
 

 

  

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 

20 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 20, 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 

 7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 Saturday, February 19  
7:00 - śp. All Deceased members of the Harmon Family 
 

Vigil of the 7
TH

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Teresa i Zbigniew Biedrzycki 
2. śp. Mary Brzozowski (anniv.) - int. children Val and Stan 
3. śp. Kazimierz Szpak - int. friend 
4. śp. Stanley LaBak (anniv.) - int. wife 
5. śp. Władysław, Czesława, Mieczysław, Krzysztof Bruderek - 
int. son, brother and family 
6. śp. Charles S. Clark - int. family 
7. śp. Helen Zimkiewicz (month’s mind) - int. Briana Stomski 
8. śp. Regina Dzidek (10 anniv.) on her birthday) - int. family 
9. śp. Wayne Parker on the occasion of his birthday - int. wife 
and family 
 

7
TH

 Sunday in Ordinary Time, February 20
TH

  
 Niedziela, 20 Lutego - 7 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Janina i Bolesław Płońscy - int. córka z rodziną 
9:30 AM - 1. śp. Stanisław and Zofia Gleba (anniv.) - int. son 

and family 
      2. śp. Helen Zimkiewicz (month’s mind) - int. family 
11:00 AM 
1. śp. Jan Drozdowski - int. żona i dzieci 
2. śp. Aniela i Roch Galanek; Irena i Franciszek Barszcz - int. Ela 
3. śp. Henryk Jankowski - int. dzieci 
4. śp. Barbara Korwek; Helena i Stanisław Stomscy - int. syn z 
rodziną 
5. śp. Zmarłych z rodzin Śmiarowskich i Burzyńskich 
6. W intencji Artura, o Boże łaski za wstawiennictwem Matki 
Bożej Częstochowskiej 
7. śp. Halina i Jan Guzik - int. rodzina 
8. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Haliny i 
Mariana Stomskich i całej rodziny - int. kuzynka 
9. W intencji naszej parafii 
10. O łaskę zdrowia dla Ryszarda - int. żona 
11. śp. Arkadiusz Borkowski 
12. O łaskę zdrowia i Boże błogosł. dla Aliny i Kazimierza 
Kowalczyk 
13. W intencji ks. Tadeusza Stachury w 86 rocznicę urodzin - 
int. Stanisław i Jolanta Sobiech 
14. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla ks. 
Tadeusza Stachury z okazji urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
15. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Anny 
Smreczak z okazji urodzin - int. mąż z synami 
16. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Niesustającej Pomocy dla mamy - int. dzieci i wnuczków 
17. śp. Leon Malinowski (4 rocz.) - int. syn Andrzej z rodziną 
 

Monday, February 21     
6:30 AM - śp. Sister M. Roberta Garczynski (1 anniv.) - int. 
Grace Masters 
6:30 PM - śp. Stafania i Bronisław Galanek - int. córka z 
rodziną 
 

Tuesday, February 22 
The Chair of St. Peter / Katedry św. Piotra 
6:30 AM - śp. Helen B. Matys 
6:00 PM - Msza św.. Wspólnoty Metanoia (zapraszamy 
wszystkich chętnych) 
 
Wednesday, February 23 St. Polycarp 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za zmarłych polecanych 
w Wypominkach 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. Alina i John Kisiel 

Thursday, February 24  
6:30 AM - śp. Joseph J. and Helen F. Danko - int. children 
 
Friday, February 25   
6:30 AM - śp. Louis Seligowski (anniv.) and deceased 
members of the Sligowski, Skrocki and Petkus Families - int. 
Rita 
6:30 PM - śp. Jadwiga Butrzyńska - int. Bożena i Sławek 
 
Saturday, February 26  
7:00 - śp. Maria and Jan Mrzygłód - int. rodzina 
 

Vigil of the 8
TH

 Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM  
1. śp. Marianna Złotkowska (24 anniv.), Paulina i Julian 
Hochowski and deceased members of the Hochowski and 
Cekała Families - int. daughter and granddaughter 
2. śp. Robert Kilinski - int. wife and children 
3. śp. Piotr Sobociński - int. daughter and family 
4. śp. Józef Kurkiewicz - int. wife, daughter and the family 
5. For all abused children in their families  
 

8
TH

 Sunday in Ordinary Time, February 27
TH

  
 Niedziela, 27 Lutego - 8 Niedziela Zwykła  

8:00 AM - śp. Maria i Jan Mrzygłód - int. syn z rodziną 
9:30 AM - 1. śp. Orlando Stephany - int. family 
      2. Health and blessings for Fr. Ted on the occasion 

of his birthday - int. Bernadette and Joe 
11:00 AM 
1. śp. Zmarłych z rodzin Pieniawskich, Witków, 
Gębarzewskich, Gizielskich i Adamczyków - int. Ela i Marian 
Szambelan 
2. śp. Jarosław Horosz - int. Grażyna i Andrzej Stomski 
3. śp. Kazimierz Palka - Grażyna i Andrzej Stomski 
4. O zdrowie dla Małgorzaty Koniecznej i opiekę Matki Bożej 
Częstochowskiej 
5. O Boże błogosł. dla Karoliny Leszczyńskiej i jej rodziny - int. 
Jadwiga 
6. śp. Zofia Szczubełek - int. Chór Parafialny 
7. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Zofii 
Kukulskiej z okazji urodzin - int. córka Anna z rodziną 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Happy Birthday Fr. Ted! 

May God bless you  

and may  

Our Lady of Częstochowa 

 protect you! 
 

Ks. Tadeuszowi Stachura 

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia zdrowia i 

opieki Matki Bożej Częstochowskiej!  



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

7th Sunday of Ordinary Time 
“But rather, love your enemies and do good to them, and lend 

without expecting anything back…”  (LUKE 6:35)   
Easier said than done, right?  But, if we are to imitate Christ, 
most of us need to practice mercy and compassion more 
frequently.  Start with the little daily annoyances that we 
experience, the unkind word or hateful glance we 
receive.  Instead of plotting revenge on that person, try saying 
a quick prayer for that person.  Praying for our enemies doesn’t 
change them, it changes us. Mercy and compassion will keep 
us on the path to holiness.  
 

CCD Religious Education  
• Grades 7-11 No classes - School vacations  

• Grades 1-6  No classes - School vacations  
 

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. 
 

IS GOD CALLING YOU? 
7th Sunday in Ordinary Time 

“I give you a new commandment says the Lord: love one 
another as I have loved you.”  Are you being called to 
strengthen His body through a vocation to the priesthood, 
diaconate or the consecrated life? Contact the Vocation Office 
at (508) 630-4473 or email: donato.infante@gmail.com.  

 
PILGRIMAGE TO NORTHERN  

POLAND AND LITHUANIA 
Originally planned 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 must be fully vaccinated to 
participate.  
On our website www:olcworcester.com you can find more  
information, the registration form and brochure.  

 
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!  
Please contact the rectory if interested.  
 

LIVE STREAMING CONTINUES 
We continue to live stream Weekend Masses at 4:00pm on 
Saturday as well as 9:30 and 11:00 on Sunday. Those who are 
sick, advanced in age or just unable to get to the church 
because of the weather or other circumstances, can join us in 
prayer via internet by going to our website: 
www.olcworcester.com 
At the same time we would like to sincerely thank all who, 
despite being unable to get to church, faithfully  send in their 
offering envelopes or use online giving. God bless you, and 
Thank you! 
 

HELP NEEDED 
The Polish nuns of the congregation of St. Clare from 
Pariacoto, Peru, who we helped in the past, are begging for any 
help and assistance in their efforts to finish the construction of 
the convent building. Thank you all who responded so far.  
To cover  their most urgent expenses, the sisters need around 
$6,000 and they promise to pray for all the donors. If anybody 
would like to help please contact the rectory. Thank you and 
God Bless! 
 
CATHOLIC FREE PRESS - February is Catholic Press 
Month. Our diocesan news paper, the Catholic Free Press is 
offering a subscription for $39/ year. Please find more details 
on www.catholicfreepress.org or in the flyers at the entrance.  
 
 

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 account and click 
on History for a record of donations.  

https://www.olcworcester.com/northern-poland-and-lithuania
https://olcworcester.com/
https://catholicfreepress.org/
mailto:jane@olcworcester.com


 

 

The next edition of the ALPHA Course 
 run by the Metanoia Prayer Group 

 has begun on February 9th. 
 

THIS is the last chance to join! 
 

Meetings are taking 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  
 

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

as well as for non-believers. 
 

Do you believe? That’s great! 
 Do you have questions? Alpha is for you as well! 

Did you loose your faith and would like to come back?  
Alpha will be a great help! 

 
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. Every time we see more and more people who 
grow in a deeper relationship with Jesus.  

 
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  

FREE The Word Among Us  
copies, Lent 2022 issue,  

are available for you  
at the entrances.  

 

Inside you can find subscriptions 
information. 

https://www.firstmensconf.org


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
7 NIEDZIELA ZWYKŁA 

Świętując Dzień Pański, wielbimy Boga za Jego miłość i dary. 
Z wdzięcznością wspominamy dzieło stworzenia, tajemnicę 
Zmartwychwstania Pana i Zesłanie Ducha Świętego, początek 
ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Z radością więc woła-
my z psalmistą: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia! Nie wy-
starczy jednak tylko dziękować za to miłosierdzie, ale trzeba 
mu całkowicie zaufać, przyzywać go dla siebie i braci, głosić je 
bez wytchnienia.  
Dobrze wiemy, że wezwanie do miłości nieprzyjaciół jest bar-
dzo wymagające. Jednocześnie staje się ono znakiem rozpo-
znawczym prawdziwych uczniów Jezusa. Każdy z nas, na wzór 
Mistrza, jest przecież zaproszony, aby być aż tak miłosierny, 
jak miłosierny był, jest i będzie dla nas sam Bóg. Niech zatem 
nie przygnębia nas świadomość upadków. Wręcz przeciwnie, 
spieszmy do sakramentu pokuty, aby się tam oczyścić, umac-
niać, ale i uczyć, jak nieskończona jest miłość i miłosierdzie 
Ojca. (www.odsłowa.pl) 
 

CCD - EDUKACJA RELIGIJNA 
• Klasy 7-11 - Nie ma zajęć - Ferie zimowe  
• Klasy 1-6 - Nie ma zajęć - Ferie zimowe 
  

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 
 

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 Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie przez 
co najmniej pół godziny? Do uzyskania 
odpustu konieczne jest również wypeł-
nienie warunków zwykłych, a więc stan 
łaski uświęcającej, Komunia Święta, 
wyzbycie się przywiązania do każdego 

grzechu, i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  
 

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 
 

KONIECZNA POMOC DLA SIÓSTR Z PERU 
Siostry Klaryski z Pariacoto w Peru, którym pomagaliśmy w 
przeszłości, zwracają się do nas z gorącą prośbą o pomoc w 
budowie klasztoru przy centrum Miłosierdzia Bożego.  
Siostry i pomagający im misjonarz, ks. Wiesław Tworzydło, 
szukają i proszą gdzie tylko mogą.  
Dziękujemy wszystkim którzy odpowiedzieli na prośbe 
sióstr do tej pory. Potrzebujemy uzbierać około $6,000 na 
najpilniejsze potrzeby. Siostry obiecują modlitwę za wszyst-
kich ofiarodawców.  
Jeżeli ktoś z naszych parafian chciałby się włączyć w tę pomoc 
to serdecznie prosimy i zachęcamy. Prosimy o kontakt z księ-
dzem lub Alicją Borys w biurze. Bóg zapłać! 
 

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH 
Pragniemy przypomnieć, że z myślą o osobach chorych w po-
deszłymm wieku lub w sytuacji niemożności dotarcia do 
kościoła z powodu złej pogody, w dalszym ciągu, w każdy 
weekend, transmitujemy Msze święte z naszego kościoła.  
W sobotę o godz. 4:00 pm oraz w niedzielę o godz. 9:30 i 
11:00. Transmitujemy również nabożeństwa wieczorne w 
tygodniu. Wystarczy wejść na naszą stronę 
www.olcworcester.com, aby zobaczyć transmisje na żywo lub 
zapis poprzednich Mszy św.  
Dziękujemy też wszystkim, którzy nawet jeżeli nie moga być 

w kościele, pamiętają o swoich niedzielnych ofiarach 
przysyłając je pocztą, dostarczając na plebanię w późniejszym 

czasie, lub używając online giving.  
Bóg zapłać! 

 
PODATKI. Trwa okres rozliczeń podatkowych. 

 W celu otrzymania zaświadczeń o wysokości ofiar złożonych 
na parafię, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną:  

508-755-5959 albo jane@olcworcester.com 
Osoby, które korzystają z online giving mogą same wydruko-

wać raport, po zalogowaniu do swojego konta.   
 

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASEK ZNIESIONY 
Z dniem 18 lutego, miasto Worcester zniosło obowiązek nosze-
nia masek w pomieszczeniach zamkniętych.  
W dalszym ciągu obowiązuje zalecenie zakrywania ust i nosa 
(ale nie obowiązek), w przypadku osób z osłabionym syste-
mem odpornościowym, w podeszłym wieku oraz członków 
rodzin osób z osłabioną odpornością. 

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.  

https://www.olcworcester.com/northern-poland-and-lithuania
https://olcworcester.com/
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 FEBRYARY 13, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,681.00 - Incl. $   924.00 online 
HOME MISSIONS   $     596.00 - Incl. $     65.00 online 
MAINTENANCE   $     316.00 - Incl. $     40.00 online 
RENOVATION FUND   $     917.50 - Incl. $     62.50 online 
CATHOLIC FREE PRESS  $       39.00 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: 
 
 

Archibald. Dcn and Mrs., 

   IMO Helen Zimkiewicz 

Deptuła, Monika 

Dymerski, Anna 

Kania, Elizabeth 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Kozlowski, Krystian and Kamila 

Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 

Lacoursiere, Joseph and Bernadette,   

                          IMO Helen Zimkiewicz 

LaFrance, John and Grażyna 

Lamoureux, David and Agnieszka 

Latour, Gerald and Barbara 

Maguire, Marcia  IMO Helen Zimkiewicz 

Pacek, John and Susan 

Sagan, Gregor and Marta 

Skrodzki, Tadeusz and Zofia 

Suchomski, Wiesław 

Swenson, Linda IMO Helen Zimkiewicz 

Wróblewska, Krystyna 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

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 74 osoby wzięło udział w tej zbiórce. 
Uzbierana suma na dziś to nieco ponad $10,220. 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, 74 people have donated over 
$10,220. 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! 

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


 

 

Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

  33 Ward Street, Worcester, MA 01610 

508-756-8346                                            
 

Barbara A. Kazmierczak  RN, CFSP                                                                                  
 

www.worcesterfuneral.com 

WHITE   EAGLE 
 

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  

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

EUROPEAN DELI  
Barbara Gąsiorowska 

508 797-1606  
23 Millbury Street, Worcester 

Polskie wędliny i wyroby mięsne, 
Catering, Gotowe polskie dania  

i potrawy, wybór produktów polskich  
i europejskich,  

Wysyłamy paczki do Polski! 

RICHARD KALINOWSKI 
 

Attorney and Counselor at Law 
Harvard Place, Suite 311 

35 Harvard St. 
Worcester, MA 01609 

 

508-713-1555 
rich@kalinowskilawoffice.com 

ewakalicka@gmail.com 

BO ’S CARPENTRY  
Residential Specialists * Decks * Tile 

Hardwood Flooring * Bathrooms 
Replacement Windows & Doors  

ALL TYPES CARPENTRY *  
HANDYMAN SERVICES 

Bogdan Mitaszka 

508-596-6505 
mówimy po polsku 

 

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        508-393-6760  

Pickle Haus Deli, 276 West Main Street, Northborough, MA  01532 
picklehausdeli@gmail.com;           www.picklehausdeli.com 

Space available! 
 

508-755-5959 
rectory@olcworcester.com 

 

$300 / year 

1280 Main Street, 
Worcester, MA 01603 

508-799-6031 
Mówimy po polsku 

Jesteśmy otwarci przez cały rok   

800-342-5315 
www.amta.com 

 
 

Vacations     Flights      Cars      Packages      Cruises 
 

Najtańsze bilety lotnicze        Mówimy po polsku 

https://picklehausdeli.com/
https://amta.com/
https://amta.com/

