z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo 
12. śp. Stefan Kania (30 dni po śmierci) - int. Szkoła J. Polskiego 
13. śp. Ewa i Bogdan Zieliński - int. rodzina Cwalińskich 
14. śp. Ewa i Bogdan Zieliński - int. Marian i Halina Stomscy 
15. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i dary Ducha Św. dla 
Daniela i Olivii - int. rodzice 
16. O Boże błogosł., dary Ducha Św. dla Bogdany i Staszka - 
int. Darek z rodziną 
17. śp. Maria i Zygmunt Rossa - int. Darek z rodziną 
18. O zdrowie i Boże błogosł. dla Lidii, Julii, Marty i Williama - 
int. Lucjan - ojciec i dziadek 
 

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

śp. Brian J. Sklarz, 63 

śp. Therese M. Kaczyk, 92 
śp. Bogdan S. Zieliński, 67 
śp. Elizabeth M. Tomaszewski, 67 

 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie  

racz im dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

             Wil l iam Arthur Ceffalo  
 

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! 

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“For the Son of Man did not come to be served, but to serve 
and to give his life as a ransom for many.”   (Mark 10:45)  

 If you held a mirror up to your life, would it reflect God’s love 
and mercy?  If you are struggling with this, try changing your 
attitude from “I want more” to “thank you God for everything 
you have given me, I have enough to share”.  This change in 
perspective will bring you joy through service to others.  Pray 
daily to become less self-centered and to become more God-
centered.  
 

CCD RELIGIOUS EDUCATION 
• Grades 7-11 classes on Monday  5:30-6:30 pm 

• 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.  
 

ROSARY IN OCTOBER 
In the month of October we pray the Rosary in English after 
morning Mass. During this time there will be an opportunity 
for confessions as usual.  
We also pray the Rosary in English at 3:30 pm in the 
afternoon, before the vigil Mass.  
In Polish we pray the Rosary Monday, Wednesday and Friday 
at 6:00 pm, before the evening Mass.  
 

FORTY HOURS DEVOTION 
This 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.   
 

OLC 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. 
  It’s not too late to 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 
śp. Stanley Kowalczyk, ofiara rodziny 

 

        OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
          śp. Stanley Kowalczyk, ofiara rodziny 

 

           ST. JOHN PAUL II CANDLE 
           śp. Stanley Kowalczyk, ofiara rodziny 

1230AM, 970AM & 101.1FM 
 EMMANUEL RADIO 

2021 FALL PLEDGE DRIVE 
Emmanuel Catholic Radio, a non-profit 501(c)(3) ministry, 
will broadcast a live three-day Fall Pledge Drive from 7am–
6pm, October 20 - 22, 2021 to raise the funds needed to bring 
the Daily Mass, Holy Rosary, and EWTN programming to 
the Diocese of Worcester. 
Your tax-deductible gift will help keep Catholic radio on the 
air serving all local diocesan parishes/Catholic schools and 
organizations/charities. 
To donate/pledge/make a prayer request call (508) 767-1230; 
visit 1230radio/com; or mail your donation to Emmanuel Ra-
dio, P.O. Box 20027, Worce-
ster, MA 01602. 

WE NEED TO WEAR MASKS AGAIN 
 The City of Worcester has 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 
MEMORIAL / WSPOMNIENIE BL. FR. JERZY POPIEŁUSZKO 

• 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! 

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie nie-
wolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za 
wielu». Mk. 10, 35 
Towarzysząc wszędzie Jezusowi, apostołowie mogli obserwo-
wać Jego przykład heroicznego oddania się ludziom i zatroska-
nia o ich zdrowie fizyczne i duchowe. Tym sposobem uczyli 
się ważnej prawdy, że również ich zadaniem jest służba i praca 
na rzecz zbawienia drugiego człowieka. Wpatrując się w ich 
przykład, również my uświadamiamy sobie, że otrzymaliśmy 
od Boga wiele duchowych darów i umiejętności przede wszyst-
kim w tym celu, byśmy je rozwijali i wykorzystywali dla dobra 
nie tylko swojego, ale też tych ludzi, z którymi na co dzień ży-
jemy. Ponieważ często nie umiemy używać ich w sposób zgod-
ny z wolą Bożą, z pomocą przychodzi nam Jezus Chrystus, 
udzielając nam w Eucharystii łask potrzebnych na naszej dro-
dze do zbawienia. 
 W czasach Jezusa Żydzi oczekiwali Mesjasza jako polityczne-
go wodza, który pokona wszystkich nieprzyjaciół i założy na 
ziemi potężne królestwo Izraela. To przekonanie podzielali też 
niektórzy apostołowie i mieli nadzieję, że oni w królestwie Bo-
żym będą zajmować ważne stanowiska. Jezus wyprowadza ich 
z błędu i oświadcza, że Jego posłannictwem nie jest ziemskie 
panowanie, lecz pokorna służba ludziom i ofiarowanie swego 
życia za zbawienie świata. Okazuje się więc, że Boży sposób 
myślenia i działania zupełnie różni się od ludzkiego. Dlatego 
Jezus wzywa swych uczniów, by porzucili swe czysto ludzkie 
marzenia i pragnienia, a wsłuchali się w głos Boży, który rów-
nież ich wzywa do ofiarnej służby swym bliźnim.  

 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
• Klasy 7-11 - poniedziałek od 5:30 do 6:30 pm 
• Klasy 1-6 - wtorek od 4:45 do 5:45pm 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I REJESTRACJA ONLINE  
www.olcworcester.com 

 

NABOŻEŃSTWO  40-TOGODZINNE 
Dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwo 40-to godzinne, w nieco 
zmienionej formie. Adoracja rozpocznie 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 obchodzimy litur-
giczne wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki. W naszym kościele oddajemy cześć 
Bł. ks. Jerzemu i przechowujemy jego reli-
kwie.  
W tym dniu kończymy Nabożeństwo 40-
godzinne w naszej parafii. Zapraszamy na 
Adorację Najświętszego Sakramenty od godz. 

3 po południu. O godz. 6:00 będzie Różaniec, a po nim Msza 
święta.  

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA - ŚRODA - 6:30 PM  
Spotkanie w Sali na plebanii.  

 
WSPOMNIENIE LITURGICZNE 

ŚW. JANA PAWŁA II 
W piątek, 22 października obchodzimy 
liturgiczne wspomnienie św. Jana 
Pawła II. W tym dniu, w roku 1978 Jan 
Paweł II uroczyście rozpoczął swój 
pontyfikat. 
Zapraszamy w tym dniu na Różaniec z 
rozważaniami św. Jana Pawła II o 
godz. 6:00 wieczorem a po nim na 
Mszę św.  
 

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, o godz. 
6:00 wieczorem (pół godziny przed Mszą św. wieczorną). W 
niedzielę Różaniec będzie jak zwykle o godz. 10:30. 

 
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 mo-
dlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje nie-
cierpiące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej 
intencji wszyscy członkowie Pogotowia Modli-
tewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i możesz 
być pewien, że w nadesłanej intencji modli się wiele osób z 
reguły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmia-
stowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek: 
774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. Istnieje 
też możliwość przesyłania intencji na email w języku polskim 
lub angielskim: pogotowie.metanoia@gmail.com 

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


 

 

BLESSED  
JERZY POPIEŁUSZKO 
Feast Day:  October 19th 

 

Blessed Jerzy Popieluszko was born Sep-
tember 14, 1947, n the small village of 
Okopy located in North Eastern Poland. 
His parents Wladyslaw and Mariana were 
devout Catholics and he was baptized Al-
phons Popieluszko two days after his 
birth. Blessed Jerzy was a fragile child but 
as his parents stated he made up for any 

physical infirmities in strength of character. 
 
The country into which Blessed Jerzy was born was one suffer-
ing from the aftermath of the reign of terror by the Nazi’s and 
the ongoing persecution of the Church by the Communists sin-
ce the country’s occupation by the Russians in the Second 
World War.  
 
As a precaution due to the harassment he received Bl Jerzy 
kept secret his intention to join the seminary for fear that if it 
were known the results of his exams would be altered. After 
graduating high school in 1965 while his friends were at the 
school ball, Blessed Jerzy Popieluszko was on a train headed 
for the seminary in Warsaw.  
 
Although against the agreement of 1950 between the Church 
and State, after one year of seminary training Bl Jerzy was dra-
fted into the military for a two year tour in a special unit for 
clerics in Bartoszyce. The plan for drafting clerics into the se-
rvice was to indoctrinate them with the communistic ideal and 
cause them to lose their vocation. On one occasion, when Bl 
Jerzy refused to crush his rosary beneath his heel he was cruel-
ly beaten and placed in solitary confinement for a month. Also 
on account of his refusal to remove a medal from about his 
neck he was forced to stand for hours in the freezing rain. He 
was also made to crawl around the camp on his hands and kne-
es as a punishment for saying the rosary. The results of this 
barbarity were that on the completion of his two year tour, Bl 
Jerzy had to undergo a life threatening surgery to undo the da-
mage done to his heart and kidneys from his beatings. The re-
covery caused his ordination to be delayed, but on May 28, 
1972, he was ordained.  
 
When Solidarity met in the Lenin shipyard in the summer of 
1980, Bl Jerzy was the chaplain sent to the striking workers. 
The success of Solidarity helped to inspire Bl Jerzy, and every 
month afterwards he would offer a Mass for the Homeland and 
give a sermon to inspire people to follow the maxims of the 
Gospel, primarily by abandoning violence. Bl Jersey also orga-
nized a relief effort to help the families suffering from the loss 
of their jobs and livelihood as a result of defending the Faith, or 
the government having declared martial law.  
 
The government grew more and more frustrated with Bl Jerzy 
as more and more people flocked to him, and at the monthly 
Mass for the homeland had guards stationed at every block cor-
ner to watch him. Bl Jerzy went out of his way to be kind to 
these guards, calling them his “Guardian Angels” and even 
bringing them coffee in the cold Polish winter. 
On December 13, 1982, a bomb was left on Bl Jerzy’s doorstep 
which would have killed him if he had answered the door. The 

next year, in August of 1983, the police opened a formal case 
against him and in December he was summoned to the prose-
cutor’s office. While detained, the police broke into his house 
to fill it with explosives and anti-government propaganda so 
they could have a cause to arrest him and launch a slur campa-
ign. 
 
While imprisoned with hardened criminals, Blessed Jerzy Po-
pieluszko stayed up all night speaking with a murderer, and 
finally hearing the man’s confession. After being released from 
prison, Bl Jerzy was interrogated 13 times between January and 
June of 1984. In September he was planning his annual pilgri-
mage to Jasna Gora when he received threats warning him, “If 
you go to Jasna Gora you are dead.” 
 
On October 13, 1984, an attempt was made on his life by me-
ans of a staged car accident, though Bl Jerzy was saved due to 
his excellent driving ability. On October 19, 1984, after offer-
ing Mass in Bydgoszcz, Bl Jerzy left with his driver for the 161 
mile return trip to Warsaw. Thirty minutes into the drive the 
car was flagged down by two uniformed men for a traffic check 
near the village of Tourn. The uniformed men were actually 
officers of the security service and, on asking Waldemar Chro-
stowski, the driver, to hand over the keys to the car, handcuffed 
him and forced him into the back seat of their vehicle at gunpo-
int. Bl Jerzy was then grabbed and brutally beaten senseless 
with fists and clubs and thrown into the trunk of the car, which 
then sped off. 
 
A few miles later Waldemar Chrostowski managed to escape 
the car and ran to the local Church to alert the authorities. Me-
anwhile, the two officers stopped the car to fasten down the 
trunk and gag Bl Jerzy, who was shouting and had almost ma-
naged to pry open the trunk. Bl Jerzy momentarily escaped 
them and ran into the woods, but was soon recaptured and bea-
ten so savagely that his face and hands were unrecognizable. 
He was then driven to a reservoir on the Vistula River. Bl Je-
rzy’s hands and feet were tied with a noose fastened around his 
neck so that if he straightened his legs it would suffocate him. 
His mouth was stuffed with cloth, blocking the airway, and his 
nose was closed with sticking plaster. Finally, having tied a bag 
of rocks to his feet, they threw him into the reservoir. 
The body of Bl Jerzy was not discovered until ten days had 
passed, and his funeral was held on November 2. An autopsy 
revealed that he may have still been alive when thrown into the 
reservoir. 
 
The cause for his beatification began in 1997 and in 2008 Bles-
sed Jerzy Popieluszko was elevated to the statues of Servant of 
God. On December 19, 2009, Pope Benedict signed the decree 
recognizing the martyrdom of Bl Jerzy Popieluszko. On August 
6th, 2010, in the presence of his mother, who was over 100 
years old, Bl Jerzy was solemnly beatified. 
 
The last public words spoke by Blessed Jerzy Popieluzko du-
ring the meditation on the rosary October 19, 1984, give a sum-
mary of his life and may serve as a guiding star in ours. 
“In order to defeat evil with good, in order to preserve the di-
gnity of man, one must not use violence. It is the person who 
has failed to win on the strength of his heart and his reason, 
who tries to win by force…Let us pray that we be free from 
fear and intimidation, but above all from the lusts for revenge 
and violence.”  (Roman Catholic Saints website) 
 



 

 

WSPOMNIENIE LITURGICZNE  
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

19 października  
 

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 wrze-
śnia 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, 
w parafii Suchowola. W kościele para-
fialnym, odległym od domu o kilka kilo-
metrów, od 11. roku życia był ministran-
tem i służył do Mszy św. codziennie 
przed lekcjami w szkole.  

 
Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 r. do 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się 
intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas 
tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej 
jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt 
mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie 
medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze 
wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie 
żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego. 
 
Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, leczył 
się też z powodu choroby serca. W pewnym momencie był w tak cięż-
kim stanie, że koledzy kursowi całą noc modlili się w jego intencji (18 
kwietnia 1970 r.). Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bar-
dzo zbliżyły go do kolegów oraz w szczególny sposób uwrażliwiły na 
potrzeby, cierpienia i krzywdy bliźnich. Stał się opiekuńczy i zatroska-
ny, zwłaszcza o chorych. 
 
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 
dnia 28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w 
Warszawie. Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popie-
łuszki od 20 maja 1980 r. była parafia św. Stanisława Kostki w Warsza-
wie na Żoliborzu, gdzie pomagał w pracy parafialnej i zajmował się 
duszpasterstwem specjalistycznym. Między innymi kierował zebrania-
mi formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpa-
sterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co mie-
siąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne. 
Na podkreślenie zasługuje udział ks. Jerzego Popiełuszki w przygoto-
waniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W oby-
dwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służ-
by Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitar-
nej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkuset-
osobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdro-
wotną nad uczestnikami pielgrzymek. 
 
Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która doprowadziła go do palmy mę-
czeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpa-
sterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się "Solidarności", 
jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. 
Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz 
pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzeczni-
kiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, spra-
wiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papie-
skiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił 
wraz ze swym proboszczem - ks. prałatem Teofilem Boguckim - prze-
de wszystkim podczas nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w koście-
le św. Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojen-
nego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Pierwsza taka Msza św. 
została odprawiona 28 lutego 1982 r. 
Gdy w sierpniu 1980 r. doszło do strajku w Hucie Warszawa, pięciu 
przedstawicieli tej Huty przybyło do rezydencji arcybiskupów war-

szawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby przyjechał 
do nich lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia Mszy świę-
tej. Ks. Jerzy chętnie przyjął propozycję i, po porozumieniu się z pro-
boszczem, wyruszył do Huty. Był to początek kolejnej formy jego dusz-
pasterstwa - duszpasterstwa, które zakończyło się jego męczeńską 
śmiercią. 
 
Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko 
roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii 
Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2 grudnia 
1981 r. władze dokonały pacyfikacji WOSP w Warszawie przy użyciu 
helikopterów i sprzętu bojowego (co stanowiło swoiste preludium do 
wprowadzenia za kilka dni stanu wojennego), ksiądz Jerzy był w gma-
chu uczelni. 
 
Władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrot-
nie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. 
Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy św. za 
Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty War-
szawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzej-
sze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do 
wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie po-
wiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później. 
 
Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. 
Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Byd-
goszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościo-
łem) i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko 
Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca - pan Waldemar Chro-
stowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż 
skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i nie-
zwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o do-
konanym przez przedstawicieli władz komunistycznych bez-
prawiu. Nastało wtedy dziesięć dni modlitewnego oczekiwania 
na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w 
kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety, w dniu 
30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy 
tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Je-
rzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została prze-
prowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą kato-
lickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 
1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy 
kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym prze-
wodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef 
Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu bi-
skupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w 
tym setki pocztów sztandarowych spod znaku "Solidarności" z 
całego kraju. 
 
Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał 
Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszaw-
ski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie 
Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który 
zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na 
szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 
2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy 
Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie od-
była się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.  



 

 

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

Katechezy odbywają się w Soboty, w godz. 9:30 do 10:30, 
w specjalnie przygotowanym Atrium w sali na plebanii. 
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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 10, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 4,281.00 - Incl. $1,170.00 online 
MAINTENANCE COLLECTION  $    390.00 - Incl. $   100.00 online 
RENOVATION FUND   $ 1,192.50 - Incl. $   162.50 online  
FORTY HOURS COLLECTION  $    418.00 - Incl. $     40.00 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $      45.00 online 
ALL SAINTS DAY OFFERING   $      10.00 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: 
  
Archambeault M/M Joseph 
   IMO Stanley Kowalczyk 
 
Bourassa Debbie and Thomas 
  IMO Stanley Kowalczyk 
 
Cowern, M/M Edward 
   IMO Stanley Kowalczyk 
 
Deptuła  Monika 

Ermanski Brenda 

Gawędzki Ireneusz and Anna 

Kohut Deacon Steve and Sylwia 

Kozłowski Krystian and Kamila 

Kraska Jr John 

Latour Gerald and Barbara 

Olewiński Andrzej i Małgorzata 

Rybarski Teresa 

Stasiewicz Mariusz and Danuta 

Szydlik Regina 

Wassel Frederick 

Zibrid Sabina  

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
NEXT  WEEKEND 

World Mission Sunday 
 

DRUGA KOLEKTA 
 ZA TYDZIEŃ 

Niedziela Misyjna 

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 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 wszystkich naszych parafian je-

steśmy w stanie szybko osiągnąć wyznaczony cel. Wię-

cej informacji na temat samej kampanii można też zna-

leźć 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/

