
 

 

  

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 

19 Grudnia, 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 

December 19, 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 

4TH SUNDAY OF ADVENT -  4 NIEDZIELA ADWENTU 



 

 

 Saturday, December 18         

 
VIGIL of the Fourth Sunday of Advent 

4:00 PM  
1. śp. Joseph Yuknavich (41 anniv.) - int. daughter and family  
2. śp. Roger and Helen Lamoureoux - int. Lamoureoux Family 
3. śp. Julia Chojnicki - int. Steve and Annie 
4. God’s Blessings and a return to good health for Richard, 
George Jr. and Paul Ferguson - int. the Ermanski Family 
5. śp. Jadwiga Burzyńska - int. Bożena i Jacek Golemo 
6. śp. Keneth McTigue, Michael Jigarijian - int. friends 
7.  God’s Blessing, and a return to good health for Wendy 
Munroe - int. Priscilla and Tiffany 
 

Fourth Sunday of Advent, December 19 
4 Niedziela Adwentu - 19 Grudnia 

8:00 AM - 1. śp. Janina Wiernicka - int. córka z rodziną 
       2. śp. Halina Szemis (zmarła na Litwie) - int. córka 

z rodziną 
9:30 AM - śp. Krzysztof Bruderek - int. brother and family 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław, Henryk Szydlik, Mieczysław Maciąg, Ryszard 
Gąska - int. Jadwiga Szydlik z rodziną 
2. Za dusze cierpiące w czyśccu 
3. śp. Stanisław, Władysława, Henryk Kraszewski - int. Jadzia 
z rodziną 
4. śp. Karol Pyśk - int. Tadeusz Biedrzycki 
5. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Haliny 
Stomskiej i Wiesi Niedźwieckiej z okazji urodzin - int. rodzina 
6. śp. Franciszek Galanek - int. siostra Ela 
7. śp. Teresa Rachoń - int. przyjaciele ze wspólnoty Metanoia 
8. śp. Krzysztof Jakubanis (2 rocznica) - int. mama 
9. śp. Maria i Jan Mrzygłód - int. rodzina 
10. śp. Stanley Kowalczyk - int. Tadeusz Biedrzycki 
11. śp. Jan Szustakowski 
12. śp. Stefan Kania - int. rodzina 
13. śp. Tadeusz Waśko (zmarł w Polsce) - int.. rodzina 
14. śp. Anna, Stanisław Drozdowski i zmarłych z rodziny - int. 
rodzina 
15. śp. Helena Szambelan - int. syn z rodziną 
 

Monday, December  20 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM  Msza św. odwołana ze względu na spowiedź w 
Webster 
 

Tuesday, December 21 
6:30 AM - śp. Daniel and Shawn Coakley - int. Sr. Karen 
Coakley, SND 

 

Wednesday, December 22  
6:30 AM - śp. Deacon Joseph Baniukiewicz 
6:30 PM - śp. Danuta i Roman Rzepka - int. córka z rodziną 
 

Thursday, December 23 
6:30 AM - śp. Daniel and Shawn Coakley - int. Sr. Karen 
Coakley, SND 
 

Friday, December 24 
6:30 AM - śp. Jarosław Sadłowski - int. Stanley and Family 

 

Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia 
4:00 PM (English)  
1. Deceased members of the Seligowski, Petkus and Skrocki 

Families - int. Rita 
2. śp. Michael S. Garoulis (1st anniv.) - int. family and friends 

 

SATURDAY, DECEMBER 25
TH 

The Nativity of The Lord - Christmas 
SOBOTA, 25 GRUDNIA 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
12:00 AM (Polish / English) - Za Parafian, Gości i Przyjaciół 
9:30 AM - śp. Sławek Wasilewski - int. rodzina 
11:00 AM -  

1. śp. Stanisław i Anna Borys i zmarłych z rodziny Borys i 
Wajdzik  

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze błogosł. Boże i opiekę Maryi dla Haliny i Mariana 
Stomskich z okazji 65 rocznicy ślubu - int. rodzina 

3. śp. Elżbieta Kamińska (30 dni po śmierci) - int. 
Genowefa Jakubanis 

4. O łaske zdrowia, Boże błogosł. dary Ducha Św. i opiekę 
Matki Najśw. dla rodzin Stasiewiczów i Śmigielskich 

 

Holy Family Sunday, December 26 
Niedziela Świętej Rodziny - 26 Grudnia 

8:00 AM - śp. Aleksander, Stanisław Skorzewski - int. Zofia i 
Tadeusz Gąska 

9:30 AM - śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior, Grażyna 
Czubaj and deceased members of the Kizior Family - 
int - family 

11:00 AM 
1. śp. Józef Zegan - int. córka z rodziną 
2. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosł. i opiekę Matki Najśw. w nowym roku dla Rodziny 
Różańcowej - int. Koło Żywego Różańca 
3. śp. Karol Pyśk - int. Adela i Jan Kulbacki 
4. śp. Edward Klimaszewski i zmarłych z rodziny - int. Teresa 
5. O Boże błogosł. i łaskę zdrowia dla mamy, córki z rodziną i 
siostry z rodziną 
6. śp. Stanley Kowalczyk - int. Krystyna Piaścik 
7. O zdrowie i Boże błogosł. dla wszystkich modlących się i 
wspierających Sławka Kurpiewskiego i jego rodzinę - rodzina 
Kurpiewskich 
8. śp. Arkadiusz Surlej 
9. śp. Maciej Bączek 
10. śp. Ewa i Czesław Niedźwiecki - int. kuzynka z rodziną 
11. śp. Kazimierz Szpak (4 rocznica) - int. Genowefa 
12. śp. Teresa Rachoń - int. rodzina Olszewskich 
13. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Maryi dla mamy 
Danieli - int. córka z rodziną 
14. śp. Edward, Janina, Franciszek Kizior i zmarłych z rodziny 
- int. rodzina 
15. śp. Stanisław (rocznica) i Agnieszka Wawerek - int. 
Krystyna Snopko z rodziną 
16. O Boże błogosł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla 
Weroniki z okazji 18-tych urodzin - int. rodzice i rodzina 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
IMO Stanley and Eleanor Wolosz, by Family 

 

DIVINE MERCY CANDLE 
IMO Alexander and Lucyna Wolosz, by Family 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
IMO Joseph and Helena Stokłosa, by Family 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

Fourth Sunday of Advent 
“For behold, when the voice of your greeting came to my 
ears, the babe in my womb leaped for joy.”  (Luke 1:44)  

When you hear the scripture readings and Gospel reading at 
Mass, do you “leap for joy?”  If not, don’t blame the lecturer or 
priest, rather look inside yourself.  What are you doing to grow 
in friendship with Jesus?  How do you prepare for Mass each 
week? Or, do you just show up and expect to be 
entertained?  As the Body of Christ, we are called to be active 
participants, not just passive observers.        
 

CCD Religious Education  
• Grades 7-11 classes on Monday  5:30-6:30 pm 

• Grades 1-6 classes on Tuesday - NO CLASSES except 
Mrs. Hiester’s First Communion Class.  

We encourage Parents and their children to participate in 
the parish confessions on that day. We will meet first in the 
church at 6:10 pm for short preparation.    

 

CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS 
Advent Penance Service and Confessions with the participation 
of several invited priests will take place on Tuesday, 
December 21st at 6:30 pm.  
Opportunity for confessions also on Saturday after morning 
Mass and at 3:00 pm.  
 

CHRISTMAS SCHEDULE 
FRIDAY, DECEMBER 24 - VIGIL OF CHRISTMAS 
4:00 pm: Vigil Mass in English 
11:40 pm: Christmas Carols singing with the choir 
12:00 Midnight: Procession with Baby Jesus and the Peace 
Light from Bethlehem and Mass in Polish / English  
 
SATURDAY, DECEMBER 25 - CHRISTMAS DAY 
9:30 am: Holy Mass in English 
11:00 am: Holy Mass in Polish 
There will be no evening / vigil Mass on Christmas day 
 
SUNDAY, DECEMBER 26 - HOLY FAMILY SUNDAY 
8:00 am: Holy Mass in Polish 
9:30 am: Holy Mass in English 
11:00 am: Holy Mass in Polish 
 
PLEASE NOTE: Christmas falls on Saturday this year. 
Because of the liturgical rules we don’t celebrate a vigil Mass 
on Christmas evening. Nevertheless, we are obligated to 
participate in a Sunday Mass. So we hope to see you both days: 
On Christmas (at the Vigil, Midnight or during the day)  and 
on Sunday during the day. Please join us and be blessed from 
the abundance of God’s Love, shown to us in His son Jesus 
Christ.  
 

FRIDAY’S 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. 

 
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.  
 

OPŁATKI (CHRISTMAS WAFERS) 
Opłatki for our traditional sharing during the Christmas Vigil 
dinner have been blessed.  They are available at the side altar 
and also in the parish office for a $4 donation. 

 
PEACE LIGHT 

 FROM BETHLEHEM 
The International Peace Light from Bethlehem 
will be available again in our church this 
weekend from the Polish Scouts: Saturday, 
after the 4:00  Mass and Sunday after the 9:30 
and 11:00 Masses. Please bring your own 
enclosed candle or oil lamp to take the light 
home. 
 

CHRISTMAS GENEROSITY  
There is something about Christmas that stirs up a spirit of 
generosity. I would like to thank all of our contributors in 
advance: it is your generous financial support that enables Our 
Lady of Czestochowa Parish to fulfill its missionary mandate 
to raise up disciples of Jesus Christ.  
In addition to our weekly collections, including the 4th Sunday 
of Advent and Holy Family Sunday we rely on the special 
Christmas collection for our financial security. Please consider 
how you might share with the church the gifts that God has so 
generously shared with you. Thank you and God bless! 

 
IS GOD CALLING YOU? 

“It is by God's will that we have been sanctified.” How is God 
calling you to grow in holiness? If He may be inviting you to 

the priesthood, diaconate or consecrated life, contact the 
Vocation Office at (508)630-4473 or 
email: donato.infante@gmail.com.  

 
VISITATION HOUSE BABY BOTTLE 

ADVENT FUNDRAISER UPDATE 
Thank you to all of the parishioners who have already returned 
the baby bottles with their donations for Visitation House.  
Your generosity will help our neighbors support pregnant 
women with a real choice - that of life for their unborn child 
and a better life for both of them!  We will continue collecting 
the baby bottles throughout Advent in the basket in the front of 
church on the right side.  You may also donate online through 
visitationhouse.org by clicking on Donate - Baby Bottle Drive, 
then going to the “Our Lady of Czestochowa” listing.   
Visitation House is very appreciative of our prayers and 
support! 

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

hours to reserve yur Masses.  
 

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

kancelarii parafialnej.  

http://visitationhouse.org


 

 

REHABILITACJA  
SŁAWKA KURPIEWSKIEGO 

W czerwcu tego roku, wraz z rodziną Kurpiew-
skich zwróciliśmy się do was drodzy parafianie 
o wsparcie leczenia i rehabilitacji Sławka Kur-
piewskiego, który w lipcu ubiegłego roku ucier-
piał z powodu bardzo rozległego udaru mózgu. 
  

Chcemy bardzo serdecznie podziękować za 
okazane wsparcie. Zebrane środki są na bieżąco 
wykorzystywane na opłacenie pobytu Sławka w 
ośrodku rehabilitacyjnym w Polsce. Dzięki Wa-
szemu hojnemu wsparciu Sławek jest otoczony 
opieką na bardzo wysokim poziomie. Ma moż-
liwość korzystania z bardzo zaawansowanych i 
nowoczesnych urządzeń oraz terapii. To z kolei 
pozwala na usprawnianie jego możliwości ru-
chowych i intelektualnych. Przez czas pobytu w 
ośrodku rehabilitacyjnym Sławek poczynił po-
stępy, które pozwalają mieć nadzieję, że podję-
ta rehabilitacja pozwoli w znacznym stopniu 
poprawić jego możliwości funkcjonowania w 
przyszłości, że pomoże mu być samodzielnym na tyle, na ile to możliwe.  
 

Rehabilitacja jest dość kosztowna, bo za miesiąc pobytu w ośrodku trzeba zapła-
cić ponad $5,100.  
To oraz inne koszty sprawiły, że niedawno została utworzona zbiórka internetowa 
na portalu „GoFundMe”. Do tej pory 51 osób wzięło udział w tej zbiórce. Uzbie-
rana suma na dziś to nieco ponad $6,000. To oznacza kolejny miesiąc rehabilitacji 
i szansy na pomoc Sławkowi.  
Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę zbiórkę. Ci którzy znają 
Sławka, wiedzą, że nikomu nie odmówił pomocy, a teraz on sam jej potrzebuje. 
Można to zrobić pod następującym linkiem, albo w biurze parafialnym. 

www.gofund.me/54d23bb3 
Dziękujemy wszystkim w imieniu Sławka i jego rodziny! Bóg Zapłać! 
 

SŁAWEK KURPIEWSKI’S REHABILITATION 
Dear parishioners and friends, in June along with the Kurpiewski family, we asked 
you to support the treatment and rehabilitation of Sławek Kurpiewski, who suf-
fered from a very extensive stroke in July 2020.  
 

We would like to thank you for your support. The collected funds are used to pay 
for Sławek's stay in a rehabilitation center in Poland, where he has been a resident 
since the beginning of July of 2021. Thanks to your generous support, he can stay 
in an advanced Rehab Center where he has access to the most modern rehab 
equipment and therapies. This, in turn, allows him to improve his range of motion 
and intellectual abilities. During his stay at the 
rehabilitation center, Sławek has worked hard and 
made great progress, which allows us to hope that 
the undertaken rehabilitation will significantly 
improve his ability to function better in the future.  
 

The therapy is very costly however - around 
$5,100 per month. Recently, a GoFundMe ac-
count was created to help Sławek continue his 
therapy.  As for now 51 people have donated over 
$6,000. That means another month of rehab.  If 
you can and would like to help please use the link 
below or contact the rectory. 

                 www.gofund.me/54d23bb3 
 

Those who know Sławek, remember him as a 
man, who never said “no” to those asking for 
help. Now he needs our help. Thank you all for 
your support. God Bless You! 

Christmas 2021 
 
My dear brothers and sisters 
in Christ, 
 
Each year the celebration of 
Christmas resounds with the 
glad tidings of great joy that 

brought awe, wonder and peace to the she-
pherds at Bethlehem. Each of us has treasu-
red family traditions that surround and 
support our celebration of Christ’s birth - a 
family gathering after Mass, delivering din-
ners, trimming trees, displaying crèches, ex-
changing gifts or visiting friends. 
 

For many months, COVID precautions have 
disrupted, curtailed or postponed the tradi-
tions and practices of everyday life. We long 
for a return to normalcy. As we edge closer 
to normalcy, reports of COVID variants, bre-
akthrough infections and rising hospitaliza-
tions can give us the jitters and make us skit-
tish. 
 

But even as we heed prudent precautions, 
that skittishness and those jitters should not 
shake us.  We should not be shaken because 
the essence of Christmas, the source of our 
joy and the cause of our awe, wonder and 
peace remain the same - God so loved the 
world that He sent His Son to take on human 
flesh, to become one of us so that we might 
become children of God and share forever in 
His love. Because of that, no virus, no va-
riant, not even death itself will keep the fai-
thful from sharing the joy of God's love both 
here amidst earth’s uncertainties or forever in 
Heaven where no threat, shadow or separa-
tion will vex us. 
 

While the essence of Christmas remains the 
same, its message never becomes static or 
grows stale.  When our prayer life deepens, 
our sacramental life is sustained, our holiness 
grows and we gain an ever more profound 
awareness of God's closeness to us and His 
love for us. That realization is grace, God 
Himself with us, Emmanuel dwelling in our 
souls.  That grace frees us from fear, allows 
us to persevere with prudence and fills us 
with confidence and peace to face and over-
come every challenge. 
 

In the new year may our weekly communal 
worship at Mass continue to inspire us with 
the Word of God and nourish us in the Eu-
charist that we may grow ever more confi-
dent in our conviction and joy that the Savior 
born to us at Bethlehem remains with us now 
and forever. 
 

With every prayerful best wish for a Blessed 
and Merry Christmas, I remain 
 

Sincerely yours in Christ,                                                                               
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

https://gofund.me/498eb264
https://gofund.me/498eb264


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

Liturgia prowadzi nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie będziemy 
kontemplować misterium wcielenia Bożego Syna, który począł 
się w łonie Maryi mocą Ducha Świętego. Modlitwa nad darami 
sugeruje nam jednak, że nie tyle mamy być biernymi widzami 
tej sceny zwiastowania, ile tak, jak Duch Święty przeniknął 
wtedy Maryję, tak teraz zstąpi na dary chleba i wina, aby je 
przemienić.  
Również i my razem z Maryją możemy powiedzieć Bogu: 
Amen; niech mi się stanie według twego słowa! To akt wiary, 
który wydaje się zarazem niezwykle trudny, jak i szalenie pro-
sty. Trudny, gdyż oznacza naśladowanie Maryi w ofiarnej i 
całkowitej miłości, która nie szuka swego. Prosty, bo cóż może 
być wspanialszego, niż powierzyć swoje życie kochającemu 
mnie Bogu.  

 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
• Klasy 7-11 - poniedziałek od 5:30 do 6:30 pm 
• Klasy 1-6 - wtorek od 4:45 do 5:45pm 
UWAGA - We wtorek zajęcia są odwołane ze względu na spo-
wiedź parafialną, z wyjątkiem klasy Pani Hiester.  
Zachęcamy i zapraszamy rodziców z dziećmi we wtorek, 21 
grudnia o 6:10pm na spowiedź i wprowadzenie do Sakramen-
tu pojednania przygotowane specjalnie dla nich.  

  

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 
 

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA 
We wtorek, 21 grudnia będzie okazja do spowiedzi z udzia-
łem zaproszonych księży. Początek o godz. 6:30 wieczorem. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji.  
Dzień wcześniej, w poniedziałek 20 grudnia od godz. 6:00 pm 
będzie spowiedź w Bazylice św. Józefa w Webster, gdzie udają 
się z pomocą księża z naszej parafii. Dlatego też nie będzie 
wieczornej Mszy św. w tym dniu w naszym kościele.   

 
ŚRODA -  6:30 P.M. Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania i 
prośby można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym. 

 
OPŁATKI WIGILIJNE   

Poświęcone opłatki wigilijne są dostępne  po każdej Mszy św. 
w kościele lub na plebanii w godzinach pracy kancelarii para-
fialnej.   

 
ŚWIATŁO POKOJU Z BETLEJEM 

Jak co roku, w 4 niedzielę Adwentu, Harcerze 
dzielą się z wszystkimi chętnymi Światłem Po-
koju z Betlejem. Prosimy o przyniesienie wła-
snego lampionu lub świecy, żeby zabrać świateł-
ko do domu i umieścić na stole wigilijnym. 
 

 ŚWIĄTECZNA KOLEKTA 
W okresie Bożego Narodzenia jesteśmy hojni w obdarowywa-
niu naszych bliskich. W tym czasie, pragniemy z góry podzię-
kować za Waszą ofiarność na rzecz parafii. Kolekta w Boże 
Narodzenie, na którą wielu parafian i gości składa większą 
ofiarę niż zazwyczaj, jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu 

za Jego dary, a dla parafii jest wielką pomocą w wypełnianiu 
naszej misji. Bóg zapłać wszystkim za hojność i życzliwość.  

 
ŚWIĄTECZNY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

 

PIĄTEK, 24 GRUDNIA - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
 

4:00 pm - Msza św. w j. angielskim 
11:40 pm - Kolędowanie przy szopce z naszym chórem 
12:00 (północ) - Procesja z figurką Dzieciątka Jezus i Świa-
tłem Pokoju z Betlejem oraz Msza św. w j. polskim i angiel-
skim - (Pasterka) 
 

SOBOTA, 25 GRUDNIA - BOŻE NARODZENIE 
9:30 am - Msza św. w j. angielskim 
11:00 am - Msza św. w j. polskim 
Nie będzie mszy św. wieczornej o 4:00 pm 

 

NIEDZIELA 26 GRUDNIA - NIEDZIELA ŚW. RODZINY 
8:00 - Msza św. w j. polskim 
9:30 - Msza św. w j. angielskim 
11:00 - Msza św. w j. polskim 
 
SŁOWO WYJAŚNIENIA - w związku z pojawiającymi się 
pytaniami,  czy wystarczy uczestniczyć w jednej Mszy św. w 
„Weekend Bożego Narodzenia”.  
Rzeczywiście, w tym roku tak się złożyło, że Święta wypadają 
w Sobotę, tuż przed Niedzielą Świętej Rodziny. 
Pragniemy jednak wyjaśnić, że powinniśmy uczestniczyć we 
Mszy św. świątecznej: wigilijnej, o północy lub w ciągu dnia 
oraz w niedzielę św. Rodziny, tak, jak w każdą inną niedzielę. 
Życzymy wszystkim, aby nasze serca były otwarte na bogac-
two łask, które Pan Bóg przygotował, tym, którzy Go kochają.  

 
ADORACJA W PIĄTKI 

W każdy Piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu. Początek o godz. 3:00 pm. zakończenie przed Mszą św. 
wieczorną.  

 
 

MĘŻCZYŹNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA  
Nowy termin! 

Adwentowe a zarazem przedświąteczne spotkanie mężczyzn 
(jesteś również zaproszony nawet jeśli nie należysz do męż-
czyzn św. Józefa) zostało przełożone i będzie miało miejsce na 
wyjeździe we środę 22 grudnia o godzinie 7:00 wieczorem.  
O więcej informacji jak dotrzeć pod wskazany adres zapytaj 
Marcina Kicilińskiego 7742003807. Jak zawsze będzie okazja 
do budowania męskiej wspólnoty przez rozmowę, modlitwę i 
krótką konferencję. 

 
WIZYTA U CHORYCH W PIERWSZY PIĄTEK 

W tym dniu jeden z kapłanów udaje się z posługą sakramental-
ną 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.  
 
 
 
  
 



 

 

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 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 DECEMBER 12, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,363.00 - Incl. $ 1,302.00 online 
RETIREMENT FUND RELIGIOUS          $  1,045.00 - Incl. $    105.00 online  
IMMACULATE CONCEPTION                $     782.00 - Incl. $      30.00 online 
MAINTENANCE   $     430.00 - incl. $      75.00 online   
RENOVATION FUND   $  3,102.00 - Incl. $ 1,062.50 online 
CHRISTMAS FLOWERS                         $     215.00 - incl. $       40.00 online    
CHRISTMAS OFFERING                        $       20.00   online     
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $         5.00   online 

 

Thank you for loving and supporting your parish.  GOD BLESS YOU!   
Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii. BÓG ZAPŁAĆ! 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 

Thank you to all who continue to contribute 
to our Building Renovation Fund.  God 
bless you! 
Last week we received donations from the 
following families, including online dona-
tions.  
  
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary 
złożyli: 
  
Biedrzycki, Zbigniew and Teresa 

Currier, Robert and Alice 

Deptula, Monika 

Gawędzki,  Ireneusz and Anna 

Gondowicz,  Jacek 

Kohut,  Decon Steve and Sylwia 

Knutelski,  Kazimierz and Stanisława 

Kozakiewicz,  Helena 

Kozłowski, Krystian and Kamila 

Latour,  Gerald and Barbara 

Metanoia,  OLC 

Pawłowski,  Zbigniew and Theodozja 

Popek, William and Teresa 

Rohde, James and MayAnn 

Sagan, Gregor and Marta 

Sobiech, Grzegorz and Iwona 

Suchomski,  Wiesław 

Wassel, Frederick 

Zabek,  Wesley and Elizabeth 

Zborowski,  Krzysztof and Krystyna 

 

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 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. Można to uczynić na wiele sposo-

bów: 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://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 


