
 

 

  

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 

28 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 
place 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  28,  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 

1ST SUNDAY OF ADVENT -  1 NIEDZIELA ADWENTU 



 

 

 Saturday, November 27 
 

VIGIL of the First Sunday of Advent 
4:00 PM  

1. Health and God’s blessings for Janina Domino - int. friends 
2. śp. Peter Gabor on the occasion of his birthday - int. family 
 

First Sunday of Advent, November 28 
Pierwsza Niedziela Adwentu - 28 Listopada 

8:00 AM - śp. Piotr, Andrzej, Jarek, Jerzy Ciak - int. rodzina 
9:30 AM - śp. Walter and Pauline Prokop - int. Prytko family 

11:00 AM 
1. śp. Janina i Izydor Gawędzki; Irena i Antoni Rogiński - int. 
brat z rodziną 
2. śp. Tadeusz Poreda (30 rocznica) - int. córka z rodziną 
3. śp. Bożena Biedo - int. Elżbieta Małkowska z rodziną 
4. śp. Bożena i Edwin Wiśniewscy - int. wnuki Daniel i Olivia 
5. śp. Paweł Golemo - int. Chór parafialny 
6. śp. Edward Lech - int. Krystyna Piaścik 
7. śp. Teresa Rachoń (30 dni po śmierci) - int. syn z rodziną 
8. śp. Maria i Jerzy Luczyk 
9. O dary Ducha Św. i Boże błogosł. dla Michała z okazji 25 
urodzin - int. mama i rodzeństwo 
10. God’s blessings and graces for Edwin and Helen 
Chadwick on the occasion of their 71st wedding anniversary - 
int. Family 
11. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon i Sylwia Stasiewicz, Stefan 
Kania i zmarli z rodziny - int. rodzina 
 
Monday, Novermber 29 
6:30 AM - śp. Anthony Cuzzupe - int. family  
6:30 PM - śp. Zdzisław Małkowski - int. żona z córkami 
 

Tuesday, November 30       St. Andrew  
6:30 AM - All Souls Day intention/ zmarli wypominani 
 

Wednesday, December 1 
6:30 AM -  intention know to God 
 
6:30 PM - śp. zmarli z rodzin Kaczmarczyków, Stanisław 
Szydlik, Edward Lech, Ryszard Piotrak, Irena Sokołowska - 
int. rodzina 
 

First Thursday, December 2 
6:30 AM - intention known to God 
 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons and 
Seminarians and for an increase of vocations in the Church 
7:00 PM Sacrament of Penance and Reconciliation 
 
First Friday, December 3   St. Francis Xavier 
Pierwszy Piątek   
6:30 AM - For parishioners/ za parafian 
 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. Czesława i Lucy Karłowicz 
 

Saturday, December 4        St. John Damascene 
Pierwsza Sobota  
7:00 - śp. Michael Golas - int. Kraska and Kerins families 
 

VIGIL of the Second Sunday of Advent 
4:00 PM  

1. śp. Daniel Kilik 
2. śp. Mary, Clemens Sr. and Clemens Jr. Linga and Maria 
Korytkowska - int. the Lamoureux family 
3. śp. Eleonora Galanek (Month’s Mind Mass) - int. daughter 
Elizabeth 

4. God’s blessings and a return to good health for Richard, 
George jr. and Paul Ferguson  - int. the Ermański family 
 
 

Second Sunday of Advent, December 5 
2 Niedziela Adwentu - 5 Grudzień 

8:00 AM - śp. Janina i Bolesław Płoński - int. córka z rodziną 
 
9:30 AM - śp. John Banach (2 Anniv.) and deceased 

members of the Banach family - int. family 
11:00 AM 

1. O Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla Członków Koła 
Żywego Różańca i ich rodzin  - int. Rodzina Różańcowa 
2. śp. Wanda i Piotr Gawędzki - int. syn z rodziną 
3. O Boże błog. i dary Ducha Swiętego dla Patryka z okazji 
urodzin - int. rodzice 
4. śp. Anna i Kazimierz Wróbel i zmarli z rodziny - int. córka 
Teresa 
5. śp. Dorota i David Jasukonis i zmarli z rodziny - int. mama 
6. śp. Józef Redzicki 
7. śp. zmarli z rodziny Redzickich 
8. śp.  Janina, Władysław, Andrew Kozaczka i Jan Bania 
9. śp. Stanley Kowalczyk - int. Alina i Kazik Kowalczyk 
10. O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Marii i Michała Polek - int. 
Sławek i Bożena z rodziną 
11. śp. zmarli z rodzin Romaniuków i Bruderków - int. Teresa 
12. śp. Irena Drozdowska - int. Szkola J. Polskiego 
13. O zdrowie i błog. Boże, opiekę Matki Najświętszej i dary 
Ducha Świętego dla Mariusza z okazji urodzin - int. Rodzina 
14. śp. Stanley Kowalczyk - int. Halina Niedźwiecki z Maine  
 
 

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

śp. Edward Seman Sr., 98 
 

May he rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz mu dać 

Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

  Sophia Rose  LaRange  
   

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

and her family 

Happy 
Thanksgiving! 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

First Sunday of Advent 
 “But when these signs begin to happen, stand erect and 
raise your heads because your redemption is at 

hand.” (Luke 21:28) We celebrate Advent each year in 
preparation for the birth of Jesus, His first coming, as we await 
His second coming.  What will you do differently this Advent 
season to grow in friendship and love with Jesus?  How will 
you inspire others to do the same?  Start by sharing your God 
story with others, especially those closest to you.  Invite and 
accompany them on their faith journey this Advent. 

 
FIRST THURSDAY MASS & PRAYERS FOR PRIESTS  
“What would be the use of a house full of gold, if you had 
nobody to open you the door!  The priest has the key of 
the heavenly treasures…” St. John Vianney 
 Please join us this Thursday, December 2nd, the First 
Thursday of the Month, for a special time to pray for our 
priests, deacons and seminarians.  We will begin with Mass at 
6:30pm in English, followed by Exposition of the Blessed 
Sacrament.  We will pray the Rosary and other prayers 
together, and there will be silent time for personal prayer. A 
priest will be available for Confession during this time.  Our 
evening will end at 8:00pm with Reposition of the Blessed 
Sacrament.  Please consider inviting your family, friends and 
neighbors to participate with us in this important endeavor. 

 
FIRST FRIDAY 

6:30 AM Mass in English 
3:00 PM - Chaplet of Divine Mercy (Bilingual) and Adoration 
of the Blessed Sacrament 
6:30 PM - First Friday Devotion and Mass in Polish 
Confessions as usual: Thursday at 7:00 PM and Friday from 
5:45 PM.  
 

VISITS TO THE SICK ON FIRST FRIDAY 
Every First Friday of the month, our priests visit the sick or 
homebound to bring them holy communion or to offer the 
sacraments.   If you know of someone who is unable to attend 
Mass in church due to poor health  or advanced age, please 
bring it to the attention of one of the priests, or inform the 
parish office, so they will not be deprived of pastoral care.  
 
FIRST SATURDAY - On Saturday, December 5th, after 
morning Mass we will pray the Rosary. Opportunity for 
confessions at 7:30 as usual.  
  

OPŁATKI (CHRISTMAS WAFERS) 
Opłatki for our traditional sharing during the Christmas Vigil 
dinner have been blessed this weekend. They will be available 
for you on the Weekends of Advent, at the door, and also in the 
parish office for a $4 donation. 

 
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 

 
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.  
 

DIOCESAN BASKETBALL LEAGUE 
Last summer the youth in our parish took part in the Diocesan 
Volleyball league.  We take this opportunity to congratulate all 
the players who represented our parish very beautifully in the 
games from June to August this year.  We thank their parents 
and the coaches headed by Veronica 
Prytko. 

Now  it is time for Basketball.  
Boys and girls from 7th-12th grade are 
invited to participate in the Diocesan 
Basketball league. There will be separate 
leagues for girls and boys. The league will 
run on Saturdays and Sundays from early 

January through early March 2022. Games will be at Our 
Lady of Providence Parish in Worcester. 
If you are interested please contact Fr. Tomasz or your CCD 
teacher by December 5th. For more details, rules and 
necessary forms to fill out, please visit: www.neworcester.org/
basketball 

SAVE THE DATE! SATURDAY, DECEMBER 18TH  

WHAT:  EMPTY MANGER CAROLING  

WHEN:  Saturday, December 18th starting at 9:00am  

WHERE:  Across from Planned Parenthood, 470 Pleasant 
St., Worcester  
More details to follow!  

 
PUBLIC PRAYER FOR AN END TO ABORTION 
TUESDAY, NOVEMBER 30TH & WEDNESDAY, 

DECEMBER 1ST 
On December 1st, the Supreme Court will hear their first 
abortion case that could overturn Roe v. Wade, with a solid 
conservative majority. The case, Thomas E. Dobbs, State 
Health Officer of the Mississippi Department of Health v. 
Jackson Women’s Health Organization, involves a Mississippi 
law banning nearly all abortions over 15 weeks gestational age. 
Mississippi is asking the Supreme Court to overturn Roe v. 
Wade, and therefore overturn the constitutional right to 
abortion that was established in the 1973 decision. 
The 40 Days for Life Worcester Team is sponsoring two days 
of prayer on the sidewalk across from the Worcester Planned 
Parenthood, 470 Pleasant Street on Tuesday, November 30th 
and Wednesday, December 1st from 7:00am - 7:00pm.  
Prayer is the best way that we can support this effort to change 
the abortion laws in our country, putting them back under state 
control.  Please use the signup sheets in the back of church to 
show your willingness to publicly pray for God to touch the 
hearts of our Supreme Court Justices. 

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.  

https://www.olcworcester.com/religious-education-ccd
http://www.neworcester.org/basketball
http://www.neworcester.org/basketball


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
1 NIEDZIELA ADWENTU  

Adwent zaczyna się 
przypomnieniem prawdy o 
nadejściu Jezusa. Najpierw 
Kościół w pierwszej części 
Adwentu przypomina sobie Jego 
ostateczne nadejście na końcu 
czasów, by później w drugiej 
przypomnieć Jego przyjście w 
tajemnicy Betlejem. Ta kolejnosć 
jest istotna, ponieważ Kościół nie 
jest muzeum wspomnień, choćby najpiękniejszych jak te z okresu 
Bożego Narodzenia. Kościół jest żywą obecnością Boga, a więc musi 
wyczekiwać ostatecznego objawienia się swego Pana. Kiedy 
słuchamy Jezusowych słów o paruzji i doświadczamy w liturgii Jego 
aktualnego przybycia w tejemnicy znaków sakramentalnych, możemy 
dobrze przygotowaś się na wspominanie pierwszego przyjścia Pana.  
 

KURS ALFA 
W najbliższy czwartek kończy się kolejna edycja kursu Alfa. 
Dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w jego 
organizację i wsparcie: za włożony wysiłek, entuzjazm, modlitwę i 
ofiarowany czas. Ufamy, że to wszystko przyniesie piękne owoce . 
Poniżej zdjęcie z weekendu Alfa.  

Już teraz pragniemy zaanonsować kolejną edycję, tym razem w 
języku angielskim, która rozpocznie się końcem stycznia 
nadchodzącego roku.  
 
   OPŁATKI 
Przez cały Adwent, będą dostępne poświęcone w ten weekend opłatki 
wigilijne. Będzie można je otrzymać po każdej Mszy św. w niedziele 
Adwentu oraz w biurze parafialnym. Ofiara wynosi $4.  
 

FRIDAYS ADORATION 
We would like to remind you that Adoration of the 
Blessed Sacrament takes place every Friday in our 
church, not only on the first Friday of the month from 
3 p.m. to evening Mass. If possible, please sign up on 
the list at the main entrance, which ensures us that 
there is always someone present in the church. 

 
CONSECRATION TO ST. JOSEPH 

Those who are preparing for the consecration to St. 
Joseph, which will take place on December 10th, do so 
daily through spiritual reading and prayer. Once a 
week on Mondays at 7PM, there is an opportunity to 
meet as a group and share your experience of 
discovering the meaning of the rich patronage, 
example and fatherhood of St. Joseph. 

  

VISITATION HOUSE BABY BOTTLE 
FUNDRAISER 

During Advent, our Parish will once again be par-
ticipating in the Baby Bottle Fundraiser to benefit 
Visitation House, a Catholic home for homeless, 
pregnant women in crisis.  Since opening 17 years 
ago on the Feast of the Visitation, they have wel-
comed over 300 mothers and saved their babies.  
While women await the birth of their babies at the 
home right in our neighborhood, on Vernon Hill in 
Worcester, Visitation House feeds, clothes, edu-
cates and nurtures them.  After the birth of their 
baby, mothers can stay at Visitation House for up 
to six months.  During that time, the staff assists 
them with housing, higher education, job opportu-
nities, and furnishes them with the basic necessi-
ties to start their new lives.  It costs Visitation 
House $3,140 per month, per mother and child.  
They have accommodations for 12 moms and 12 
babies at one time. 
     We will be distributing the bottles this week-
end after all of the Masses and collecting them on 
the weekend of December 18th and 19th.  Please 
support Visitation House by taking a baby bottle 
and filling it during Advent with your donation, 
either cash or a check written out to Visitation 
House.  Thank you for your continued generosity 
in the support of God’s greatest gift to us, His 
children! 

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 



 

 

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 
soboty, w godz. 9:30 do 10:30, w specjalnie przygotowanym 
atrium w sali na plebanii. Zapisy i informacje:  

Agata Hannoush: agata@olcworcester.com 
 

KONSEKRACJA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
Przygotowujący się do konsekracji świętemu Józefowi, która 
będzie miała miejsce w grudniu, codziennie czynią to poprzez 
duchową lekturę i modlitwę oraz raz w tygodniu w 
poniedziałki po wieczornej Mszy Świętej istnieje możliwość 
spotkania się w grupie i podzielenia się swoim 
doświadczeniem odkrycia sensu bogatego patronatu, przykładu 
i ojcostwa świętego Józefa. 
 

ZYSKIWANIE ODPUSTÓW 
Chociaż kończy się listopadowa możliwość zyskiwania 
odpustów za zmarłych, czyli łaski darowania całkowitej lub 
częściowej kary za popełnione grzechy poprzez nawiedzenie 
cmentarza i wypełnienie tzw. warunków zwykłych (stałych), to 
absolutnie nie kończy się możliwość zyskiwania ich w inny 
sposób czy to za siebie czy to za kogoś zmarłego i to 
codziennie.  
Oprócz wypełnienia warunków stałych (łącznie jednego dnia)
takich jak przyjęcie Komuni Świętej, modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego i wyzbycia się przywiązania do jakiegolwiek 
grzechu, czynem odpustowym może być np.: modlitwa 
różańcowa odmawiana we wspólnocie, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego w obecności Najświętszego Sakramentu 
czy rozważanie Słowa Bożego przez kwadrans, udział w 
ewangelizacji, odprawienie Drogi Krzyżowej, udział w 
rekolekcjach i wiele innych.  
Odpust zupełny całkowicie uwalnia nie od grzechu 
śmiertelnego (to się dokonuje przez rozgrzeszenie lub przez żal 
doskonały w obliczu niebezpieczeństwa), ale uwalnia od kary 
doczesnej za grzechy. Jeżeli brak jest dyspozycji wyzbycia się 
przywiązania do grzechu lub któregoś z warunków, odpust 
będzie nie zupełny a częściowy.  
 

PIERWSZY CZWARTEK W tym dniu dziękujemy Bogu za 
sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa i modlimy się o nowe 
powołania do służby Bożej (kapłańskiej, zakonnej, misyjnej) w 
Kościele. Zapraszamy na Mszę św. w j. angielskim o godz. 
6:30 wieczorem i adorację do godz. 8:00, podczas której będzie 
możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania  
 

PIERWSZY PIĄTEK  
6:30 AM - Msza św. w języku angielskim  
3:00PM - Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniem z 
Dzienniczka siostry Faustyny i prywatna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy  
5:45 PM - sakrament pokuty i pojednania i 6:30 PM - 
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św.  Pan Jezus 
podczas objawień Małgorzacie Marii Alacoque w jednej z 
obietnic powiedział: „wszystkim tym, którzy przyjmą Komunię 
Świętą w kolejnych dziewięć pierwszych piatków miesiąca, 

udzielę łaski i wytrwałości do końca i wiecznego zbawienia”.  
Przy tej okazji przypominamy, że adoracja Najświętszego 
Sakramentu ma miejsce w każdy a nie tylko pierwszy piątek 
miesiąca od godziny 3 po południu. Prosimy by w miarę 
możliwości zapisywać się na listę wystawiona przy głównym 
wyjściu co daje pewność, że zawsze jest ktoś obecny w 
kościele. 

WIZYTA U CHORYCH W PIERWSZY PIĄTEK 
W tym dniu jeden z kapłanów udaje się z posługą 
sakramentalną do chorych. Przy tej okazji prosimy, by zgłaszać 
takie osoby do jednego z  księży lub w biurze parafialnym, 
które nie mogą z powodu poważnych dolegliwości związanych 
z wiekiem lub chorobą uczestniczyć osobiście w 
nabożeństwach w kościele, by nie były pozbawione opieki 
duszpasterskiej.  
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W jak co pierwszą niedzielę o godzinie 10:30 członkowie Koła 
Żywego Różańca prowadząc modlitwę różańcową wymieniają 
się tajemnicami oraz poznają intencję papieską na kolejny 
miesiąc. Raz intencja papieska ma charakter powszechny (tak 
było w ubiegłym miesiącu kiedy polecaliśmy szczególnie 
osoby zmagające się z depresją) a raz ewangelizacyjny i taka 
właśnie jest wyznaczona na grudzień: za katechetów, 
powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego 
odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. 
Zachęcamy do wcześniejszego przyjścia do kościoła przed 
Mszą Świętą o godz.11 oraz o włączenie się w prowadzenie 
różańca.  
  

DIECEZJALNA LIGA KOSZYKÓWKI 
Po występach młodzieży z naszej parafii w wakacyjnej 
diecezjalnej lidze siatkówki przyszła kolej na koszykówkę. 
Przy tej okazji gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy 
bardzo pięknie reprezentowali naszą parafię w grach od 
czerwca do sierpnia br.  Dziękujemy rodzicom oraz trenerom 
na czele z Veronicą Prytko.  
Do udziału w diecezjalnej lidze 
koszykówki są zaproszeni chłopcy i 
dziewczęta od 7-12 klasy. Będzie 
osobna liga dla dziewcząt i chłopców. 
Prosimy by zgłaszać się do księdza 
Tomasza lub do swojego katechety do 
5 grudnia najpóźniej. Turniej 
rozpocznie się po Nowym Roku w 
styczniu 2022 i potrwa do marca. Ryzgrywki będą miały 
miejsce przy parafii Our Lady of Providence w Worcester w 
soboty i niedziele. Więcej szczegółów oraz regulamin i 
potrzebne formy do wypełnienia można znaleźć na stronie: 
www.neworcester.org/basketball 

PEREGRYNACJA OBRAZU 
Powstała inicjatywa, by umożliwić zabranie obrazu Chrystusa 
Króla do domu na dziewięć dni (swoista nowenna). W ostatnią 
niedzielę, która była Uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata uczniła to pierwsza z rodzin. Poźniej przekaże 
to bezpośrednio kolejnej chętnej lub będzie można wziąć ten 
obraz z kościoła. Jest to dobra okazja do wspólnej modlitwy w 
domu, budowania duchowych więzi między sobą i z Jezusem, 
wspierania ojczyzny Polski oraz do zapoznania się z ideą czym 
tak naprawdę jest królestwo Chrystusa, tak by być z radością 
posłusznym Jego panowaniu. Pomocą do tego służy specjalny 
segregator, którym można się posłużyć podczas tych dni. 

https://www.olcworcester.com/religious-education-ccd
http://www.neworcester.org/basketball


 

 

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 formu-

larz 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 
zaśwadczenie (sponsor certificate). 

 

DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE   
Z KOPERT PARAFIALNYCH 

LUB SYSTEMU ONLINE GIVING, 
oraz za każdą ofiarę złożoną na potrzeby parafii. Bóg zapłać!  

Dziękujemy również za ofiary na parafię składane przez 
rodzinę, krewnych i przyjaciół z okazji pogrzebu kogoś bliskiego. 

 
Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami! 

PARISH MEMBERSHIP  
 

We welcome new members. To join, just complete the reg-
istration form on the front page of this bulletin, then drop it 

in the collection basket or mail it to the rectory. You can 
also register online at www.olcworcester.com 

Our Parish depends on your  presence, faith, love  
and the sacrifice of your  time,  talents and treasure.  

 

Please keep in mind that only registered, active parishioners 
(registered to any parish) are eligible to receive a sponsor 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 21, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  5,300.00 - Incl. $1,250.00 online 
RENOVATION FUND   $     667.50 - Incl. $    187.50 online 
MAINTENANCE   $  1,444.00 - Incl. $ 1,120.00 online   
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $       25.00 - online 
ALL SAINTS DAY                                    $       50.00 - online 
CAMPAIGN FOR HUMAN DEV.  $     593.00 - incl.  $       5.00 online 
CHRISTMAS FLOWERS                         $       52.00              

 

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: 
  
Cwalinski, Jan and Irena 

Kalinowski, Tadeusz and Dorota 

Kazmierczak, Barbara A 

Kohut, Deacon Steve and Sylwia 

Korycki, Dariusz  

Kozakiewicz, Helena 

Krzyzanowski, Valdemar and Malgorzata 

Kurpiewski, Slawomir and Bozena 

Lamoureux, David and Agnieszka 

Mrzyglod, Marcin and Malgorzata 

Mrzyglod, Stanislaw and Bernadetta 

Parker, Diane 

Piascik, Bernard and Anna 

Popek, William and Teresa 

Seaver, Austin and Mary 

Suchomski,  Wieslaw 

Verdolino, Jason 

Wroblewska, Krystyna 

Zabek, Wesley and Elizabeth 

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

It’s easy safe and convenient! 

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining together for the Legacy of 
Hope Campaign. This campaign seeks to raise $32 million over the next 4 years 
to prepare our faith community for the future. At its heart, this campaign is about 
creating a legacy by focusing on our parishes, our retired priests, Catholic educa-
tion, outreach, evangelization and our beautiful Cathedral.  

It is now time for all of us to decide how we can  
participate and help the campaign.  

You should have received a letter by now that includes a pledge card. Please pray 
and think about what you can do, and RETURN  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 

wszystkich parafian. Jeżeli ktoś ich nie otrzymał, są one dostępne przy wyjściu z 

kościoła lub w kancelarii parafialnej.   
Bardzo prosimy o zwrot wypełnionych kart w najbliższych tygodniach. 

Można 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 

zobowiązań czasowych, czy jednorazowych wpłat $284,973.00 od 118 rodzin / 

ofiarodawców. 40% całej uzbieranej kwoty 

wróci do nas na nasze parafialne potrzeby. 

Mamy nadzieję, że przez włączenie się wszystkich 

naszych parafian jesteśmy w stanie szybko 

osiągnąć wyznaczony cel. Więcej informacji na 

temat samej kampanii można też znaleźć na naszej 

stronie: www.olcworcester.com oraz na ulotkach 

dostępnych przy wejściach do kościoła.  

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/


 

 

Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

  33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

508-756-8346                                            
 

Barbara A. Kazmierczak  RN, CFSP                                                                                  
 

www.worcesterfuneral.com 

Open to the Public  
Hall Rental Available 

Catered  Mercy Meals  

116-120 Green St. (The Canal Dist.) 
(508) 753-9612 

Contact me for a free coverage review 
 and no-obligation quote. 

Urszula Prominski 
Lead Sales Representative 

 

110 Turnpike Rd., Suite 201 
Westborough, MA 01581 

(508)621-3689, cell:(508)320-0772 
Urszula.Prominski@LibertyMutual.com 

Caring for families  

WHITE   EAGLE 

 

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   

Help wanted! 
  

 

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 


