
 

 

  

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 

6 Lutego, 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 

February 6, 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 

 5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 5 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, February 5  
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 
9. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. dla Sławka z okazji urodzin 
- int. Wiesław 
10. śp. Zmarłych z rodzin Ostrowskich i Sarneckich 
11. śp. Henryk Parzych - int. Maria Małkowska 
12. O Boże błogosł. i dary Ducha Świętego dla Tomka z okazji 
urodzin - int. mama 
13. W intencji Sławka i Bożeny Kurpiewskich z okazji urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i 
Boże błogosł. 
14. W podziękowaniu Bogu za zdrowie Tomka, Boże błogosł. i 
opiekę Matki Najśw. z okazji urodzin - int. żona z dziećmi 
15. O szczęśliwą podróz do Ameryki dla Zofii i Zdzisława - int. 
rodzina Jaster 
16. O zdrowie, Boże błogosł., opieke Matki Najśw. oraz dary 
Ducha Świętego dla Eli Szambelan z okazji urodzin. Dziękuję 
Bogu że jesteś - int. mąż z rodziną 
17. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Taty z okazji 
80-tych urodzin - int. syn Wojtek z rodziną 
18. śp. Władysław Kłos (zmarł w Polsce) - int. rodzina 
 

Monday, February 7  
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych 
w Wypominkach 
6:30 PM - śp. Jadwiga Burzyńska - int. Marian i Halina 
Stomski 
 

Tuesday, February 8  
6:30 AM - Intention known to God 
6:00 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 

Wednesday, February 9 
6:30 AM - śp. Bożenna Wiśniewska (1 anniv.) - int. sister and husband 
6:30 PM - śp. Maria i Jan Mrzygłód i zmarłych z rodziny - int. rodzina. 
  

Thursday, February 10 St. Scholastica 
6:30 AM - For Parishioners - Za Parafian 
 
Friday, February 11   

Our Lady of Lourdes / Matki Bożej z Lourdes 
World Day of the Sick / Światowy Dzień Chorych 

6:30 AM - śp. Halina Wróbel and deceased members of the 
family - int. Teresa 
6:30 PM - śp. Jadwiga Burzyńska - int. Bożena i Sławek 
 
Saturday, February 12  
7:00 - śp. Kazimierz Krużel 
 

Vigil of the 6
TH

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Maria Byczko 
2. śp. Good health, God’s graces and blessings for Joe and 
Bernadette Lacousierre on the occasion of their 53rd Wedding 
Anniversary - int. family 
3. śp. Anastazja and John Wondołowski - int. son Paul 
 

6
TH

 Sunday in Ordinary Time, February 12
TH

  
 Niedziela, 12 Lutego - 6 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Paul Wassel - int. Son and daughter 
9:30 AM - śp. God’s grace and blessngs for the Prytko Family 

- int. the Koss-Stephany Family 
11:00 AM 
1. śp. Karol Pyśk - int. Grażyna Doroz z rodziną 
2. śp. Łukasz Bąk (32 rocznica) 
3. O zdrowie i Boże błogosł. oraz opiekę Matki Najśw. dla 
rodziny Konopków - int. Stanisława 
4. śp. Janina, Władysław, Andrzej i Joshua Kozaczka - int. 
Jolanta z rodziną 
5. O powrót do zdrowia po przebytym Covid-19 i Boże błogosł. 
dla Ani Rossa - int. Antoniakowie 
6. śp. Bożenna Wiśniewska (rocznica) i zmarłych z rodziny 
Rossa - int. syn z rodziną 
7. śp. Edwin Wiśniewski (z okazji urodzin) i zmarłych z rodziny 
Wiśniewskich - int. syn z rodziną 
8. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
błogosł. Boże i opiekę Maryi dla Jana Siwik z okazji 80-tych 
urodzin - int. żona z dziećmi 
9. O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i dary Ducha 
Świetego dla rodziny Szydlik 
10. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. dla Beni z okazji urodzin - 
int. Mąż z dziećmi 
11. śp. Józefa Michniewicz - int. córka z dziećmi 
12. Prośba o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi dla 
Samera i Dawida z okazji urodzin 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
O zdrowie i błogosł. Boże dla rodziny 

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

reserve yur Masses.  
 

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

kancelarii parafialnej.  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

5th Sunday of Ordinary Time 
“Then I heard the voice of the Lord saying,  
‘Whom shall I send? Who will go for us?’  

‘Here I am,’ I said, ‘send me!’”  (ISAIAH 6:8)  
Every day, in little ways and in big ways, God asks, “Whom 
shall I send?”  Whether it is someone to take on a new 
ministry, to give a friendly smile to a stranger or to say a word 
of encouragement to a friend, God constantly provides 
opportunities to help someone in need.  God is always talking 
to us; we just need to pay more attention.  When you hear God 
calling, have the courage to walk through the door and say 
“Here I am, Lord.”  
 

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 have Adoration of the Blessed Sacrament 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. 
Did you know? You can receive a plenary indulgence and 
offer it for yourself or the deceased if you spend at least 30 
minutes in Adoration, and fulfill the usual conditions: 
sacramental confession (or state of grace), sacramental 
Communion, prayer for the intentions of the Holy Father and 
have no attachment to any sin, even venial? 
 
“AT THE FOOT OF THE CROSS” Bereavement Ministry 
If you are grieving the loss of someone by death, you are 
cordially invited to join us for sharing, prayer and mutual 
support. We meet the last Thursday of every month at 6:30 
pm at Our Lady of Loreto Parish Center, 37 Massasoit Rd., 
Worcester. Our next meeting is Feb. 24.  
 

IS GOD CALLING YOU? 
Fifth Sunday in Ordinary Time 

“They left everything and followed Jesus.”  If you sense that 
Christ may be calling you to the priesthood, diaconate or 
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 many 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.  
 

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 
education, 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 information about the campaign.  
UPDATE - Last week we received a check for $46,331.94,  
which represents 40% of the amount donated so far by our 
parishioners. The funds were deposited into the Building 
Renovation Fund Account.  
 

THE ANNUAL WORCESTER DIOCESAN 
 CATHOLIC MEN'S CONFERENCE 

Men (of all ages, including teens and college students) are 
invited to this important in-person conference, scheduled 
for Assumption University on Saturday, April 2, 2022.  
Visit the conference website at www.firstmensconf.org for 
information and to purchase tickets online and elsewhere. 
Come and hear dynamic talks from outstanding Catholic 
leaders: Kevin O'Brien, Tim Francis, Dan Egan, Father 
Anthony Hamaty and Dr. Pat Castle. 

For further information please email Angelo Guadagno 
at angelo0527@gmail.com 

 or call Elaine Ford  at 774-253-2996.  
Adult tickets are $45 until March 21, 2022;  

afterwards $60. Student tickets are always $30.  
 

WORLD YOUTH DAY PILGRIMAGE 2023 
All young adults are invited to join the Diocese of Worcester 
for World Youth Day in Lisbon Portugal in the summer of 
2023. The trip is open to young adults ages 18+ (at the time of 
the trip in 2023). Youth ages 16 and 17 (at the time of the trip 
in 2023) are welcome to attend but must attend with a parent. 
Our Diocesan trip will run from July 28 - August 9, 2023 and 
will include the World Youth Day festivities as well as a trip to 
Fatima and a couple free days to explore Lisbon!  
Information Meeting. If you are even the slightest bit 
interested, join us for an informational meeting on Monday, 
February 7th at 7pm at St. George in Worcester where we 
will go over the price, itinerary, all the other details and will 
answer any questions. St. George is located at 4 Brattle St. in 
Worcester. 
If you are unable to make the meeting in person but would like 
to join us via zoom, contact Tim Messenger 
at tmessenger@worcesterdiocese.org to receive a zoom link. 

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


 

 

 
 
 
 
February 4, 2022 
 
My dear brothers and sisters in Christ, 
 
Many dioceses in the United States face signifi-

cant challenges due to priest shortages, lack of funds, remote 
geography, or impoverished parishes. The Catholic Home Mis-
sions Appeal, which began in 1924, supports these dioceses in 
order to serve the many needs of their parishioners. Home mis-
sion dioceses are those Latin and Eastern Rite dioceses in the 
United States, its territories, and former territories that cannot 
provide basic pastoral services to Catholics without outside 
help. These services include Mass and the other sacraments, 
religious education, and ministry training for priests, deacons, 
religious sisters, and lay people. Right now, over 40% of dioce-
ses are considered home mission. Thanks to your generosity, 
these dioceses were assisted with approximately $9 million in 
assistance in 2021. 
 
A trait of home mission dioceses is that many have a small Ca-
tholic population dispersed over a vast territory. The Melkite 
Eparchy of Newton, with about 35,000 members, covers the 
entire United States, including Our Lady of Perpetual Help Pa-
rish in Worcester. Melkite Catholics are members of one of the 
Eastern Catholic Churches, with their own cultural and liturgi-

cal traditions in full communion with the Holy Father and Ca-
tholics from the Latin Rite. The nationwide reach of the eparchy 
means that its parishes and administrative offices are found in 
locations all around the country. Thanks to last year’s Catholic 
Home Missions Appeal, communications through the internet 
and the diocesan quarterly magazine kept members in touch 
with each other and their bishop despite the challenge of geo-
graphic distance. 
 
When you contribute to the Catholic Home Missions Appeal, 
you provide a lifeline that allows members of mission dioceses 
to remain in contact with each other, even if they live across the 
country. 
 
I encourage you to be generous on the weekend of February 
13 to help strengthen the Church at home. Your support will 
truly make a difference. 

For more information, please visit  
www.usccb.org/home-missions. 

 
With every prayerful best wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 
 
 
 
Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

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.   



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
5 NIEDZIELA ZWYKŁA 

Rozpoczynając nowy tydzień, modlimy się słowami dzisiejszej 
modlitwy mszalnej, w której prosimy Boga, aby nas strzegł. 
Jednocześnie potwierdzamy, że całą nadzieję pokładamy w 
łasce niebieskiej. Czy na pewno? Pytanie to jest uzasadnione, 
ponieważ pokładając całą nadzieję w Panu, jesteśmy zobowią-
zani, aby całkowicie Mu zaufać. Całkowicie, a zatem wierząc, 
że On wie, co jest dla nas najlepsze, że prowadzi nas najlepszą 
drogą. I nawet jeśli nie wszystko rozumiemy, nawet jeśli za-
skakują nas Jego dary i decyzje – ufamy. Ufamy, a zatem jeste-
śmy pokorni, wdzięczni za wszystko, przekonani, iż wysłuchu-
je każdej z naszych modlitw. Ufamy, to znaczy żywimy prze-
konanie, że i na nas sprawdzają się i sprawdzą słowa Pana Je-
zusa skierowane do św. Faustyny: „Im więcej zaufasz, tym 
więcej otrzymasz”.  
Są pewne fragmenty Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewange-
lii, które dobrze znamy. Do takich bez wątpienia należy opis 
powołania pierwszych Apostołów. Warto zwrócić uwagę na to, 
że w opisie tym kilkukrotnie pojawia się motyw słuchania. 
Najpierw tłumy chcące słuchać nauki Jezusa, a potem słuchają-
cym jest Apostoł Piotr. Wypłynął – bo posłuchał prośby Pana. 
Mimo wątpliwości opartych na doświadczeniu rybaka zarzucił 
sieci – bo posłuchał Pana. I chociaż miał świadomość swej 
grzeszności, poszedł – bo posłuchał Pana. W ślad za nim wyru-
szyli także synowie Zebedeusza poruszeni bez wątpienia tym, 
czego doświadczyli na jeziorze, ale i postawą Piotra. I zdawać 
by się mogło, że wniosek płynący z dzisiejszej Ewangelii jest 
jeden – trzeba słuchać Pana, a On na pewno nami się posłuży, 
realizując swoje zbawcze plany. To prawda. Nie wolno jednak 
zapomnieć, że inicjatywa najpierw należy do Pana, Jego łaski, 
nie do nas. Przecież zanim Piotr posłuchał, to wcześniej Jezus 
go zobaczył, wybrał, wszedł do jego łodzi i poprosił. I to kilku-
krotnie… (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 
 

SPOTKANIE BIBLIJNE 
We wtorek Msza św. wieczorna będzie o godz. 6:00 pm a po 
niej zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie biblijne w 
sali  na plebani.  

 
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 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
Początek o godz. 3:00 pm i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Zakończenie przed Mszą św. wieczorną. 
Czy wiesz, że Kościół udziela odpustu zupełnego każdemu, kto   
adoruje Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez co naj-
mniej pół godziny? Do uzyskania odpustu konieczne jest rów-
nież wypełnienie warunków zwykłych, a więc stan łaski uświę-
cającej, Komunia Święta, wyzbycie się przywiązania do każde-
go grzechu, i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  

PIĄTEK - GRUPA MIŁOSIERDZIA 
W Piątek, po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie Grupy 
Miłosierdzia w salce na plebani. Ponownie tematem spotkania 
będzie „pokora” w oparciu o Dzienniczek św. Faustyny.  

 
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 
 

LEGACY OF HOPE 

Dziękujemy wszystkim, którzy 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 / ofiarodawców. 40% całej uzbieranej kwoty 

wróci do nas na nasze parafialne potrzeby. Mamy nadzieję, 

że przez włączenie się wszystkich naszych parafian jesteśmy w 

stanie osiągnąć wyznaczony cel. Więcej informacji na temat 

samej kampanii można też znaleźć na naszej stronie: 

www.olcworcester.com oraz na ulotkach dostępnych przy wej-

ściach 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 okazujemy naszą odpowiedzialność za 

sprawy materialne naszej parafii i diecezji.  

AKTUALIZACJA - w ostatnim tygodniu potrzymaliśmy z 

Diecezji czek na $46,331.94, co stanowi 40% z tego, co do tej 

pory ofiarowaliśmy na Kampanię. Czek został wpłacony na 

konto Funduszu Remontowego. Bóg zapłać! 

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/northern-poland-and-lithuania
https://www.olcworcester.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
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 30, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  3,030.00 - Incl. $1,620.00 online 
MAINTENANCE   $       30.00 - online 
RENOVATION FUND   $     157.50 - Incl. $    107.50 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $         5.00 online 
 

Thank you all who despite of being unable to get to church because of the 
snow storm still sent in an envelopes or used an online giving! Thank you! 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy nie mogli być w kościele z powodu śniegu, 
ale przysłali swoje kopertki lub złożyli ofiary przez internet. Bóg zapłać! 

 

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: 
 
 

Kohut, Dcn. Steve and Sylwia 

Parker, Diane 

Popielarczyk, Joanna and Dariusz 

Sot, Henryk 

Wolosz, Richard 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
(especially higher heating costs)  

 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ  
Bieżące utrzymanie budynków 

(zwłaszcza wyższe koszty ogrzewania) 
 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Catholic Home Missions 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Misyjne Diecezje w USA 

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 72 osoby wzięło udział w tej zbiórce. 
Uzbierana suma na dziś to nieco ponad $10,020. To oznacza kolejne tygodnie 
rehabilitacji i szansy na pomoc Sławkowi.  
Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w tę zbiórkę. Ci którzy znają 
Sławka, wiedzą, że nikomu nie odmówił pomocy, a teraz on sam jej potrzebuje. 
Można to zrobić pod następującym linkiem, albo w biurze parafialnym. 

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

SŁAWEK KURPIEWSKI’S  
REHABILITATION 

Dear parishioners and friends, 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, 72 people have donated over 
$10,020. That means several more 
 weeks 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 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   


