
 

 

  

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 

9 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 9, 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 BAPTISM OF THE LORD -  CHRZEST PAŃSKI 



 

 

 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 
7. śp. Jennifer D. Kalinowski (17th anniv. and birthday) - int. 
family 

 

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 prośbą 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 
11. O powrót do zdrowia po operacji dla Elżbiety Bąkowskiej - 
int. Halina i Marian Stomski 
12. śp. Magdalena Saniukowicz (1 rocz.) - int. Edyta z rodziną 
13. Za Wiesława Nalewajskiego z okazji 89-thych urodzin, o 
zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. - int. 
przyjaciele 
14. śp. Zofia Szczubełek (zmarła w Polsce) int. syn Władysław 
z rodziną 
15. Za Agatę Hannoush z okazji 40-tych urodzin, o Boże łaski, 
moc i światło Ducha Św. - int. przyjaciele ze wspólnoty 
 
Monday, January 10 
6:30 AM - śp. Jim Jones - int. Koss-Stephany Family 
6:30 PM - śp. Jadwiga Burzyński - int. Stanley and Jolanta 
 
Tuesday, January 11 
6:30 AM - śp. Halina Wróbel and deceased members of the 
family - int. Teresa 
6:00 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych). Po Mszy spotkanie biblijne.  
 
Wednesday, January 12 
6:30 AM - śp. Anthony Cuzzupe (25th anniv.) - int. family 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. Barbara i Jan Siwik 
 
Thursday, January 13 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
 
 

Friday, January 14 
6:30 AM All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM - śp. Władysław Grużewski - int. Bożena z rodziną 
 
Saturday, January 15  
7:00 - Józef Cieślak (4 anniv.)  

Vigil of the 2
ND

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Paweł Golemo - int. Grażyna Doroz 
2. śp. Mary Carrol (anniv.) - int. friend  
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Zofia i Tadeusz Gąska 
4. śp. Piotr Sobociński (30 anniv.) - int. wife and family 
5. śp. Regina Kraska; Stasia Sieradzka - int. Kraska and 
Kerins Families 
6. śp. Helen and Roger Lamoureux - int. Chojnowski Family 

 

2
ND

 Sunday in Ordinary Time, January 16
TH

  
 Niedziela 16 Stycznia - 2 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Jerzy Biały - int. wnuczka Emilka, Asia i babcia 
Jasia 

9:30 AM - śp. William Coates - int. Barbara and Tom 
Sobolewski 

11:00 AM 
1. śp. Józef Cieślak (4 rocznica) 
2. śp. Władysław Bruderek - int. córka Teresa z rodziną 
3. śp. Marian, Stanisław, Józefa, Wiesław Jończyk i zmarłych 
z rodziny - int. siostra Daniela z rodziną 
4. śp. Mieczysław Konopka (1 rocznica) - int. mama 
5. śp. Helena Grodecki (30 dni po śmierci) - int. córka Danusia 
z rodziną 
6. O Boże błogosł. dla Marii Monserrat 
7. O łaskę zdrowia, Boże błogosł., dary Ducha Św. i opieką 
Matki Najśw. dla rodzin Śledzik, Milewski - int. rodzice 
8. śp. Maria i Zygmunt Pilek - int. Ela i Marian Szambelan 
9. Za Kasię Olszewską z okazji urodzin, o Boże łaski, mądrość 
i światło Ducha Świętego - int. przyjaciele ze wspólnoty 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Baptism of the Lord  
- stained glass window in the chapel 
Chrzest Chrystusa - witraż w kaplicy 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
THE BAPTISM THE LORD 

Today we celebrate the Feast of the Baptism of the Lord. At 
the start of his public ministry, Jesus came to the Jordan where 
John the Baptist was baptizing and preaching both repentance 
and the coming of the Messiah. Jesus came to John and asked 
to be baptized; during Jesus’ baptism, the Holy Spirit came 
upon him and the voice of God the Father affirmed that Jesus is 
truly the Son of God.  
This event in the life of Jesus reminds us of our own baptism. 
Just like back then, it is also prevalent to our lives today that 
God speaks the same words to us: “You are my beloved Son, 
my beloved daughter, in you I am well pleased.” Today let us 
thank God for the grace of the Sacrament of Baptism, through 
which we become children of God and are incorporated into 
His Church.     

 

The Baptism of the Lord 
“John answered them all, ‘I baptize you with water; but he 
who is mightier than I is coming…he will baptize you with 

the Holy Spirit... ’” (LUKE 3:16)  
 The Catholic Catechism states that “Jesus’ immersion in the 
water is a sign for all human beings of the need to die to 
themselves to do God’s will.”  In other words, as baptized 
Catholics there is only one gift that we need to give to Jesus – 
the gift of ourselves.  Surrender yourself to God, place your 
trust in Him and allow the Holy Spirit to work through you for 
the greater glory of God. 
 

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

• Grades 1-6 classes on Tuesday  4:45-5:45 pm 
 

FRIDAY’S ADORATION 
We would like to remind you that Adoration of the Blessed 
Sacrament takes place in our church not only on the first 
Friday of the month, but every Friday 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. 
 

PRO-LIFE MORNING OF REFLECTION  
Please join us for A Morning for Life with Msgr. James P. 
Moroney on Saturday, Jan. 15 from 10:00 am – noon at the 
Cathedral of St. Paul, 38 High St., Worcester. The mini-retreat 
will include a talk on “How Precious Life Is” quiet prayer time, 
and Mass for Giving Thanks to God for the Gift of Human 
Life. Pre-registration is preferred (though not required).  Email 
intent to attend to aledoux@worcesterdiocese.org. Download 
the flyer with more details at: www.worcesterdiocese.org/
respect-life.  
 

PRO-LIFE MASS WITH BISHOP MCMANUS 
All are invited to attend the annual Mass for Life celebrated by 
Bishop McManus on Thursday, Jan. 20 at 7:00 pm. at the 
Cathedral of St. Paul, 38 High St., Worcester. Please join us on 
the eve of the March for Life as we remember the 49th tragic 
anniversary of Roe v. Wade and pray for an end to abortion 
and the conversion of our nation. All are welcome! 
 

JOIN THE NATIONAL NOVENA! 
"9 Days for Life" is a national novena of prayer, penance, and 
pilgrimage sponsored by the U.S. Conference of Catholic 

Bishops taking place from Jan. 19 
through 27. During this time we pray in 
a special way for the healing and 
conversion of our nation and for all 
people impacted by the culture of 
death. The centerpiece of this prayer 
effort is a simple novena with 
different intentions, 

brief reflections and suggested acts of reparation that can be 
received directly each day by email, text message, or through 
a new mobile app for smartphones. It is particularly youth-
friendly, while at the same time useful and adaptable by adults, 
teachers and catechists, families, parishes, etc. 
To learn more about the 9 Days for Life novena, or to sign up 
to receive the daily intentions, visit www.9daysforlife.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! 
 

IS GOD CALLING YOU? 
Baptism of the Lord 

“This is My beloved Son in whom I am well pleased.”   Are 
you considering making known the love of our Heavenly 
Father as a priest, deacon, sister or brother? Contact the 
Vocation Office at (508)630-4473 or 
email: donato.infante@gmail.com. 
 

EMERGENCY PRAYER GROUP 
The Metanoia Community in our parish has a 
large group of people who are ready to pray for 
the intentions sent by those in need of urgent, 
immediate prayer support. You can be sure that 
all members of the Emergency Prayer Group 
usually pray for a week, or as long as necessary 
after receiving an intention request. 
If you believe in the power of intercessory, communal prayer 
and are willing to help, you are encouraged to join the 
Emergency Prayer Group. If you have, or know of someone 
who has need of immediate prayer support, please call or text 
Dorota Bączek 508-367-3328 or Malwina Janczewska 508-847-7425  

Sign up for  Online Giving! 
 It’s easy, safe and convenient! 

It also saves time for our parish volunteers!  
 

 Visit your church website at:  
www.OlcWorcester.com 

 Click on the Online Giving link. 
 Create your account.                       
 

Thank you to those Parish families who recently joined 
our growing family of Online givers. 

It really saves a lot of time of our  
dedicated volunteers! 

https://www.respectlife.org/9-days-signup
https://www.olcworcester.com/


 

 

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 62 osób wzięło 
udział w tej zbiórce. Uzbierana suma na dziś to 
nieco ponad $7,700. 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, 62 people have donat-
ed over $7,700. 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! 

 Using of the Restroom in the church during renovation 
 

Although the renovation work in the 
lower church will continue for some 
time, we are making one of the  
restrooms available for use. It is the for-
mer women’s restroom which we con-
verted to accommodate both men and 
women, one person at a time.  
Please use the stairs by the side entrance. 
Please close the outside door and use the 
temporary lock on the inside of the door.  
Please do not go beyond the caution 
tape.   
Children must be accompanied at all 
times.  

HOME CARE WORKER WANTED: 
 
1. We are looking for someone in the Polish community to help with some 
daily household activities for my mom, a day or two a week in Auburn. We 
will pay an hourly rate that is negotiable.  
Inquiries: lisamariebanks22@yahoo.com or (508) 476-7153.  
 

2. Full or part time to work with my mother, a 92 year old woman who lives in 
Paxton, Massachusettes. 
The position includes: food preparation, personal care, assist in dispensing me-
dication. Living arrangements and hours to be determined. 
If interested, please contact Ginger Urbanovitch at: 508-831-7541   

https://gofund.me/498eb264
https://gofund.me/498eb264
mailto:lisamariebanks22@yahoo.com


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

Dzisiaj obchodzimy w całym Kościele Święto Chrztu Pań-
skiego. Rozpoczynając swoją publiczną działalność, Pan Jezus 
przyszedł nad Jordan, gdzie Jan Chrzciciel udzielał chrztu na-
wrócenia i głosił nadejście Mesjasza. Chrystus poprosił Jana o 
chrzest i podczas tego chrztu zstąpił na Jezusa Duch Święty a 
głos Boga Ojca potwierdził, że Jezus jest Synem Bożym.  
To wydarzenie z życia Jezusa przypomina nam nasz własny 
chrzest. Tak jak wtedy, tak również i w naszym przypadku 
Bóg wypowiedział te same słowa: „Ty jesteś mój syn umiłowa-
ny, moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie”. Dzię-
kujmy dziś Bogu za łaskę Sakramentu Chrztu Świętego, przez 
który staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do 
Kościoła. 
Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii Kościoła 
Okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji dekoracje 
i śpiew kolęd może być obecny w kościele aż do Święta Ofia-
rowanie Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), 2 lutego.  
 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
• Klasy 7-11 - poniedziałek od 5:30 do 6:30 pm 
• Klasy 1-6 - wtorek od 4:45 do 5:45pm 

  

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 
 

SPOTKANIE BIBLIJNE - WTOREK - 11 STYCZNIA  
We wtorek, 11 stycznia, po Mszy św. o godz. 6:00 pm, zapra-
szamy wszystkich chętnych na spotkanie biblijne. Temat spo-
tkania to ”Kobiety Nowego Testamentu: Herodiada i Salome. 

 
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. 

 
PIĄTEK - GRUPA MIŁOSIERDZIA 

W piątek 14 stycznia, po Mszy św. wie-
czornej zapraszamy na spotkanie Grupy 
Miłosierdzia w oparciu o Dzienniczek św. 
Faustyny. Tematem spotkania będzie 
„pokora” 

 

W OBRONIE ŻYCIA 
Styczeń jest w Ameryce szczególnym cza-
sem modlitwy w intencji ochrony życia 
ludzkiego. Dzień 22 stycznia jest w nim 
dniem modlitwy i pokuty za zło aborcji. 

Został on ustanowiony przez biskupów Ameryki na pamiątkę 
decyzji Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1973 roku, która po-
zwala na zabijanie dzieci nienarodzonych w ciągu całego okre-
su ciąży.  
Zachęcamy do modlitwy w tej intencji, pamiętając nie tylko o 
sytuacji w USA ale również w Polsce i na całym świecie.  
W sobotę 15 stycznia w katedrze St. Paul będzie nabożeństwo 
w intencji ochrony życia prowadzone przez Msgr. Moroney z 
Leominster. Początek o godz. 10:00 rano zakończenie w połu-
dnie.  
We czwartek, 20 stycznia o godz. 7:00 wieczorem również w 
katedrze ks. Biskup odprawi Mszę św. w intencji ochrony ży-

cia dla całej diecezji. Wszyscy są mile widziani i zaproszeni do 
udziału. 
 

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.  
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej para-
fii jest duża grupa osób, która wyraziła 
gotowość do modlitwy w intencjach nade-
słanych przez osoby potrzebujące natych-
miastowego wsparcia modlitewnego. Po-
nieważ często są to sytuacje niecierpiące 
zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji 
wszyscy członkowie Pogotowia Modlitew-
nego drogą elektroniczną otrzymują wia-
domość i możesz być pewien, że w nade-
słanej intencji modli się wiele osób z reguły przez tydzień lub 
tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natychmia-
stowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bączek: 
774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. Istnieje 
też możliwość przesyłanie intencji na email w języku polskim 
lub angielskim: pogotowie.metanoia@gmail.com 
 
KORZYSTANIE Z TOALETY  

W CZASIE REMONTU 
Wprawdzie remont w dolnym ko-
ściele jeszcze trochę potrwa, ale 
jedna z łazienek została udostęp-
niona dla nas. Dawniej damska, 
teraz może być używana przez 
mężczyzn i kobiety. Na drzwiach 
wejściowych zostało zamontowane 
tymczasowe zamknięcie.  
Pozostała część pomieszczeń pod kościołem jest na razie wyłą-
czona z użytkowania i prosimy nie przekraczać odgradzającej 
ją taśmy. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.  
 

Spróbuj Online Giving! 
Bezpieczne, proste i wygodne! 

Ponadto zaoszczędza dużo czasu naszym 
wolontariuszom !  

 

 Odwiedź:  www.OlcWorcester.com 
 Kliknij na  Online Giving  
 Załóż swoje konto                       
 

Dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z tego syste-
mu i ciągle dołączają do grupy osób używających go.  
To jest naprawdę wielka pomoc dla osób, które liczą 

nasze składki. Bóg Zapłać! 

https://www.olcworcester.com/


 

 

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 JANUARY 2, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  7,044.00 - Incl. $1,382.00 online 
MAINTENANCE   $  2,245.00 - Incl. $   190.00 online 
NEW YEAR    $  1,456.00 - Incl. $   110.00 online 
CHRISTMAS OFFERING  $     285.00 - Incl. $     75.00 online     
RENOVATION FUND   $  2,191.50 - Incl. $   336.50 online 
POLISH HERITAGE      $     160.00 
FUEL     $       25.00 online 
OTHER     $         2.00 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: 
 
 

Armstrong, Stephanie 
Bacon, Barry 
Courtney, Donald and Barbara 
Cuzzupe, Robert & MaryJane 
Cwaliński, Jan and Irena 
Cybula, Grzegorz and Agnieszka 
Ermanski, Brenda 
Gawędzki, Ireneusz and Anna 
Kalinowski, Tadeusz and Dorota 
Kania, Elizabeth 
Kohut, Dcn Steve and Sylwia 
Kopcinski, Robert and Elaine 
Kraska Jr. John 
Metanoia OLC 
Miller Wiesława 
Niedbala, Edward / 
          and Verizon Matching  Gift program 
Niedbala, Helen 
Osowski, Tadeusz and Beata 
Pacek, John and Susan 
Pardo, Alina 
Pękala, Piotr and Katarzyna 
Piskorz, Agnieszka and Adam 
Polek, Father Richard 
Popielarczyk, Joanna and Dariusz 
Prytko, Robert and Lisa 
Rogacz, Stanley  
Savaria, Gretchen and Matthew 
Sicotte, Faith 
Sporna, Jan and Renata 
Stasiewicz, Jarosław 
Szelest, Maryla 
Szydlik, Zofia 
Zygmunt, Krzysztof 

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

It’s easy safe and convenient! 

SECOND COLLECTION  
This WEEKEND 

Catholic University of America 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ  
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 


