
 

 

  

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 

31 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  31,  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 

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME - 31 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, October 30 

VIGIL of the 31th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Mary Kogut - int. Prytko Family 
2. śp. Stanisław Moniak - int. family 
3. Health and blessings for Sister Collette Wojciak - int. niece 
Genevieve   
4. śp. Augustyn Maliga - int. daughter and family 
 

31 Sunday in Ordinary Time, October 31 
31 Niedziela Zwykła - 31 Października 

8:00 AM - śp. Jerzy, Jan, Genowefa Szydlik; Marian Kuzia, 
Elżbieta Kobrzyńska 

9:30 AM - śp. John Kraska, Thaddeus Gołaś - int. Kraska and 
Kerins Families 

11:00 AM 
1. śp. Anna i Franciszek Święszkowscy - int. wnuczka 
Grażyna z rodziną 
2. śp. śp. Józef Zegan - int. córka z rodziną 
3. śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior i zmarłych z rodzin 
Kizior i Waśko - int. rodzina 
4. śp. Walter Skrocki (anniv.) i zmarłych z rodziny Skrocki, 
Petkus i Seligowski - int. Rita  
5. śp. Wincenty i Władysława Galanek - int. Basia z rodziną 
6. śp. Karol Pyśk - int. rodzina Stodolskich 
7. śp. Dorota i Edwin Jasukonis i zmarłych z rodziny 
Jasukonis - int. mama 
8. śp. Stefan Kania - int. Rodzina Różańcowa 
9. śp. Anna i Władysław Wierzbicki; Zyta Wierzbicka - int. 
Kazimierz Wierzbicki 
10. śp. Czesława Kulma - int. Stephen Welch 
11. śp. Alfred Waszkiewicz - int. Jan Kulma 
12. śp. Maciej Bączek - int. Rodzina Różańcowa 
13. śp. Alfred Waszkiewicz (30 dzień po śmierci) - int. żona i dzieci 
14. śp. Danuta Antkowiak - int. Iwona z rodziną 
15. śp. Anna Wasilewska i zmarłych z rodziny Wasilewskich - 
int. Iwona z rodziną 
16. śp. Bożena i Edwin Wiśniewscy - int. wnuki Daniel i Olivia 
17. O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla 
Dzitki i Staszka - int. Sabina 
18. śp. Stefan Kania - int. rodzina  
19. śp. Stanley Kowalczyk - int. Lucy i Czesław Karłowicz 
20. śp. Stanisława i Józef Soroko - int. córka z dziećmi 
21. śp. Genowefa Kopacz - int. rodzina 
 

Monday, November 1 / Poniedziałek, 1 Listopada 
All Saints / Wszystkich Świętych 

6:30 AM - śp. Paweł Golemo - int. Godmother with family 
8:30 AM - śp. Augustyn Maliga - int. Daughter and family 
6:30 PM - (Pol-Eng) śp. Zmarłych z rodzin Piaścików, 
Rogalskich, Kaniów, Małkowskich, Lozada, Nagórków, 
Pianków, Bacławskich, Banachów i Kłosów - int. Krystyna z 
rodziną 
 

Tuesday, November 2 / Wtorek, 2 Listopada 
All Souls Day / Dzień Zaduszny 

6:30 AM - śp. Jerzy, Jarosław i Stanisław Zamora - int. family 
8:30 AM - śp. Barbara Korwek - int. siostry z rodziną 
6:30 PM - (Pol-Eng) Zmarłych z rodziny i znajomych - int. 
Zofia i Tadeusz 
 
Wednesday, November 3 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Catherine Zaczyński i zmarłych z rodzin Kopka, 
Wesołowski, Zawada - int. Jan z rodziną 
 

First Thursday, November 4     St. Charles Borromeo 
6:30 AM - śp. Stanisława i Józef Soroko - int. córka z dziećmi 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. family 
Followed by Adoration and prayers for the Pope, Bishops, 
Priests, Deacons, Seminarians and vocations in the Church 
8:00 PM - Benediction 
 
First Friday, November 5 / Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Joseph Edgard Valentin, Ersulie Saint Vil and 
abandoned Souls in Purgatory - int. Marie  
6:30 PM - śp. Julia i Jan Panek - int. wnuczka z rodziną 
 
First Saturday, November 6 / Pierwsza Sobota 
7:00 - śp. Katarzyna Dąbkowska - int. brother Władysław 
Wesołowski 

VIGIL of the 32nd Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Ann, Pat and Patricia Kensiski - int. Prytko Family 
2. śp. Franciszek Szablak - int. Daughter and family 
3. śp. Judith Buckroth-Landgren - int. family   
4. śp. Vincent Byczko - int. wife and children with families 
5. śp. Deceased Members of the Banach, Yuknavich and 
Kilinski Families - int. Elaine Kilinski 
6. śp. Helen Tole - int. daughter Genevieve 
7. śp. Deceased members of the Knights of Columbus 
(Council #14757) 
 

32 Sunday in Ordinary Time, November 7 
32 Niedziela Zwykła - 7 Listopada 

8:00 AM - śp. Marianna i Prokop Suchomski - int. rodzina 
9:30 AM - 1. Health, God’s Blessing and protection of the 

Blessed Mother for Urszula and Joe - int. family 
        2. Deceased members of the Polish-American Veterans 

11:00 AM 
1. śp. Maria, Jan, Aniela, Jan Mrzygłód i zmarłych z rodzin 
Mrzygłód i Kuta - int. rodzina 
2. śp. Bronisława, Stanisław Makarewicz oraz Stanisław, 
Antoni, Mirosław i Jan - int. Adela i Jan Kulbacki 
3. śp. Zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Joe Morin - int. friends  
5. śp. Marianna i Mieczysław Maciąg - int. córka i syn z rodzinami 
6. śp. Eleonora i Ireneusz Karasiński - int. Elzbieta Małkowski 
z rodziną 
7. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Józefa z 
okazji urodzin 
8. śp. Paweł Golemo - int. Rodzina Różańcowa 
9. śp. Czesław i Anna Pianka  - int. Jarosław z rodziną 
10. śp. Zmarłych z rodziny Ukleja - int. Monika z rodziną 
11. śp. Janina Warnajtys - int. Małgorzata z rodziną 
12. śp. Maciej Bączek - int. rodzina 
13. śp. Bożena i Edwin Wiśniewscy - int. kochające wnuki 
Olivia i Daniel 
14. śp. Roman, Helena, Melania, Tadeusz i Maciej 
Burakiewicz - int. Iwona z rodziną 
15. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander, 
Bronisław, Janek, Oleś, Marek - int. Lucjan 
16. śp. Wacław Gawek i Barbara Wilimczyk 
17. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon, Sylwia Stasiewicz, Stefan 
Kania i zmarłych z rodziny - int. rodzina 
18. śp. Zmarłych z rodziny Kobylarz, Kowal, Dudzik i Siudak - 
int. Maria z rodziną  
19. śp. Piotr Chmielewski (zmarł w Polsce) - int. córka Ewa z 
rodziną 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
“And ‘to love him with all your heart, with all your 

understanding, with all your strength, and to love your 
neighbor as yourself’ is worth more than all the burnt 

offerings and sacrifices.”   (Mark 12:33)   
Of all the gifts that God gives us, the one He wants the most is 
our heart.  He wants us to share out of our love for Him, not 
out of obligation.  Using our talent in parish ministry and 
contributing money to support our parish mission is important, 
but it’s more important to spend time in prayer with God daily 
and discern how He is calling us to be generous with all of our 
gifts.  Not just the visible ones, but the invisible ones like love, 
mercy and forgiveness.  
 

CCD RELIGIOUS EDUCATION 
Due to All Saints and All Souls Days, there will be no classes 
this week, except the second grade, Mrs. Hiester’s class will 
meet as usual.  All other students and parents are encouraged 
to attend the Masses and prayers for the deceased.  

 
FIRST 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. Opportunity for confessions on First Thursday and 
First Friday as usual.  
 

ALL SAINTS AND ALL SOULS DAY 
On Monday, November 1st, we will observe The Solemnity 

of All Saints (Not a Holy Day of Obligation this year)  
 and on Tuesday, November 2nd - All Souls’ Day.  

This Sunday, October 31st, we plan a prayer service for the 
deceased at Notre Dame Cemetery on Webster Street in 
Worcester in both English and Polish at 3:00 p.m. (Weather 
permitting). Please gather near the cross in the circle, where 
the priests are buried. (Use old gate). From there we will go 
in procession, praying the rosary and reading the names of 
those who died in the last 12 months, to the other side of the 
cemetery where many of our parishioners are buried. 
Please note, that in case of a rain, the service will take place 
in church at 3:00 p.m.   
In addition to the prayers for the deceased at the cemetery, the 
Church invites us to remember the deceased in a special way 
through various forms of prayer such as: Holy Mass, 
Indulgences, Rosary, Wypominki, and good deeds done in 
their name.  

When filling out your All Souls Day envelopes please PRINT 
clearly the names of your deceased loved ones, and place them 
in the basket during the collection. We will be reading the 
names and praying for our deceased loved ones during the 
Rosary Devotion from the 2nd to the 8th of November at 
6:00pm.  
 

INDULGENCES FOR THE DEAD 
An indulgence is "the remission before God of the temporal 
punishment due for sins already forgiven as far as their guilt is 
concerned." To obtain this remission there are proper 
dispositions and certain conditions predetermined by the 
Church that must be met by the faithful.  
To gain an indulgence for the dead, one should visit the 
cemetery and pray for the deceased, at the least. You must also 
fulfill the usual terms of: state of sanctifying grace (or 

Confession if needed), Holy Communion, and prayer for the 
intentions of the Holy Father. In addition, to obtain an 
indulgence it is necessary to rid ourselves of the attachment to 
any sin, even venial sin.  
This indulgence, between the days of November 1

st
-8

th
 is 

plenary (entirely freed from the punishment of sin) whereas on 
the other days of the year the indulgence is partial.  
We encourage everyone to use these opportunities to help our 
deceased. Our sacrifices for the deceased is an expression of 
our faith in the Communion of Saints, the extraordinary 
exchange of spiritual gifts between the pilgrim Church on 
earth, the cleansing Church in Purgatory, and the glorious 
Church in Heaven.  

 
OLC KNIGHTS OF COLUMBUS  

 TOOTSIE ROLL DRIVE weekend, November 6 and 7.  
Most local Councils conduct this fund raiser to support the 
State Council Charity Fund. The Charity Fund has been 
established to assist persons with intellectual disabilities, 
regardless of age, and children with physical handicaps who 
have not reached their 20th birthday. Awards from the Fund 
total approximately $250,000 annually. Grants of up to $5,000 
are awarded to those needing help. Applications are available 
from Edwin Hiester (508) 845-1144 or Stephan Moniak (774) 
437-1526.   
 
The KOC will hold their annual turkey raffle on Nov. 13 
and 14. Tickets will be sold before and after Masses.  A turkey 
will be given away at each Mass. Proceeds benefit the charities 
supported by the local council, including winter coats for 
parish and neighborhood children in need, and Chistmas 
wreaths for deceased veterans buried in national cemeteries. 
 

CONSECRATION TO ST. JOSEPH 
The OLC Catholic Book Club  invites everyone to participate 
in the upcoming consecration to St. Joseph.  
We will be using the book “Consecration to St. Joseph - The 
Wonders of Our Spiritual Father” by Fr. Donald Calloway.  
Books will be available for $10 for the next two weekends. 
After the 4:00pm Mass and before and after 9:30am Mass.  
The 33 day preparation begins on Monday, November 8th and 
the parish wide consecration in both Polish and English will be 
Friday, December 10th.   The book provides a complete, self-
guided program of daily readings on the life of St. Joseph and 
prayers to help us grow closer in love for and knowledge of our 
spiritual father.  We will be meeting for discussion on Monday 
evenings from 7:00 - 8:30pm from November 8th to 
December 6th. You are welcome to join us for these 
gatherings, or you may do the preparation on your own.  We 
will either meet in the Chapel or the basement rectory meeting 
room.  

Please call Julie at 508-320-2965 with any questions you 
may have or if you would be interested  

in helping with the program. 

MASSES for 2022  - The Mass Book for the year of 2022 
is now open. Please stop by the rectory during office hours 

to reserve your Masses.  
 

MSZE ŚWIĘTE NA 2022 ROK - Księga Mszalna na 
rok 2022 jest już otwarta. Zapraszamy w godzinach pracy  

kancelarii parafialnej.  



 

 

COMING HOME TO CHURCH 4  
The Mass Fulfills the Hungers of the Human Heart  

 
In a well-known Communion hymn, we sing: “You satisfy 
the hungry heart with gift of finest wheat; come give to us 
O saving Lord, the bread of life to eat.”  
 
This hymn was composed for the 1976 Eucharistic Con-
gress held in Philadelphia. This Congress focused on the 
hungers of the human family.  
 
Our hearts are indeed hungry. We hunger for security, re-
lationship, understanding, acknowledgment, and also truth, 
justice and peace. Our weekly celebrations of the Eucharist 
will not completely satisfy us, but they do give us nou-
rishment so that we might continue on the journey. 
 
 At the table of the word, we find wisdom, truth, and chal-
lenge in the Scriptures. We also find an identity as the sons 
and daughters of Abraham and as disciples of Christ. We 
belong to an unbroken tradition that spans over 3000 years. 
 
At the table of the Eucharist, we are fed with the very Bo-
dy and Blood of Christ. Communion with the Lord also 
brings us into Communion with our brothers and sisters 
who share the one bread, the one cup. In this community, 
we find companionship and support. 
 
Celebrating Mass with our parish family also brings us 
into relationship with all the other communities celebrating 
Eucharist throughout the world. We are indeed “catholic.”  
 
As part of the Church, we share in the Church’s mission to 
address the hungers of the human family worldwide. To-
gether we stand for peace, justice and truth. Through Ca-
tholic Relief Services, Catholic Charities and many other 
Catholic institutions and organizations we can truly make a 
difference.  

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
Special prayers for Jay, Olivia and Elena 

Kolodziejczak, donated by Leona and Vincent Caruso 
 

DIVINE MERCY CANDLE 
 Special Intention 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
Special prayers for Martin, Michele and Jordan 

Kolodziejczak,  
donated by Leona and Vincent Caruso 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
Special prayers for Michael and Justine 

(Kolodziejczak) Shafraker, 
donated by Leona and Vincent Caruso 

 

From:  
ORANTES - The monthly Newsletter of the Office 

for Divine Worship of the Diocese of Worcester  
SEPTEMBER/OCTOBER 2021 

PLEASE CONSIDER CURSILLO! 
 

What is a Cursillo?  
Cursillo is a three day weekend experience de-
signed to take everyday people and teach them 
how to live our faith.  
 

Who should try Cursillo?  
The Cursillo is designed for Catholics who de-
sire to strengthen their faith, who want to be 
closer to Christ, and who want to bring Christ to those around 
them. Any person who seeks spiritual growth, and who is emo-
tionally and spiritually healthy will be deeply impressed and 
pleased with the Cursillo experience. 
 

What is the format? 
Cursillo weekends begin on a Thursday night, and go until Sun-
day evening. It consists of twenty to thirty men or women The 
weekend is led by a team of priests and lay people, who give a 
series of talks, and who guide the weekend activities. The Cursillo 
is essentially a learning experience. It is a joyous experience in 
the fundamentals of our beautiful Catholic faith, where everyone 
learns by sharing within a living Christian Community. 
 

What Does it cost? 
Cursillo is a non-profit movement. The cost for the weekend is 
$195. This is used to cover the expense of meals and the retreat 
center. All Cursillo workers do so on a totally voluntary basis. 
While there are basic costs, no one should avoid Cursillo due to 
the inability to pay for the weekend. You need only make your 
financial situation known on your application, and the cost will be 
covered by others who believe enough in Cursillo to give gener-
ously. 
 

The next Cursillo weekend for Men is scheduled 
 for November  11-14, 2021.  

Please contact Fr. Richard or Deacon Steve if interested.  

VAN MUELLER PRESENTS 
 Faith, Family and Financial Security 

 Council 14757 invites you to join therm for a free 
informative online presentation by Van Mueller, one 
of the top speakers in the insurance and financial in-

dustry. Van Mueller is an author and dynamic speaker known for 
helping clients plan successful insurance and retirement strategies. 
He is a global speaker, inspiring his audiences to take control over 
their financial future. 

 Sponsored by Massachusetts Knights of Columbus  
Insurance Agencies.  

Date: November 3, 2021  *  Time: 7:00 PM EST  
Registration link: 

 https://vanmueller.com/kofc-registration-11-3/ 
 (Knights of Columbus membership is not necessary to view 

this presentation.)  
 

KNIGHTS OF COLUMBUS MEMORIAL MASS 
Our Lady of Czestochowa Knights of Columbus Council 14757 is 
having a Memorial Mass for the souls of our departed Brothers at 
the 4:00 pm Vigil Mass on November 6.  
It is fitting that this is done in November, the month of the Holy 
Souls. We pray that all in attendance will join us in remembering 
Oscar Michaud, Robert Steinmetz, George Bilodeau, Raymond 
Zaleski, Wayne Parker, Peter Gabor and Józef Kurkiewicz. May 
their souls rest in peace.  

https://vanmueller.com/kofc-registration-11-3/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

31 NIEDZIELA ZWYKŁA 
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». 
(…) «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». 

 Mk. 12, 29  
Jeśli zabraknie miłości Boga, wszystkie akty kultu Bożego, a 
więc także świętowanie niedzieli, uczestniczenie w liturgii 
Mszy świętej itd., będą tylko czysto zewnętrznymi czynnościa-
mi, które nie pomogą nam w rzeczywistym spotkaniu z Bo-
giem. Podobnie też jeśli zabraknie miłości wobec bliźniego, 
wszystkie nasze relacje z drugim człowiekiem będą czysto for-
malne, zimne i pozbawione uczuć. To właśnie miłość otwiera 
serce na Boga i bliźniego. Sprawia, że przestajemy żyć wyłącz-
nie dla siebie, a zaczynamy żyć dla Boga i dla innych ludzi. 
Najbardziej heroicznej miłości uczy nas Jezus obecny w Eu-
charystii, w niej bowiem ciągle oddaje swe życie za nas oraz 
wzywa nas do ofiarowania swego życia za innych.  
 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
Ze względu na Święto Wszystkich Świętych (poniedziałek)  i 
Dzień zaduszny (wtorek) tylko klasa 2 Pani Hiester spotyka 

się jak zawsze. Pozostałe klasy nie mają lekcji. 
 Natomiast zachęcamy rodziców do uczestniczenia we Mszy 

św. i modlitwy za zmarłych. w te dni. 
  

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

Katechezy dla dzieci w wieku 3,4 i 5 lat odbywają się w Sobo-
ty, w godz. 9:30 do 10:30, w specjalnie przygotowanym 
Atrium w sali na plebanii. Zapisy i informacje:  

Agata Hannoush agata@olcworcester.com 
 

PIERWSZY PIĄTEK - ADORACJA 
W każdy piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 3:00 pm (Koronka do Miłosierdzia Bożego). O 
godz. 6:30 błogosławieństwo i Msza św.  
Okazja do spowiedzi jak zwykle we czwartek od godz. 7:00 
pm oraz w piątek od godz. 5:30 pm.  

 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH  
I DZIEŃ  

ZADUSZNY 
Jutro wypada Uroczy-
stość Wszystkich 
Świętych (w tym roku 
nie jest to święto obo-
wiązkowe, gdyż wy-
pada w poniedziałek) 
a we wtorek - Dzień 
Zaduszny.  
Podobnie jak w po-

przednich latach, zapraszamy na Nabożeństwo za Zmarłych 
na Cmentarzu Notre Dame przy Webster Street. w Worcester 
w j. polskim i angielskim, dzisiaj, 31 Października o godz. 
3:00 po południu. Zbieramy się koło ronda z krzyżem w 
środku, gdzie znajdują się groby księży, wśród nich na-
szych poprzednich proboszczów (stara brama). Następnie 
pójdziemy w procesji różańcowej w kierunku drugiej strony 
cmentarza, gdzie jest pochowanych bardzo wielu naszych para-
fian. Będziemy też odczytywać imiona naszych parafian zmar-
łych w ostatnich 12 miesiącach.  

Oprócz nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu, w tych 
dniach Kościół zachęca nas do szczególnej pamięci o zmar-
łych, proponując różne formy modlitwy, takie jak: Msza św., 
Odpusty za zmarłych, Różaniec za zmarłych, Wypominki, 
ofiarowanie dobrych uczynków.  
Bardzo prosimy, żeby czytelnie wypełniać kopertki lub 
kartki na Wypominki, które można wrzucać podczas kolekty. 
Będziemy je odczytywać i modlić się podczas Różańca za 
zmarłych w dniach od 2-8 listopada o godz. 6:00 wieczo-
rem.  
W DZIEŃ ZADUSZNY (2 Listopada), na godz. 6:00 wie-
czorem, zapraszamy na Różaniec za zmarłych i Mszę św. w 
j. polskim. 

 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
Z Dniem Zadusznym wiąże się możliwość uzyskania odpu-
stów, czyli łaski darowania całkowitego lub częściowego kary 
za popełnione grzechy. 
Aby zyskać odpust za zmarłych należy nawiedzić cmentarz i 
przynajmniej w myśli pomodlić się w intencji zmarłych. Nale-
ży także wypełnić tzw. warunki zwykłe: stan łaski uświęcają-
cej, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
Ponadto do uzyskania odpustu konieczne jest wyzbycie się 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. 
Odpust ten, w dniach 1-8 listopada jest zupełny (całkowicie 
uwalnia od kary doczesnej za grzechy), w pozostałe dni roku 
jest cząstkowy. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub 
któregoś z warunków, odpust będzie tylko częściowy.  
Zachęcamy wszystkich do korzystania z tych możliwości po-
mocy naszym zmarłym. Nasza pomoc zmarłym jest wyrazem 
naszej wiary w Świętych Obcowanie, czyli w tę niezwykłą wy-
mianę darów duchowych między Kościołem pielgrzymującym 
na ziemi, Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu i Kościo-
łem chwalebnym w niebie. 
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W następną niedzielę, 7 listopada, o godz. 10:30 zapraszamy na Ró-
żaniec i zmianę tajemnic różańcowych. Tym razem pragniemy mo-
dlić się szczególnie za wszystkich zmarłych członków Żywego Ró-
żańca i zmarłych z naszych rodzin.  
 

KONSEKRACJA ŚW. JÓZEFOWI 
W ROKU ŚW. JÓZEFA 

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają na-
szych parafian (mężczyzn i kobiety) do 
wzięcia udziału w przygotowaniu do kon-
sekracji świętemu Józefowi. Do dnia kon-
sekracji będziemy przygotowywać się 
przez 33-dni na podstawie książki 
“Konsekracja św. Józefowi” ks. Donalda 
H. Callowaya. Zaczniemy w poniedziałek 8 
listopada. Konsekracja odbędzie się w języku polskim i angiel-
skim w piątek 10 grudnia w święto Najświętszej Maryi Panny 
Loretańskiej. 
Można przygotować się samemu, z pomocą wspomnianej 
książki, która będzie dostępna. Dla chętnych, którzy będą 
chcieli spotkać się na wspólnej modlitwie i rozmowie, odbę-
dzie się 5 spotkań w poniedziałki po mszy św. wieczornej, w 
godzinach od 7-8pm. 
Zamówiliśmy w Polsce pewną ilość książek w cenie $15. Jest 
też dostępny E-book w cenie $8.99 na www.books.apple.com 

 Więcej informacji pod numerem telefonu 774-200-3807. 
 

 

http://www.gcatholic.org/churches/italy/0009.htm
https://books.apple.com/us/book/konsekracja-%C5%9Bw-j%C3%B3zefowi/id1556157892


 

 

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 24, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $ 3,513.00 - Incl. $1,137.00 online 
MISSION SUNDAY   $    774.00 - Incl. $     40.00 online 
RENOVATION FUND   $    867.50 - Incl. $     57.50 online  
FORTY HOURS COLLECTION  $      35.00 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $ 1,086.00 - Incl. $     35.00 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: 
  
Brennan, Priscilla 

Kohut, Deacon Steve and Sylwia 

Kopcinski, Robert and Elaine 

Kozakiewicz, Helena 

Lange, Halina 

Macko,  Marianna 

Parker, Diane 

Piskorz, Kinga 

Seaver, Austin and Mary 

Wąsiewicz, Krzysztof and Marzena 

Wiciński, Tomasz and Aneta 

Wróblewski, Richard 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
NEXT  WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

  Bieżące utrzymanie budynków 

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining 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  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/

