
 

 

  

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 

14  Listopada 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 

November  14,  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: 
Monday-Friday: 6:30 am 

Saturday: 7:00 am 
 

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 

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME - 33 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, November 13 

VIGIL of the 33rd Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  

1. śp. Irene and Theodore Mrugala - int. family 
2. śp. Karol Pyśk - int. Bożena Wasilewska 
3. śp. Deceased members of the Waraszkiewicz Family - int. 
Steve and Annie   
4. śp. Janina i Franciszek Dojka - int. granddaughter and family 
 

33 Sunday in Ordinary Time, November 14 
33 Niedziela Zwykła - 14 Listopada 

8:00 AM - śp. Czesław Cwaliński i zmarłych z rodziny - int. 
syn Jan z rodziną 

9:30 AM - śp. Jason Koza - int. daugher and family 
11:00 AM 

1. śp. Józef, Janina, Stanisław, Bronisława Parzych, Helena, 
Piotr Lemański - int. Marian i Halina Stomski 
2. śp. Zmarłych, którzy znikąd nie mają pomocy - int. Zofia i 
Tadeusz 
3. śp. Mary Noris i Virginia Kozłowski - int. rodzina 
Zakrzewskich 
4. śp. Roman Fedkowicz i zmarłych z rodziny Fedkowicz - int. 
wnuczka z rodziną  
5. śp. Tadeusz Galanek - int. Basia z rodziną 
6. śp. Stanisław Lewandowski, Maksymilian Rusin i zmarłych 
z rodzin Rusin i Sobieraj - int. żona, córka, i siostra Zuzanna 
Lewandowski 
7. śp. Karol Pyśk - int. Anna i Ireneusz Gawędzki 
8. śp. Bożena i Edwin Wiśniewscy - int. kochające wnuki 
Daniel i Olivia 
9. W 10 rocznicę ślubu, z podziękowaniem Bogu za łaski dane 
w małżeństwie oraz z prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę 
Maryi i św. Józefa dla Anety i Tomasza oraz ich dzieci 
10. śp. Ryszard Mieczkowski - int. chór parafialny 
11. śp. Stefania, Piotr, Stanisław, Franciszek, Komor - int. rodziny 
12. śp.  Antoni Kosierkiewicz 
13. śp. Marek Macko - int. żona z dziećmi 
14. śp. Teresa Ustach - int. siostra z rodziną 
15. O pomyślą operację - int. siostra 
16. O Boże błogosł. dla sponsorów, organizatorów i 
ofiarodawców rehabilitacji Sławka w Polsce - int. Bożena i 
Sławek Kurpiewscy z rodziną 
 
Monday, November 15  
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Maria i Józef Wajdzik i zmarłych z rodzin 
Wajdzik i Gwiżdż 
 

Tuesday, November 16  
6:30 AM - śp. Victor Wassell - int. Niece and Nephew 
6:30 PM - O Boże łaski i dary Ducha Św. dla Kasi Szczepanek 
i Jakuba Pach z okazji urodzin - int. wspólnota Metanoia 
 

Wednesday, November 17    Św. Elizabeth of Hungary 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodzin Piaścików, Lemańskich, 
Parzychów, Gudelskich, Kisielów i Szydlików - rodz. Piaścików 
 

Thursday, November 18  Bł. Karoliny Kózkówny 
6:30 AM - O umocnienie związku Renaty i Janusza przez łaski 
płynące z sakramentu małżeństwa 
6:30 PM - O Boże błogosł. i Dary Ducha Św. dla wnuków - int. 
babcia 
 
 
 

Friday, November 19 
6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodzin Małkowskich, Rogalskich, Kaniów, 
Piascików, Bacławskich, Pianków, Nagórków, Kosanowskich i Kłosów 
- int. rodzina Małkowskich 
 
Saturday, November 20 Św. Rafała Kalinowskiego 
7:00 - Intention known to God 
 

VIGIL of the Christ the King Sunday 
4:00 PM  

1. śp. Thaddeus Siemaszko (anniv.) - int. children 
2. śp. Thaddeus Sobiech (3 anniv.) - int. wife and children and 
grandchildren 
3. śp. Deceased members of the Chojnicki Family - int. Steve 
and Annie   
4. śp. Stanley Kowalczyk - int. Anna and Edward Kudron 
5. śp. Antoni i Marianna Piaścik - int. Children and 
grandchildren 
 

Christ the King Sunday, November 21 
Niedziela Chrystusa Króla - 21 Listopada 

8:00 AM - śp. Tomasz Ćwiek - int. Mama 
9:30 AM - śp. Karol Pyśk - int. Henry Sot 

11:00 AM 
1. śp. Stanisław Piaścik - int. Jadwiga Szydlik 
2. śp. Regina Loconto - int. rodzina Gawędzkich 
3. śp. Andrzej Ćwiek - int. żona 
4. śp. Jadwiga Galanek - int. Elżbieta Małkowska z rodziną  
5. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. dla brata Stanisława - int. 
siostra Teresa 
6. śp. Maciej Bączek - int. rodzina 
7. śp. Bożena i Edwin Wiśniewscy - int. wnuki Daniel i Olivia 
8. śp. Augustyn Maliga - int. córka z rodziną 
9. O Boże łaski i błogosł. dla dzieci Artura, Anety i Joanny 
oraz dla ich rodzin - int. rodzina 
10. śp. Genowefa Kopacz (30 dni po śmierci) - int. Irena i Jan 
Cwaliński 
11. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Niesustającej Pomocy dla Aliny, Kazika, Grzegorza, Azady, 
Adama, Soni oraz Ani z rodziną - int. ciocia 
12. śp.  Maciej Bączek - int. chór parafialny 
13. śp. Martin Bania 
14. śp. Genowefa Kopacz (30 dni po śmierci)  - int. rodzina 
15. śp. Eleonora Galanek - int. Rodzina Różańcowa 
 
 

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

śp. Eleonora (Barszcz) Galanek, 90 
śp. Jadwiga(Poreda) Burzyńska, 90 

 

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

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

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.  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 “And then they will see ‘the Son of Man coming in the 

clouds’ with great power and glory.” (Mark 13:26)   
We will all have that day when we are standing before God and 
our life is played out like a movie.  When this happens and 
God asks each of us, “What have you done with the gifts that I 
have given you?”  How will you respond? The good news – 
it’s never too late to live a grateful and generous lifestyle.  
 

CROSS CATHOLIC OUTREACH 
We welcome Fr. Charles Collins of Cross Catholic Outreach 
who is speaking this weekend at all Masses on behalf of the 
poor in developing countries. Cross Catholic Outreach was 
founded to create a meaningful link between parishes in 
America and the priest and nuns working in the Church 
overseas in the Caribbean, Africa, Asia, Central and South 
America. 

 
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 FOR THE DECEASED - In November, Monday-
Friday at 6:00 pm we pray the rosary in Polish and read the 
names of our deceased (wypominki) 
 

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, this year, due to Covid, on any eight days 
in the month of November 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 between the pilgrim 
Church on earth, the cleansing Church in Purgatory, and the 
glorious Church in Heaven.  

 
THE KNIGHTS OF COLUMBUS 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 Christmas wreaths for 
deceased veterans buried in national cemeteries. 
 

KNIGHTS OF COLUMBUS CHARITY FUND 
CONTRIBUTIONS TOTAL $339.00!  

Thank you Our Lady of Czestochowa parishioners for your 
support last weekend. Knights of Columbus volunteers give of 
their time and talents without payment to see that these funds 
are distributed to those who need them. You may be assured 
that every dime contributed will be used to help someone in 
need. Once again thank you and God Bless! 
 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA KNIGHTS OF 
COLUMBUS Council 14757 Installation of Officers 
Ceremony was conducted after the 4:00 PM Mass on 
November 6, 2021. District Deputy Stephen Moniak 
administered the oath of office and extracted pledges of fidelity 
to the Knights of Columbus organization and to the Catholic 
Church, the Pope, Bishops and Priests. The Installation 
Ceremony certifies that the officers elected by Council 
Members are dully qualified to perform their duties in 
accordance with the Knights of Columbus Constitution. Those 
installed were Grand Knight Edwin Hiester, Deputy Grand 
Knight David Lamoreux, Warden John Pacek, Recorder 
Matthew Savaria and Guard Stanley Sobiech.  
 
THE FINANCIAL BENEFITS WEBINAR presented on 
November 3 was full of information concerning the effects of 
inflation on retirement planning. If you were able to see it I 
hope you found it informative. So that I can submit an accurate 
report of the number of attendees from Our Lady of 
Czesctochowa to the State Council, I ask that anyone viewing 
the webinar please send to me via email at 
ed.hiester@juno.com the number of viewers at your location.  

 
VIANNEY DINNER IN NOVEMBER 

The next Vianney Dinner is Thursday,  Nov. 18 at the Holy 
Name of Jesus House of Studies.  Please note the change of 
date. These are nights for men, high school aged and up, 
interested in learning more about a priestly vocation. They are 
welcome to come to all or part of the evening as their schedule 
allows.  6:05 PM Mass, 6:30 dinner, and 7 PM social.  An 
RSVP is not needed but it is helpful in getting an accurate 
count for food. director@worcestervocations.com 
 

THE WORD AMONG US - ADVENT 2021 ISSUE 
The Word Among Us magazine offers daily meditations based 
on the Mass readings of the Catholic Church, inspirational 
essays, stories of the saints and more!  

We have received a certain 
number of free copies for our 
parishioners. You can find them 
on the table at the side entrance. 
Feel free to take one and use it 
for your private prayers and 
devotions as we will celebrate 
Advent soon.  
You can also subscribe for only 
$19.95 for the first year. Please 
check the details inside the free 
copy.  

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


 

 

“The future of humanity does not lie solely in the hands of 
great leaders, the great powers and the elites. It is funda-
mentally in the hands of peoples and in their ability to orga-
nize. It is in their hands, which can guide with humility and 
conviction this process of change.”  

(Pope Francis, Address  
at the World of Popular Movements, Bolivia) 

 
 
November 12, 2021 
 
My dear brothers and sisters in Christ, 
Since 1969, the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) has 
addressed poverty by attacking its root causes and funding community pro-
jects that promote independence as a means of finding a permanent end to 
poverty. Did you know that 38.1 million Americans live below the poverty 
line and more than 1.5 million children experience homelessness in a year? 
Many of these Americans are considered “working poor”— they work but 
do not make enough money to cover essentials like housing, health care, 
child care, and food. That’s why the CCHD theme is “Help Those on the 
Margins.” 
 
This collection is the primary source of funding for CCHD’s anti-poverty 
grants and education programs. This year, seventy-five percent of the col-
lection will stay here in our diocese. Today I am meeting with our parish 
and community groups which received 19 local grants from the 2020 cam-
paign, it is always inspiring to see how these small seeds grow into fruitful 
programs to support the dignity of people who find themselves most often 
on the margins. During this pandemic, the need has increased dramatically 
in the many food pantries and emergency assistance programs which re-
ceive support from our local CCHD funds. 
 
Please help the efforts of CCHD to break the cycle of poverty. We are 
“working on the margins” in Central Massachusetts and across Ameri-
ca. Support CCHD Collection on November 20 & 21 as a response to the 
Fifth World Day of the Poor on November 14 as called for by our Holy 
Father, Pope Francis. For more information about CCHD and the scope of 
poverty in America, please visit www.povertyusa.org. 
 
With every prayerful best wish, I remain 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

COMING HOME TO CHURCH 5  
Extending an Invitation to Mass  

 
“One holy people gathered, In love beyond our own, 

By grace we were invited, By grace we make you 
known.”  

 
The text sung to the hymn “O Christ the Great Foun-
dation” makes one thing clear: at some point in our 
lives, we accepted an invitation to Mass, to the sacra-
ments, to a life with Jesus, whereby we know we are 
loved and are asked to share that love. How do we 
share that invitation with others?  
 
So often I have heard from grandparents who, often 
in tears, share how their children and grandchildren 
do not go to Mass. Sadly, when asked if they talk to 
their families about it, their answer is often „ no, be-
cause I’m afraid they will shut me out if I bring it 
up.” I hope our response is, „I understand, but…” It 
is important to acknowledge we value our relations-
hips with our families, also known as the “domestic” 
church where God’s love is first made known to us.  
 
What about our parish family, the people we are with 
at the banquet of the Lamb each week? Do we value 
it enough in our lives that we want to invite others to 
join us there, be it family, friends or neighbors? Will 
they come because it is important to you or me? Or, 
do we become frustrated or critical if they cannot 
come on the first invitation, or the second, or even 
the third.  
 
Sometimes we either expect too much of people we 
invite to Mass, or they are afraid that too much is 
expected of them. Start simple! Join me this week-
end – maybe for a special event Mass, or a Mass 
with a meal that follows, or simply because it’s your 
birthday and you want to celebrate it that way. Don’t 
make them feel the pressure of having to register in 
the parish at the end of Mass or sign up for offertory 
envelopes!  
 
One final thought. Be honest. Share what you love 
about your faith and why it is important to you but 
let the person you are inviting develop their own rea-
sons. Hopefully, the one thing we can all relate to is 
this: God loves me no matter who I am and wants me 
to join others at his dinner table. !Blessed are those 
who are fed at the banquet of the Lamb.  

From:  
ORANTES - The monthly Newsletter of the Office 

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

ARE YOU INTERESTED  
IN HISTORY?   

How about American Catholic History? Ameri-
can Catholic History is a fascinating podcast 
with Tom and Noelle Crowe who are “Telling 
the stories of American Catholic people, places 
and events on these shores since 1513.” 
Was John Wayne Catholic?  Find out in episode 
# 105.  Did you know Bourbon has a Catholic 
background?  Listen to episode # 43.  Have you 

heard about the miraculous staircase at the Loretto Chapel in Santa Fe, 
New Mexico that some think was built by St. Joseph?  Episode # 17 
will explain.  Episode #100 talks about a World War II veteran who 
built a shrine to Our Lady of Fatima in his yard.  Listen to these and 
many other fascinating people, places and events at American-
catholichistory.org on the Internet, your phone or listen at your favorite 
podcast site. 

Do you know an adult, that would like an  
(in-home) assistant-companion? 

Experienced, kind, private, flexible hours,  
references. Mówię po polsku. 

508-340-5512, Lena 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o 
dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, 

ani Syn, tylko Ojciec”. Mk. 13, 32 
Słowa Chrystusa nigdy nie przeminą, ale wszystkie wypełnią 
się co do joty. On zapowiedział, że przyjdzie powtórnie na ob-
łokach z wielką mocą i chwałą. Nie znamy dnia ani godziny 
Jego przyjścia, ale wiemy, że stanie się to po wielkim ucisku, 
jakiego nie było od początku świata i jakiego już nigdy nie bę-
dzie. Przybliża się koniec wszystkiego. A jakiż koniec czeka 
tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej?  
 

CROSS CATHOLIC OUTREACH 
Gościmy dzisiaj księdza Charles Collins z katolickiej organiza-
cji charytatywnej Cross Catholic Outreach. Podczas wszystkich 
Mszy św. będzie on przemawiał w imieniu najbiedniejszych z 
krajów rozwijających się w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i 
rejonu Karaibów.  
 

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 

  

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 
 

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
Różaniec za zmarłych w listopadzie o godz. 6:00 wieczorem. 

 

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA 
Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn na kolejne spotka-
nie we środę o godz. 6:30 w Sali na plebanii. Masz pytania? 
zadzwoń do Marcina: 877-299-2619. 
 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
W listopadzie mamy możliwość uzyskania odpustów za zmar-
łych, czyli łaski darowania całkowitego lub częściowego kary 
za popełnione grzechy. 
Aby zyskać odpust za zmarłych należy za każdym razem na-
wiedzić cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlić się w inten-
cji zmarłych. Należy także wypełnić tzw. warunki zwykłe: stan 
łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego. Ponadto do uzyskania odpustu konieczne jest 
wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, rów-
nież lekkiego. 
Odpust zupełny w tym roku, ze względu na ograniczenia i 
zalecenia związane z epidemią, można uzyskać w dowolne 8 
dni w listopadzie. Odpust zupełny całkowicie uwalnia od kary 
doczesnej za grzechy. 
W pozostałe dni roku można uzyskać odpusty cząstkowe. Jeże-
li brak jest wspomnianej dyspozycji lub któregoś z warunków, 
odpust będzie tylko częściowy.  
Zachęcamy wszystkich do modlitwy za zmarłych i zyskiwania 
odpustów dla nich.  

 
 

MATKI W MODLITWIE w każdą środę w bocznej kapli-
cy 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 inicjatywą można 
kierować do  Danuty Stasiewicz: 508-341-4260 

 

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 Modlitewnego 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. Ist-
nieje też możliwość przesyłania intencji na email w języku pol-
skim lub angielskim: pogotowie.metanoia@gmail.com 

 
18 LISTOPADA - WSPOMNIENIE  

BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 
Karolina urodziła się we wsi Wał-Ruda, koło 
Tarnowa, 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z 
jedenaściorga dzieci Jana i Marii. Ich uboga 
chata była nazywana "kościółkiem". Krewni 
i sąsiedzi gromadzili się tam często na 
wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów 
świętych i religijnych czasopism. 

Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę, Nie rozsta-
wała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie 
tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna 
rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młod-
szym rodzeństwem. 
Karolina była urodzoną katechetką. Katechizowała swoje ro-
dzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, 
odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przy-
kazań. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrze-
mięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecz-
nej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Błogosławiona Karolina Kózkówna zginęła w 17. roku życia 
18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski 
żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy 
broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu 
dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej 
zmasakrowane ciało.  
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował 
Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: "Święci 
są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. 
Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla 
nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świad-
czyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć 
o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie". 
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. 

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


 

 

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 NOVEMBER 7, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $   5,699.00 - Incl. $1,407.00 online 
RENOVATION FUND   $ 21,235.50 - Incl. $   232.50 online 
MAINTENANCE   $   2,706.00 - Incl. $   305.00 online   
ALL SAINTS DAY   $      373.00 - Incl. $     40.00 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $      311.00 - Incl. $     50.00 online 
Campaign for Human Development $                                   50.00 online 
Christmas Flowers                                                                        20.00 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: 
  
Currier,  Robert and Alice 
Doroz, Christopher and Grazyna 
Ermanski, Brenda 
Farrell, Dolores - IMO Stanley Kowalczyk 
Horuzek, Jane and Rich 
Jachimczyk, Marian and Deborah  
           IMO Elizabeth Tomaszewski 
Kania, Elizabeth 
Klimczuk, Helena 
Kohut, Deacon Steve and Sylwia 
Konkel-Dery, Judith   
    IMO Stanley Kowalczyk 
Kopacz, Robert - IMO Stanley Kowalczyk 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Lange, Halina 
Lozada, Jack and Agnieszka 
  IMO Stanley Kowalczyk 
Małkowska, Maria  
Milewski, Teresa 
Osowski, Tadeusz and Beata 
Pardo, Alina 
Parzych, Jan and Jadwiga 
Polek, Father Richard 
Pysk, Barbara  - IMO Stanley Kowalczyk 
Rocco, Paula, Tricia and Mandy 
  IMO Stanley Kowalczyk 
Rybarski, Teresa 
Savaria, Gretchen and Matthew 
Stasiewicz, Jarosław 
Stachura, Thomas - From the Estate of: 
Wolanin, Thaddeus 
Zibrid, Sabina 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
NEXT  WEEKEND 

Campaign for Human Development 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

  Kampania rozwoju człowieka 

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 potrzeby. Mamy nad-

zieję, że przez włączenie się wszystkich naszych 

parafian jesteśmy w stanie szybko osiągnąć wy-

znaczony cel. Więcej informacji na temat samej 

kampanii można też znaleźć na naszej stronie: 

www.olcworcester.com oraz na ulotkach dostęp-

nych 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 

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

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! 

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 

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 

 
$550 / year 

Space available! 
 

508-755-5959 
rectory@olcworcester.com 

 
$300 / year 


