
 

 

  

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 

2 Stycznia, 2022 

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 

January 2, 2022 

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 

THE EPIPHANY OF THE LORD -  OBJAWIENIE PAŃSKIE 



 

 

 Friday, December 31 

New Year’s Eve / Wigilia Nowego Roku 
5:00 PM (English) śp. Bożenna Wiśniewska - int. siostra z Mężem 
 

SATURDAY,  JANUARY 1
ST

 2022 
Solemnity of Mary - The Mother of God 

SOBOTA, 1 STYCZNIA 2022 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

8:00 AM -śp. Sr. Nancy S. Mencel SND - int. Sr. Karen Coakley SND 
9:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
11:00 AM -  

1. śp. Zmarłych z rodziny Kubeł - int. Ela  
2. W pewnej intencji - int. przyjaciele 
3. śp. Ryszard Śmigielski (27 rocznica) i zmarłych z rodzin 

Śmiegielskich, Pituch, Łubińskich, Łysiak i Ligaj - int. rodzina 
 

Vigil of the Epiphany of the Lord 
4:00 PM - śp. Joseph and Mae Mulica - int. Michael and Lilian 

Czechowski 
 

Sunday, January 2
ND

 - Epiphany of the Lord 
Niedziela 2 Stycznia - Objawienie Pańskie  

8:00 AM - W intencji Panu Bogu wiadomej 
9:30 AM - śp. Patricia Brown - int. Sr. Karen Coakley, SND 
11:00 AM 
1. śp. Karol Pyśk - int. Genowefa Ciszewski 
2. śp. Stanisław, Janina, Józef Parzych - int. Halina i Marian 
Stomski 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Grażyna Doroz i rodzina 
4. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Członków Koła 
Żywego Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. śp. Józef Zegan - int. żona z rodziną 
6. śp. Zenon i Sylwia Stasiewicz, Stefan Kania i zmarłych z 
rodzin Stasiewiczów, Roszkowskich, Kaniów i Szkaradek - int. 
rodzina 
7. O błogosł. Boże opiekę Matki Najśw. i powrót do zdrowia 
dla Sławka Kurpiewskiego - int. Rita Seligowski 
8. O Boże łaski i dary Ducha Św. dla Nicole z okazji 21 
urodzin - int. rodzice 
9. śp. Wiesława Grodecka (30 dni po śmierci) - int. Danusia z 
rodziną 
10. śp. Wanda i Ryszard Kwiatkowscy - int. syn Janusz z 
rodziną 
11. śp. Helena i Tadeusz Grodeccy - int. córka Danusia z 
rodziną 
12. śp. Jadwiga (4 rocznica śmierci) i Czesław Cwalińscy - int. 
syna Marka z rodziną 
13. śp. Mieczysław Śledzik i zmarłych w Polsce na Covid - int. 
brat Stanisław z rodziną 
14. O Boże błogosł. dla dzieci pracujących w szpitalach - int. 
rodzice Alicja i Stanisław 
15. O Boże błogosł. dla Grażyny i Andrzeja Stomskich z okazji 
40-tej rocznicy ślubu 
16. śp. Teresa Pasiuk - int. Halina i Marian Stomski 
 
Monday, January 3 
6:30 AM - śp. Tom Kramer - int. Koss-Stephany Family 
6:30 PM - śp. Eleonora Galanek - int. Ela 
 
Tuesday, January 4 St. Elizabeth Ann Seton 
6:30 AM - śp. Stanley Kowalczyk - int. wife and family 
 
Wednesday, January 5 St. John Neumann 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Bronisław Milewski - int. Krystyna z rodziną 

First Thursday, January 6 - Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians, Religious and new vocations in the Church 
 

First Friday, January 7 - Pierwszy Piątek 
6:30 AM All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM O zdrowie i Boże błogosł. dla rodziny Szemis - int. 
Mama 
 
Saturday, January 8  
7:00 - Intention known to God 
 

Vigil of the Baptism of the Lord 
4:00 PM  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. wife and children and Podgórny, 

Kowalczyk, Surowaniec and Kowalczyk Families 
2. God’s blessings and a return to good health for Richard, 

George Jr. and Paul Ferguson - int. The Ermanski 
Family  

3. Prayers for a succesful surgery, God’s blessing and the 
protection of the Blessed Mother for my son John - int. mother 
4. śp. Raymond and Victoria Winkiewicz - int. Alice Guertin 
5. śp. Valeria and Joseph - int. sons, grandson Sonny and 
grandaughter Alice 
6. śp. Marian Nowak - int. Kazimiera Banach 

 

Sunday, January 9
TH

 - Baptism of the Lord 
Niedziela 9 Stycznia - Chrzest Pański  

8:00 AM - śp. Czesław Szemis - int. córka 
9:30 AM - śp. God’s blessings and a return to good health for 

Wendy Munroe - int. Priscilla and Tiffany 
11:00 AM 
1. śp. Marianna, Józef, Karol, Mieczysław Pyśk - int. Barbara z 
rodziną 
2. śp. Józef Zegan - int. córka z rodziną 
3. śp. Marek Kornet - int. rodzina 
4. śp. Maciej Bączek 
5. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prosbą o 
dalsze Boże błogosł. dla Doroty i Bogdana z okazji rocznicy 
ślubu 
6. śp. Mieczysław Szymański i zmarłych z rodziny 
Szymańskich - int. córka Alicja z rodziną 
7. śp. Janina Pulwin - int. Brat Stanisław z rodziną 
8. śp. Piotr, Czesława Śledzik - int. syn Stanisław z rodziną 
9. śp. Kazimiera Paś - int. chrzestna córka Joanna z rodziną 
10. śp. Jarosław Ciak (3 rocz.); Piotr, Andrzej, Jadwiga i Jerzy 
Ciak - int. siostra i ciocia Teresa 

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

śp. Peter J. Sliwinski, 66 
śp. Teresa (Werda) Kalinowski Pasiuk, 92 

 

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

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

     Evel ina Grace Dziemińska  
   

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

and her family.  Szczęść Boże!  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

Epiphany of the Lord 
“…They prostrated themselves and did him homage. Then 
they opened their treasures and offered him gifts of gold, 

frankincense and myrrh.” (MATTHEW 2:11)  
What gifts do you give to the Lord?  Pope St. Gregory said that 
these three gifts represent what we should give God every 
day.  Gold – we should reflect Christ’s wisdom in all our 
relationships.  Frankincense – represents our daily prayer and 
adoration to God.  Myrrh – is a symbol of our daily sacrifices 
that we unite with Jesus for the sake of others. 

 
THE EPIPHANY (also known as Three Kings Day) marks 
the occasion of “chalking the doors.” The formula for the 
ritual is simple: take chalk blessed in church and write the 
following above the entrance of your home: 20+C+M+B+22. 
The letters have two meanings. First, they represent the 
initials of the Magi — Caspar, Malchior, and Balthazar — 
who came to visit Jesus in His first home. They also 
abbreviate the Latin phrase, Christus mansionem 
benedicat: (May Christ bless our home.) The “+” signs 
represent the cross, and the “22” at the end mark the year. 
Taken together, this inscription is performed as a request for 
Christ to bless those homes that are so marked, and that He 
stay with those who dwell there throughout the entire year. 
Practicing traditions like the chalking of the doors helps us to 
live our Faith and serves as an outward sign of our dedication 
to Our Lord.  
Chalking the doors of a home encourages Christians to 
dedicate their life at home to God and to others. Seeing the 
symbols over our doors can help to remind us, while passing 
in and out on our daily routines, that our homes and all those 
who dwell there belong to Christ. It also serves as a reminder 
of the welcoming that the Magi gave to Jesus. We should 
strive to be as welcoming to all who come to our homes to 
visit us! 
At the Masses today blessed chalk and incense will be 
available for you at the manger.  

 

DEAR PARISHIONERS  
Last week we celebrated the Solemnity of the Nativity of 
Jesus. Christmas is one of the most important holy days, 
celebrated with an Octave, which means that the joy of this 
celebration continues on for the next eight days. The Octave of 
Christmas ends on January 1st, the Solemnity of  Mary, the 
Holy Mother of God. 
We would like to thank everyone who helped us celebrate 
Christmas. Thank you for the donations for the beautiful 
Christmas flowers. Thanks to everyone who helped clean and 
decorate the church. To our Organist, cantors, and St. Cecelia’s 
choir, the Metanoia Group for sponsoring the Christmas Eve 
Supper for those alone, the Scouts for bringing the Peace Light 
from Bethlehem, the altar servers and lectors, and all of you, 
our parishioners, friends and guests, for your presence during 
the Christmas Masses, for all those who were present with us 
via live-stream, and especially for your prayers and offerings. 
God bless you all.  
I would also like to thank you all on behalf of Fr. Ted, Fr. 
Tom, Fr. Edward, Deacon Steve and myself for all the good 
wishes, Christmas cards, and gifts that we received this 
Christmas. Thank you also for the many different baked goods 
and holiday dishes that were shared with us. God Bless you!  

Fr. Richard 

NEW YEAR 
Ahead of us is the New Year. It is a time given to us by God 

so that we may take advantage of another new beginning,  and 

use it well. We wish you all many of God’s graces and 

blessings, and most importantly, to be open to whatever God is 

calling you to do for Him. 

 Happy and Blessed New Year!  
On New Year’s Day we celebrate the Solemnity of Mary, 
Mother of God. This year it is not a Holy day of Obligation, 
because it falls on Saturday.  
Nevertheless we invite you to begin the New Year with God 
and participate in the New Year’s Mass.  

 
FIRST THURSDAY 

This is our day of thanksgiving for the sacraments of the Most 
Holy Eucharist and Holy Orders. After evening Mass there will 
be a time of Adoration until 8:00 pm and opportunity for 
confessions.  
 

FIRST FRIDAY 
On First Friday we invite you to spend some time in adoration. 
We begin at 3:00 pm with the exposition of the Most Blessed 
Sacrament and Chaplet of Divine Mercy. 
Opportunity for confessions from 5:30 pm. At 6:30 pm 
Benediction followed by Mass in Polish.  
 

IS GOD CALLING YOU? 
Epiphany of the Lord 

“Opening their treasure chests, they offered Him gifts.”   Are 
you beginning to see your life as a gift to be given to the Lord 
as a priest, deacon, religious sister or brother?  
Contact the Vocation Office at (508)630-4473 or 
email: donato.infante@gmail.com. 
 
“BEHOLD, I STAND AT THE DOOR AND KNOCK…” 

It’s time. Time to learn more about your Faith. It’s time to 
experience what our religion can do for you. Jesus is waiting 
for you, personally. Cursillo weekends are a wonderful, fun 
way to give you a start on this journey. Two weekends are 
coming up for early 2022.  A Women’s Weekend February 3-
6; and a Men’s Weekend March 17-20. 
Visit www.fourthday.org and download an application today 
or call Pam Hamilton at 774-239-8909 for more information. 
You will be so very glad you did! 
 

FROM  CHURCH  RECORDS  (2021) 
Baptisms - 17; First Communion - cancelled this year due to 

Covid ; Confirmation - 14; Weddings - 6; Funerals - 54 
New Families (Parishioners) Registered - 27 



 

 

REHABILITACJA  
SŁAWKA KURPIEWSKIEGO 

Dzięki Waszemu hojnemu wsparciu Sławek 
przebywa na rehabilitacji w Polsce od lipca, 
gdzie jest otoczony opieką na bardzo wysokim 
poziomie.  

Rehabilitacja jest dość kosztowna, bo za mie-
siąc pobytu w ośrodku trzeba zapłacić ponad 
$5,100.  
To oraz inne koszty sprawiły, że niedawno zo-
stała utworzona zbiórka internetowa na portalu 
„GoFundMe”. Do tej pory 58 osób wzięło 
udział w tej zbiórce. Uzbierana suma na dziś to 
nieco ponad $7,300. To oznacza kolejny mie-
siąc rehabilitacji i szansy na pomoc Sławkowi.  
Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia 
się w tę zbiórkę. Ci którzy znają Sławka, wie-
dzą, że nikomu nie odmówił pomocy, a teraz 
on sam jej potrzebuje. Można to zrobić pod 
następującym linkiem, albo w biurze parafial-
nym. 

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

SŁAWEK KURPIEWSKI’S  
REHABILITATION 

Dear parishioners and friends, thank you for 
your support toward Sławek's rehabilitation in 
Poland, where he has been a resident since the 
beginning of July of 2021. Thanks to your gen-
erous support, he can stay in an advanced Re-
hab Center where he has access to the most 
modern rehab equipment and therapies.  

The therapy is very costly however - around 
$5,100 per month. Recently, a GoFundMe 
account was created to help Sławek continue 
his therapy.  As of now, 58 people have donat-
ed over $7,300. 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! 

Midnight Mass - „Pasterka” 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

(TRZECH KRÓLI) 

Zawierzając się Bożej Opatrzności, z nadzieją i ufnością wkro-
czyliśmy w Nowy Rok – 2022. Prosimy też Boga przez pośred-
nictwo naszej Patronki, Czarnej Madonny, Matki Bożej Czę-
stochowskiej o pomoc w dobrym wykorzystaniu czasu, który 
otrzymujemy w darze od Boga. 
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
popularnie zwanym Świętem Trzech Króli. W osobach trzech 
Mędrców ze Wschodu Chrystus objawił się poganom, potwier-
dzając w ten sposób, że przyszedł nie tylko do Narodu Wybra-
nego, ale do wszystkich ludzi i wszystkich chce uczynić szczę-
śliwymi.  
Dzisiejsze święto jest dla nas wszystkich wezwaniem i zachętą 
do tego, abyśmy naszym życiem, w tym, co robimy i mówimy 
objawiali innym Jezusa.  
 

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA 
Zgodnie z tradycją, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
poświęca się kadzidło i kredę, które każda rodzina może 
zabrać do swojego domu. Dlaczego oznaczamy drzwi domów 
poświęconą kredą? Jest to nawiązanie do wydarzeń ze Starego 
Testamentu. Oznaczanie domów krwią baranka paschalnego 
miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było 
także publicznym wyznaniem, do jakiej wspólnoty religijnej 
się należy. 
Niektórzy piszą litery K + M + B, które są inicjałami Trzech 
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Inna tradycja mówi, że litery, które piszemy na drzwiach są 
skrótem formuły starochrześcijańskiego łacińskiego błogosła-
wieństwa: Christus mentionem benedicat – czyli Niech Chry-
stus Mieszkanie Błogosławi i dlatego używa liter:  C + M + B. 
Dodajemy do tego bieżący rok, czyli mamy: 20+C+B+M+22. 
Znaki plus + symbolizują krzyż Chrystusa.  
Zwyczaj oznaczania drzwi naszych domów ma zatem bardzo 
głębokie znaczenie i jest wyrazem naszej wiary. Przypomina 
nam o zaproszeniu Chrystusa do naszego domu, rodziny i na-
szego życia. Ilekroć wchodzimy do domu i widzimy ten znak 
nad drzwiami, przypominamy to sobie i z tą świadomością wy-
konujemy nasze codzienne obowiązki.  

Poświęcona kreda i kadzidło będzie dostępne przy szopce.  
 

NOWY ROK 
Przed nami Nowy Rok. Nowy odcinek czasu dany nam przez 
Boga, abyśmy go dobrze wykorzystali i zagospodarowali. 
Życzymy wszystkim wielu Łask Bożych, błogosławieństwa 
Bożego, spełnienia marzeń i wypełnienia dobrych postano-
wień,  ale szczególnie, otwartości i gotowości przyjęcia, tego 
wszystkiego, co Pan Bóg dla nas przygotował w Nowym Roku.  

Szczęśliwego i Błogosławionego 
 Nowego Roku 2022! 

W dniu 1 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Rodzi-
cielki Maryi. W tym roku nie jest to święto obowiązkowe, po-
nieważ wypada w sobotę, jednak zachęcamy do rozpoczęcia 
Nowego Roku z Bogiem i zapraszamy do uczestnictwa w no-
worocznej Mszy św.  
 

DRODZY PARAFIANIE! 
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Uroczystość Narodze-
nia Pańskiego. Boże Narodzenie, jako jedno z największych 
świąt w Kościele obchodzimy z Oktawą, tzn. radość świętowa-
nia rozciąga się na kolejne osiem dni. Oktawa Bożego Naro-
dzenia kończy się 1 Stycznia w uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi.  
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy pomogli nam przeżywać Święta Bożego Narodzenia. Dzię-
kuję za ofiary złożone na kwiaty, za przystrojenie ołtarzy i ko-
ścioła, za przygotowanie szopki i dekoracji świątecznych. 
Dziękuję za posprzątanie kościoła na święta. Dziękuję P. Orga-
niście i chórowi za przygotowanie oprawy muzycznej, mini-
strantom i lektorom, harcerzom i zuchom za podzielenie się 
Światłem Pokoju z Betlejem, wspólnocie Metanoia za zorgani-
zowanie Wigilii dla samotnych, wszystkim Parafianom oraz 
naszym Przyjaciołom i Gościom za obecność podczas Mszy 
świętych, wspólną modlitwę i ofiary na tacę. Wszystkim skła-
dam serdeczne Bóg Zapłać!  
Dziękuję także w imieniu swoim, ks. Tadeusza Stachury ks.  
Tomasza, ks. Edwarda i diakona Stevena za wszystkie życze-
nia, kartki świąteczne i prezenty, które otrzymaliśmy z okazji 
świąt. Dziękuję też za różne wypieki i potrawy świąteczne, 
którymi zechcieliście podzielić się z nami. Bóg Zapłać!  

ks. Ryszard 
 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH ZA ROK 2021 
Chrzty - 17; Pierwsza Komunia św. - przełożona o rok, 

Bierzmowanie - 14; Śluby - 6; Pogrzeby - 54; 
Nowe rodziny (parafianie) zapisane do parafii - 27 

 
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. 

 

PIERWSZY CZWARTEK 

W tym dniu dziękujemy za sakramenty Eucharystii i Kapłań-

stwa. Msze św. rano i wieczorem w j. angielskim. Po Mszy św. 

wieczornej adoracja do godz. 8:00 pm i okazja do spowiedzi. 
 

PIERWSZY PIĄTEK 

W pierwszy piątek miesiąca pragniemy uczcić Najświętsze 

Serce Jezusa: 

3:00 pm - rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu i 

koronka do Miłosierdzia Bożego 

5:30 pm - okazja do spowiedzi 

6:30 pm - Litania do Serca Pana Jezusa i Msza św. 
 

 

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 26, 2021  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,955.00 - Incl. $ 1,095.00 online 
CHRISTMAS OFFERING  $  6,503.00 - Incl. $    780.00 online     
RENOVATION FUND   $  2,484.50 - Incl. $      82.50 online 
POLISH HERITAGE      $     714.00 
MAINTENANCE   $       90.00  online 
CHRISTMAS FLOWERS  $       10.00  online 
IMMACULATE CONCEPTION                $       10.00 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: 
  
Baczewski, Bogdan   

Desilets , Ursula   

Donations, Anonymous   

Carney-Anderson, Rita   

Jurczyk, Agata   

Kacprzyk, Edyta   

Kohut, Dcn. Steve and Sylwia   

Kozarnowicz, Estelle  

  IMO Jane Kozarnowicz 

Lange, Halina   

Obrycki, Kazimierz and Maria   

Piascik, Peter and Maria   

Seaver, Austin and Mary   

Stasiewicz, Mariusz and Danuta   

Wassel, Frederick   

Wróblewska, Krystyna    

  

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
This WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
(at this time mostly heating costs) 

 
DRUGA KOLEKTA  

DZISIAJ 
Bieżące utrzymanie budynków 

(obecnie szczególnie ogrzewanie) 

 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Catholic University of America 
 

DRUGA KOLEKTA  
ZA TYDZIEŃ 

Katolicki Uniwersytet Ameryki 

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.  
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.  
Please pray and think about what you can do, and make your donation. You can   
bring it to the rectory or mail it directly to the chancery. You can also make 
your pledge online. 
 

  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org 
 
On our website www.olcworcester.com you can find a video and more infor-
mation about the campaign.  
 
 
 

KAMPANIA 
„
LEGACY OF HOPE” 

Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli swoje ofiary lub zobowiązania na 4 

lata. Nasz cel to 376,817.00. Do tej pory otrzymaliśmy, czy to w postaci zobo-

wiązań czasowych, czy jednorazowych wpłat $284,973.00 od 118 rodzin / ofiaro-

dawców. 40% całej uzbieranej kwoty wróci do nas na nasze parafialne po-

trzeby. Mamy nadzieję, że przez włączenie się wszystkich naszych parafian je-

steśmy w stanie szybko osiągnąć wyznaczony cel. Więcej informacji na temat 

samej kampanii można też znaleźć na naszej stronie: www.olcworcester.com oraz 

na ulotkach dostępnych przy wejściach do kościoła.  
Ofiary na ten cel można złożyć razem z kolektą niedzielną, odesłać pocztą lub 

przynieść na plebanię.  

Zobowiązania można też składać online: 

 https://legacyofhope.worcesterdiocese.org. 

Poprzez nasz udział uczymy się odpowiedzialności za sprawy materialne naszej 

parafii i diecezji.  

 

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


 

 

Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

  33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

508-756-8346                                            
 

Barbara A. Kazmierczak  RN, CFSP                                                                                  
 

www.worcesterfuneral.com 

Open to the Public  
Hall Rental Available 

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

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

Urszula Prominski 
Lead Sales Representative 

 

110 Turnpike Rd., Suite 201 
Westborough, MA 01581 

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

Caring for families  

WHITE   EAGLE 

EUROPEAN DELI  
Barbara Gąsiorowska 

508 797-1606  
23 Millbury Street, Worcester 

Polskie wędliny i wyroby mięsne, 
Catering, Gotowe polskie dania  

i potrawy, wybór produktów polskich  
i europejskich,  

Wysyłamy paczki do Polski! 

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 


