
 

 

  

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 

30 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 30, 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: 5:30 pm 

 4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 4 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, January 29  
7:00 - śp. Bożenna Wiśniewska - int. siostra z mężem 
 

Vigil of the 4
TH

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Karol Pyśk - int. Beata i Tadeusz Osowski 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Wójcicki and Obrycki families 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Marcin and Lisa Gorski 
4. śp. Antonia and Stanley Banach and deceased members of 
the family 
5. śp. Elizabeth Nowak (anniv.) - int. loving daughters 
6. śp. Józef Kurkiewicz - int. grandchildren and greatgrandchildren 
 

4
TH

 Sunday in Ordinary Time, January 30
TH

  
 Niedziela, 30 Stycznia - 4 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Irena Chwidzewicz - int. Sławek z rodziną 
9:30 AM - śp. Augustyn Maliga (1anniv.) - int. daughter and 

family 
11:00 AM 
1. śp. Irena Drozdowska (1 rocznica) - int. córka z rodziną 
2. śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina 
3. W podziękowaniu Bogu za Witka Pucyk - kochanemu 
mężowi, kochanemu tacie z okazji urodzin - int. żona z 
dziećmi 
4. śp. Mieczysław Konopka (1 rocznica) - int. brat Czesław z 
rodziną 
5. O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i dary Ducha 
św. dla Annabelli, Agnieszki i Michała z okazji urodzin - int. 
rodzice 
6. śp. Bożenna Wiśniewski (z okazji urodzin); Edwin i 
zmarłych z rodziny Rossa - int. syn z rodziną 
7. śp. Zofia i Antoni Kosewicz - int. Grażyna i Andrzej Stomski 
8. śp. Maria Piotrowska (zmarła w Polsce) - int. rodziny 
9. śp. Józefa Michniewicz - int. córka z dziećmi 
10. śp. Bolesława Karwowska (10 rocz.) - int. Jan z rodziną 
11. O zdrowie i Boże błogosł. dla Artura Waligóry - int. mama 
12. śp. Helena i Stanisław Burzyńscy - int. córka 
13. śp. Franek Kozak, Ewa Logan - int. Anna z rodziną 
14. O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Aliny, Beatki, Edyty, 
Jagody, Alicji, Maryli i ich rodzin - wdzięczna rodzina Jaster 
15. Prośba o szybki powrót do zdrowia  dla Heleny Kozakiewicz 
16. O Boże błogosł. dla Michała z okazji urodzin 
 

Monday, January 31  St. John Bosco 
6:30 AM - śp. Eugenia Wassel - int. son and daughter 
6:30 PM - śp. Eleonora Galanek - int. Ela 
 

Tuesday, February 1  
6:30 AM - Deceased members of the Maciejko Family - int. family 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, February 2 Presentation of the Lord 
Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) 

6:30 AM - śp. Benny Skinger - int. family 
6:30 PM - 1. śp. Marianna i Jan Święszkowscy - int córka 

Grażyna z rodz. 
 2. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. dla Marii Byczko 

z okazji urodzin  
 

First Thursday, February 3 - Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Edward Maciejko - int. family 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians, Religious and new vocations in the Church 
 
 
 

First Friday, February 4 - Pierwszy Piątek 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych 
w Wypominkach 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. Rodzina Skowrońskich 
 
First Saturday, February 5 - Pierwsza Sobota 

St. Agatha / Św. Agaty 
7:00 - For Parishioners / Za Parafian 
 

Vigil of the 5
TH

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Marjorie Zaja - int. sister Elaine 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Józef and Władzia Cybula 
3. śp. Joan Cannalongna (Months Mind) - int Diane 
4. śp. Health and Blessings for Ann Spitaels - int. Diane 
5. śp. Teresa Przybyłek - int. Daughter and family 
6. śp. Janina Roszkowska - int. family 
7. śp. Joseph D. Dipilato (Month’s Mind) - int. family 
 

5
TH

 Sunday in Ordinary Time, February 6
TH

  
 Niedziela, 6 Lutego - 5 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Halina i Stanisław Obrębski - int. syn z rodziną 
9:30 AM - śp. Grażyna Czubaj - int. family 
11:00 AM 
1. śp. Karol Pyśk - int. Zofia Soliwoda 
2. śp. Halina i Leon Ochocki - int. Halina i Marian Stomski 
3. śp. Zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Koło Żywego Różańca 
4. śp. Franciszka, Aleksander, Bolesław, Mieczysław, 
Stanisława, Anna i zmarłych z rodzin Niecikowskich, 
Mocarskich i Konopków - int. Stanisława 
5. śp. Urszula, Bogdan, Władysław Biedrzycki - int. brat 
6. śp. Jadwiga, Antoni i Witold Śmiarowscy - int. córka z 
rodziną 
7. śp. Maria Bobińska - int męża 
8. śp. Jan i Antonina Kulbacki; Józef, Wacław, Stanisław i 
zmarłych z rodziny - int. Jan i Adela Kulbacki 
 

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

śp. Helen F. (Orczyk) Zimkiewicz, 100 
 

May she rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie 
 racz jej dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
O szczęśliwy powrót do domu, int. rodziny 

Try ALPHA! 

Starts on February 9th             

Who will you invite? 

More details in this bulletin! 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

4th Sunday of Ordinary Time 
“Love is patient, love is kind.  It is not jealous, it is not 

pompous…”   (1CORINTHIANS 13:4)  
Do you get jealous?  Do you focus more on the things that 
other people have than on the gifts that God has given to 
you?  Are you pompous?  Do you acquire more possessions to 
impress others?  At times we are all guilty of these 
things.  Pray for more humility.  Humility helps us become less 
“self-centered” and become more “God-centered” for the sake 
of others.  
 

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 
 

FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD 
On Wednesday, February 2, we celebrate the Feast of the 
Presentation of the Lord. This feast falls on the fortieth day 
after Christmas. It is a reminder of the Lord Jesus’ sacrifice in 
the temple in Jerusalem and the rite of Our Lady’s purification. 
Traditionally, the Feast of the Presentation of the Lord is called 
the Feast of the Purification of the Virgin or Candlemas. At the 
time of the Presentation, old Simeon took Jesus into his arms 
and spoke these prophetic words: “A light for revelation to the 
Gentiles, and the glory of your people Israel” (Luke 2:32).  
In Poland, the feast of the Presentation of the Lord 
concludes the period for singing carols, displaying the 
nativity, and Christmas trees; it marks the end of the 
traditional Christmas season. (the liturgical season ended with 
the feast of the Baptism of the Lord)  This feast ends the cycle 
of ceremonies associated with the revelation to the world of the 
Incarnate Word. For the last time this year the Liturgy 
mentions Christ as a baby. 
At our Masses on this day (6:30 a.m. and 6:30 p.m.) we will 
bless candles. Feel free to bring your own.  
 

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. 
 

FIRST SATURDAY 
After morning Mass we will pray the Rosary. There will be an 
opportunity for confessions in the same time.   
 

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.  
 
 

 

“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? 

Fourth Sunday in Ordinary Time 
“Before you were born, I consecrated you.”  If you think that 
you may be set apart by the Lord to serve Him as a priest, 
deacon or in the consecrated life, contact the Vocation Office 
at (508)630-4473or email: donato.infante@gmail.com. 

 
PILGRIMAGE 

 TO NORTHERN  POLAND AND LITHUANIA 
Originally planed for July of 2020, our pilgrimage has a new 

date:  July 5-20, 2022. (15 days) 
We plan to visit Warsaw, 
Niepokalanów (founded by St. 
Maximilian Kolbe) Gdańsk and the 
area, Lake’s area with shrines and 
tourist places. Then we will travel to 
Vilnius, Lithuania to visit this 
beautiful city, once Polish, and it’s 
Divine Mercy Shrine with an original 
image painted, when St. Faustina was 
still alive. On our way back to Poland we will stop in Zbójna, 
from where many immigrants settled in Worcester.  
Although most of those registered in 2020 confirmed their 
seats we still have some room. If you would be interested 
please contact Christine Szymczak at 508-865-9390 or call the 
rectory at 508-755-5959. You need to be fully vaccinated to 
participate.  
On our website www:olcworcester.com you can find more  
information, the registration form and brochure.  
 

RENOVATION WORK UPDATE 
With God’s help, despite some difficulties and delays, the 
major part of the church waterproofing project has been 
completed. It was a very time consuming and expensive 
project. Along the way we faced some unexpected situations 
and “surprises”, which required more time, work and money.  
As it was discussed at our Finance Board meeting last week, in 
the near future we will have an open meeting to report on 
several renovation projects  and answer any questions.   
Currently we are waiting to meet with an architect and  
contractor to discuss the next steps of renovation in the lower 
church.  
Last week two old oil tanks were removed, an underground 
tank near the rectory and one from the church boiler room.  
We have also contacted MassSave to conduct an energy 
saving assessment for the church and rectory. We hope to meet 
with their representative next week to discuss future renovation 
projects that will help us save on energy, especially heating 
costs. 
 All this is possible thanks to your generosity toward our 
Building Renovation Fund. Thank you very much and God 
Bless! 

https://www.olcworcester.com/northern-poland-and-lithuania


 

 

The next edition of the ALPHA Course run by the 
Metanoia Prayer Group will begin on February 9th. 

 
This time it will be all in English and the meetings will take 

place on Wednesdays at 6:30 pm at the PNI Club  
at 290 Millbury Street in Worcester. (10 meetings)  

Each meeting includes: 

 a free dinner, 
 a brief lecture, 
 discussion in a small group, where you can exchange 
your thoughts 
 

The course is designed for everyone!  
For believers involved in the daily life of the church  

as well as for non-believers. 
Alpha is conducted around the world, 

 and everyone is welcome. The course is free.  
 
Sign Up: Metanoia.worcester@gmail.com 
Questions?: Kasia 774-402-0721  
More: www.olcworcester.com 
 

Alpha works, and in our Parish we see amazing fruits! 
Every year we see more and more people who grow in a 

deeper relationship with Jesus.  
 

Throughout this course, people have the opportunity to not 
only learn about Jesus, but encounter him personally, and 
experience the power of Christian community - the Church. 
Please share this information with anybody who is looking 
for something more in their life, for a closer relationship 
with Jesus, or to begin this journey with Him.   

MORE INFO & TICKETS: www.firstmensconf.org.  
 

For Adults on or before March 21st $45 and $60 after March 22nd. Students always $30. 
 For Information Call Elaine Ford at: 774-253-2996 OR Email Angelo at: angelo0527@gmail.com  

https://www.firstmensconf.org


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
4 NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jezus odnosi do siebie proroctwo Izajasza, które wcześniej w 
synagodze wobec zgromadzonych mieszkańców Nazaretu od-
czytał. Było w nim jasno powiedziane, że jest On namaszczony 
mocą Ducha Świętego i może uzdrawiać, obdarzać wolnością i 
obdarowywać łaską. Słuchacze Jezusa zdają się początkowo z 
Nim zgadzać, ale już wkrótce w ich serca wkradają się wątpli-
wości: Czy nie jest to syn Józefa?  
Na te wątpliwości nasz Pan odpowiada wymownym os-
trzeżeniem, w którym wskazuje, że niedowiarstwo ich 
przodków odcięło ich od łaski Bożej, która w zamian przypadła 
poganom.  
Te słowa rozwścieczyły mieszkańców Nazaretu. Prawda o 
sobie, którą słyszymy, może nas czasem bardzo zaboleć. Ale to 
właśnie ona ma moc nas uzdrawiać, obdarzać wolnością i 
łaską.  (www.odsłowa.pl) 
 

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 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

 MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ.  

We środę, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskie-

go. Przypada ono 40-tego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to 

pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i 

dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyj-

nie Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest Świętem Matki 

Bożej Gromnicznej. W czasie Ofiarowania starzec Symeon 

wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze sło-

wa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 

2, 32). Poświęconą w ten dzień świecę – gromnicę zapalano w 

niebezpieczeństwach. Zwykle była ona pięknie przystrajana i 

malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by 

prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konają-

cym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. 

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce 

okres śpiewania kolęd, i dekoracji świątecznych - kończy się 

tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się wraz ze świętem 

Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.  

Podczas Mszy św. o godz. 6:30am i 6:30pm będzie poświę-

cenie gromnic. Można przynieść swoją własną, lub otrzy-

mać świecę w kościele.  
 

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.  

 

 

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. 

 

PIERWSZA SOBOTA - Po Mszy św. rannej będzie Różaniec 

i okazja do spowiedzi.  

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH  

W następną niedzielę, 5 lutego, o godz. 10:30 będzie Różaniec 

oraz zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy! 
 

PIELGRZYMKA DO POLSKI I NA LITWĘ 
Mamy nadzieje, że pielgrzymka, która była planowana na li-
piec 2020 roku i odwołana ze względu na pandemię, tym ra-
zem dojdzie do skutku. Nowa data to 5-20 lipca, 2022.  
W programie mamy północną Polskę z Trójmiastem, Malbor-
kiem, Gietrzwałdem, Świętą Lipką, Giżyckiem, Warszawą, 
Niepokalanowem wraz z krótkim postojem w Zbójnej w dro-
dze z Wilna do Warszawy. Odwiedzimy także Litwę z Wilnem 
i kilkoma innymi miejscami. W Wilnie będziemy się modlić w 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajduje się 
pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany jeszcze za 
życia św. Faustyny.  
Mamy wolne miejsca. Uczestnicy muszą być w pełni zaszcze-
pieni przeciw COVID-19. Chętni mogą się kontaktować z Kry-
styną Szymczak 508-865-9390 lub z ks. Ryszardem.  
Szczegółowy program, formularz rejestracji i więcej informacji 
na temat pielgrzymki i zasad podróży do Polski w obecnych 
czasach  można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
www.olcworcester.com 
 

PRACE REMONTOWE 
Z Bożą i ludzką pomocą, mimo pewnych ograniczeń związa-
nych z epidemią, główna część prac przy odwodnieniu budyn-
ku kościoła została zakończona. Projekt ten był bardzo czaso-
chłonny i kosztowny. W czasie prac napotykaliśmy na pewne 
„niespodzianki”, które wymagały dodatkowej pracy i czasu, a 
także pociągały za sobą dodatkowe koszty. Na ostatnim spo-
tkaniu Rady Finansowej Parafii ustaliliśmy, że w niedługim 
czasie zorganizujemy spotkanie otwarte dla wszystkich, któ-
rzy chcieliby się dowiedzieć więcej na ten temat.  
Obecnie czekamy na spotkanie z architektem i kontraktorem, 
który będzie odpowiedzialny za dokończenie remontu w dol-
nym kościele, zanim pomieszczenia te będą ponownie otwarte.  
Poza tym, w ostatnim tygodniu, zostały usunięte dwa zbiorni-
ki olejowe: podziemny na plebanii i wewnętrzny w kościele.  
W najbliższym czasie mamy też zaplanowane spotkanie z 
przedstawicielami MassSave w celu dokonania oceny budyn-
ków kościoła i plebani, pod kątem oszczędności na kosztach 
ogrzewania. Przede wszystkim chcemy rozmawiać o  możliwo-
ści wykonania izolacji cieplnej kościoła.  
To wszystko jest możliwe, dzięki ofiarności naszych parafian 
na Fundusz Remontowy. Bóg zapłać! 

https://www.olcworcester.com/northern-poland-and-lithuania


 

 

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 23, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  4,158.00 - Incl. $1,327.00 online 
MAINTENANCE   $       95.00  
RENOVATION FUND   $     422.50 - Incl. $     37.50 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 

Kohut, Dcn.Steve and Sylwia 

Kulbacki, Adela and Jan 

Miloski, Anthony E 

Parker, Diane 

Popek, William and Teresa 

Prabucki, Adam and Danuta 

Wroblewski, Richard 

Zabek, Wesley and Elizabeth 

Zborowska, Halina 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

SECOND COLLECTION  
Next WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
(especially higher heating costs)  

 
DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ  

Bieżące utrzymanie budynków 
(zwłaszcza wyższe koszty ogrzewania) 

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 miesiąc pobytu w ośrodku trzeba zapła-
cić ponad $5,100.  
To oraz inne koszty sprawiły, że niedawno została utworzona zbiórka interneto-
wa na portalu „GoFundMe”. Do tej pory 70 osób wzięło udział w tej zbiórce. 
Uzbierana suma na dziś to nieco ponad $8,900. To oznacza kolejny miesiąc reha-
bilitacji 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, thank you for your support toward Sławek's reha-
bilitation in Poland, where he has been a resident since the beginning of July of 

2021. Thanks to your generous sup-
port, 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, 70 people have donated over 
$8,900. That means another month of 
rehab.  If you can and would like to 
help please use the link below or con-
tact 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 sup-
port. God Bless You! 

For a Statement of your 2021 
 contributions to the parish,  

please call Jane: 508-755-5959  
or e-mail: jane@olcworcester.com. 

For OnLine Givers, Sign into your ac-
count and click on History for a record 

of donations.  
 

Trwa okres rozliczeń podatkowych. 
W celu otrzymania zaświadczeń o wy-

sokości ofiar złożonych na parafię, 
prosimy o kontakt z kancelarią  

parafialną: 508-755-5959 
 albo jane@olcworcester.com 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://gofund.me/498eb264
https://gofund.me/498eb264
mailto:jane@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 

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 

 

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 

1280 Main Street, 
Worcester, MA 01603 

508-799-6031 
Mówimy po polsku 

Jesteśmy otwarci przez cały rok   


