
 

 

  

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 

27 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 27, 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 

 8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 8 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 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 and their families  
6. IMO Ersulia Saint Vil - int. daughter Marie France  
 

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 
8. O zdrowie, Błogosł. Boże dla Haliny, Zbigniewa i Wojciecha 
9. śp. Irena Bałazy 
10. śp. Thomas Stachura (1 rocz.) int. Bożena i Sławek 
Kurpiewscy 
11. O zdrowie i Boże błogosł. dla Ks. Tadeusza Stachury z 
okazji urodzin - int. Bożena i Sławek Kurpiewscy 
 

Monday, February 28     
6:30 AM - All souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Bolesława i Hieronim Karwowscy - int. Barbara 
z rodziną 
 

Tuesday, March 1 
6:30 AM - śp. Irene Maciejko (14th anniv.) - int. family 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia 
 
Ash Wednesday, March 2 / Środa Popielcowa, 2 Marca 
6:30 AM - śp. Deceased members of the Górecki Family - int. 
family 
4:00 PM - Prayers Service with distribution of Ashes 
6:30 PM - śp. Anna, Kazimierz i zmarłych z rodziny Pieniążków - int. 
córka z rodziną 
 
First Thursday, March 3       Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Sandra Linkevich Harmon 
6:30 PM - For Pope, Bishops, Priests, Deacons, Seminarians 
and new Vocations in the Church 
 
First Friday, March 4 Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Władysława Samsel - int. Jachimczyk Family 
6:30 PM - śp. Eleonora, Stanisław, Ryszard, Franciszek 
Galanek - int. Ela 
 

First Saturday, March 5 Pierwsza Sobota 
7:00 - śp. Tekla Kraska - int. Kraska and Kerins Families 
8:30 - Za Parafian 
 

Vigil of the 1
ST

 Sunday of Lent 
4:00 PM  
1. śp. Karol Pyśk - int. Michael and Gosha Schweger 
2. śp. Paweł Golemo - int. Maria Skowron 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Elżbieta i Bogdan Ciszewski 
4. śp. Camilla and Wilfred Ashey - int. Family 
5. śp. Kazimierz Szpak - int. Friend 
6. śp. Adam Recko family - int. family 
 

1
ST

 Sunday of Lent, March 6   
 1 Niedziela Wielkiego Postu, 6 Marca  

8:00 AM - śp. Stanisław Małkowski (12 rocznica) - int. żona 
9:30 AM - śp. Mary Skrocki (anniv.) and deceased members 

of the Skrocki, Petkus and Seligowski Families - int. Rita     
11:00 AM 
1. śp. Karol Pyśk - int. Grażyna i Andrzej Stomski 
2. śp. Regina Loconto - int. Barbara 
3. O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Jerzy Klimaszewski, Feliksa Kretowicz, Beata Bobier, 
Genowefa Rafałowicz - int. rodzina 
5. śp. Lucyna Klewicka - int. Brat z rodziną 
6. śp. Stanisława i Józef Soroko - int. córka z rodziną 
7. O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Lilianki z okazji 4-tych 
urodzin 
8. śp. Kazimierz Sawicki - int. córek 
9. O Boże błogosł. dla Eileen Sutton 
10. śp. Anna, Kazimierz, Halina Wróbel i zmarłych z rodziny 
Wróbel - int. córka Teresa 
11. śp. Arkadiusz Borkowski (30 dni po śmierci) - int. wnuk 
Patryk z rodziną 
12. śp. Regina Loconto - int. Rodzina Gawędzkich 
13. O Boże błogosł., Dary Ducha Św. i opiekę Maryi dla 
Alberta i Sebastiana z okazji urodzin - int. rodzice 
 

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

śp. Anna M. (Hmura) Baronoski, 99  

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

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 
SACRED HEART OF JESUS CANDLE 

A Special Intention, donated by Bernadette and Joe 
 

DIVINE MERCY CANDLE 
 A Special Intention, donated by Mary Ann Lysiak 

 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
A Special Intention, donated by Carolyn and Ted 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
Peace for Ukraine and the world 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 

8th Sunday of Ordinary Time 
“A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree 

bear good fruit.”  (LUKE 6:43)  

Are you using your gifts in the way God intended?  Have you 
asked God how He would like you to use them?  Do you 
compare yourself to others and complain about what you don’t 
have instead of being thankful for what you do have?  God 
gives each of us unique gifts and a unique plan.  Listen to how 
God is calling you to use your gifts, to bear good fruit, for the 
glory of His name.   
 

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 
 

ASH WEDNESDAY, March 2nd, marks the beginning of the 
Season of Lent. This is a time of preparation for the most 
important Feast that we celebrate in the Church – the 
Resurrection of the Lord. We do this by meditating on the 
Passion of the Lord and by participating in Lenten services 
such as the Stations of the Cross, Lenten Retreats, and Penance 
Services, and by performing extra good deeds. The Gospel 
reading for Ash Wednesday reminds us of the three most 
important works that we should practice in our lives: Prayer, 
Fasting, and Almsgiving.  

On Ash Wednesday we observe Fast and Abstinence.  
Fasting means having only one full meal. According to one’s 
needs and to maintain strength. Two smaller meatless meals 
are permitted, but they should not together equal one full meal. 
Eating solid foods between meals is not permitted. Liquids 
including milk and juices are allowed. 
Catholics from age 18 through age 59 are bound to fast. 
Invalids, pregnant women and nursing mothers are exempt. 
Abstinence on all Fridays of Lent, and on Ash Wednesday. No 
meat may be eaten on days of abstinence. Catholics 14 years 
and older are bound to abstain from meat on these days.  
Again, invalids, pregnant women and nursing mothers are 
exempt. 
On Ash Wednesday as a sign of repentance, we receive ashes 
on our foreheads. Distribution of Ashes will take place at the 
Masses: 6:30AM, & 6:30PM (bilingual) and at the prayer 
service at 4:00 PM. 
 

FRIDAYS OF LENT  
During Lent we are invited to spent some extra time in prayer, 
especially meditating on the Passion of our Lord.  
On Fridays of Lent our schedule will be as follows: 

 6:30AM - Mass in English 
 3:00PM - Exposition of the Blessed Sacrament, Chaplet of 

 Divine Mercy and adoration  
 5:30PM Benediction and Stations of the Cross in English 

and opportunity for confessions 
 6:30PM Stations of the Cross in Polish 
 7:00PM Mass in Polish 

 

ASH WEDNESDAY COLLECTION  
This Wednesday we begin Lent, a time of deepened prayer, 
penance and almsgiving.  This year we ask you to consider 
supporting the Ash Wednesday Collection for the care of our 
retired diocesan priests as part of your Lenten Program.  Our 
49 retired priests have faithfully served us in our parishes 
across the diocese, often until the retirement age of 75 or 

older.  Now, in their later years we can express our thanks and 
ease their concerns by supporting this Ash Wednesday 
Collection.  On behalf of our retired priests we thank you for 
your support. See the letter from Bishop McManus for more 
details. 

 

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 beginning at 5:30 pm.  
 

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

 

IS GOD CALLING YOU? 8th Sunday in Ordinary Time 
“Shine like lights in the world as you hold on to the word of 
life.” Are you called to belong to Christ alone as a priest, 
deacon or through the consecrated life? Contact the Vocation 
Office at (508)630-4473or email: donato.infante@gmail.com.  
 

40 DAYS FOR LIFE - LENTEN CAMPAIGN 
Abortion, is the most important social issue of our time. For 
what other issue involves the massive killing of innocent 
human beings? There have been over 63 million deaths from 
abortion since 1973. Clearly, every other issue is secondary to 
the abortion issue. 
Since it is the most important issue, it is where we should be 
concentrating our charitable efforts.  No one should be 
standing on the sidelines. No one should be too busy to help 
the cause in some way. Let us take advantage of this 
opportunity to grow closer to God during Lent by praying, 
fasting and sacrificing for the lives of His children.   
Jesus said, "Truly I tell you, whatever you did not do for one 
of the least of these, you did not do for me." (Mt 25:44). And 
who is more "the least" than the babies in the womb? Let us re-
dedicate ourselves this year to work and pray even harder to 
end the horror of abortion. 

The Spring/Lenten Campaign of 40 Days for Life  
will begin this Ash Wednesday, March 2nd.  

All are welcome to join us this day for a Candlelight Vigil 
from 6-7pm. We’ll provide candles, and we'll also have a lot of 
40 DFL books and booklets and small fetal models. 
Once again, our parish has made a commitment to vigil 
across the street from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street 
in Worcester, for the next 6 Wednesdays from 1 - 7:00pm. 
Please consider signing up for an hour or two of peaceful, 
prayerful public vigil asking the Lord to end the evil of 
abortion and for the conversion of the abortion workers and 
their patients.  Sign up sheets are available on the table at the 
side entrance to church. 
If you’re interested in learning more about 40 Days for Life, 
you can find more information at  www.40daysforlife.com/en/
university  

https://www.40daysforlife.com/en/university
https://www.40daysforlife.com/en/university


 

 

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

EMERGENCY  
PRAYER GROUP 

The Metanoia Community in our 
parish has a large group of people 
who are ready to pray for the inten-
tions sent by those in need of ur-
gent, immediate prayer support. 
You can be sure that all members of 
the Emergency Prayer Group usual-
ly pray for a week, or as long as 
necessary after receiving an inten-
tion request. 
If you believe in the power of inter-
cessory, communal prayer and are 
willing to help, you are encouraged 
to join the Emergency Prayer 
Group. If you have, or know of 
someone who has need of immedi-
ate prayer support, please call or 
text Dorota Bączek 508-464-8712 or 
Malwina Janczewska 508-847-7425  

THE ANNUAL  
WORCESTER DIOCESAN 

 CATHOLIC MEN'S  
CONFERENCE 

 
Assumption University  
Saturday, April 2, 2022.  

 
Visit the conference website 

at www.firstmensconf.org fo
r information and to purchase 
tickets online and elsewhere. 

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 tick-

ets are always $30.  

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 

 
Before concluding his 

general audience  
Feb. 23, the pope cal-
led on believers and 
nonbelievers to com-
bat the “diabolical in-
sistence, the diabolical 

senselessness of vio-
lence” with prayer 

and fasting. 
 

“I invite everyone to make 
 March 2, Ash Wednesday, 

 a day of fasting for peace,” he said.  
 

“I encourage believers in a special way to devo-
te themselves intensely to prayer and fasting on 

that day.  
 

May the Queen of Peace protect the world from 
the folly of war.” 

Pray for peace for Ukraine 

https://www.firstmensconf.org/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
8 NIEDZIELA ZWYKŁA 

„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie  
dostrzegasz belki we własnym oku?” Łk. 6, 40 

Jako uczniowie Jezusa winniśmy wystrzegać się pochopnych 
opinii i osądów. Dlatego że sami jesteśmy grzeszni. Dlatego że 
tylko Bóg jest ostatecznym sędzią, sprawiedliwym i miłosier-
nym. I wreszcie dlatego, że w tym przejawia się po prostu mi-
łość i miłosierdzie wobec bliźniego. Jak jednakże zrozumieć w 
tym kontekście słowa o niewidomych przewodnikach? Święty 
Łukasz kierował je do przełożonych młodych wspólnot katolic-
kich, uświadamiając im, jak wielką ponoszą odpowiedzialność, 
prowadząc braci. Uczynił to również dlatego, że w tychże 
wspólnotach zaczęli pojawiać się fałszywi nauczyciele, którzy 
stawiali siebie ponad Jezusa. Ale nie ma wątpliwości co do te-
go, że Ewangelista spisał te słowa, patrząc daleko w przy-
szłość. (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 
 

ŚRODA POPIELCOWA - Środa, 2 marca jest obchodzona 
jako Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Liturgii Kościoła 
nowy okres zwany Wielkim Postem. 
To czas, w którym przygotowujemy się do dobrego przeżycia 
najważniejszej uroczystości, jaką świętujemy w Kościele – 
Zmartwychwstania Pańskiego. Czynimy to rozważając Mękę 
Pańską, uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych jak 
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych, sakrament pokuty, dobre uczynki.  
W ewangelii Środy Popielcowej Pan Jezus przypomina nam o 
trzech najważniejszych uczynkach, które powinniśmy prak-
tykować w naszym życiu. Są to modlitwa, post i jałmużna. 
We środę popielcową obowiązuje post ścisły i abstynencja, 
czyli trzy bezmięsne posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta. 
Obowiązuje on tych, którzy ukończyli 18 lat, a nie rozpoczęli 
jeszcze 60 roku życia. Pozostałych, którzy ukończyli 14 lat ob-
owiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. Abstynencja i 
post ścisły nie obowiązują chorych, inwalidów, kobiet w ciąży 
i matek karmiących. 
We środę popielcową przyjmujemy popiół na nasze głowy, 
na znak pokuty.  
Obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy świętych o 6:30  
rano i 6:30 wieczorem (Pol/Eng). Dodatkowo, nabożeństwo 
Słowa Bożego z obrzędem przyjęcia popiołu, bez Mszy św. 
będzie o godz. 4:00 po południu. 

 

ZBIÓRKA NA DIECEZJALNY FUNDUSZ  
EMERYTALNY KSIĘŻY 

We Środę Popielcową będzie kolekta przeznaczona na Diece-
zjalny Fundusz Emerytalny Księży. Biskup McManus, zwraca 
się z prośbą o wsparcie tego funduszu, który ma pomóc w za-
pewnieniu opieki medycznej i innych świadczeń, emerytowa-
nym księżom naszej diecezji, którzy służyli wiernym przez 
wiele lat, do czasu odejścia na emeryturę, najczęściej w wieku 
75 lat lub nawet później. Bóg zapłać za każdą ofiarę.  

PIERWSZY CZWARTEK W tym dniu dziękujemy za sakra-

menty Eucharystii i Kapłaństwa. 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. Tym razem porządek będzie 

nieco inny ze względu na Wielki Post. Okazja do spowiedzi, 

jak zwykle od godz. 5:30 wieczorem.  
 

PIĄTKI WIELKIEGO POSTU 
W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do poświęcenia więcej 
czasu na modlitwę, szczególnie na rozważanie Męki Pańskiej.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nabożeń-
stwach Wielkiego Postu w naszym kościele.  

 6:30AM Msza św. w. angielskim 
 3:00PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka 

do Miłosierdzia Bożego i adoracja  
 5:30PM Zakończenie adoracji i Droga Krzyżowa w j. an-

gielskim 
 6:30PM Droga Krzyżowa w j. polskim 
 7:00PM - Msza św. w j. polskim 
 

PIERWSZA SOBOTA - Zapraszamy na Mszę św. i 

Nabożeństwo Pierwszej Soboty w j. polskim o 

godz. 8:30 rano.  

W obliczu wojny na Ukrainie i zagrożenia pokoju 

pragniemy jeszcze bardziej odpowiedzieć na apel Maryi z Fati-

my i modlić się o pokój. Msza św. i Różaniec w j. angielskim 

jak dotąd o godz. 7:00.  

 

NIEDZIELA - Gorzkie Żale - po Mszy św. o godz. 11:00.  
 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH - Niedziela 6 
marca. Zapraszamy na Różaniec i zmianę tajemnic  o godzinie 
10:30  
 

40 DAYS FOR LIFE (40 Dni dla Życia) jest międzynarodo-
wą kampanią mającą na celu zakończenie procederu aborcji, 
czyli zabijania dzieci nienarodzonych. Kampania polega na 
modlitwie, postach, pokojowych czuwaniach przed klinikami 
aborcyjnymi.  
W zbliżającym się Wielkim Poście pragniemy po raz kolejny 
uczestniczyć w tej inicjatywie. Rozpoczynamy we Środę Po-
pielcową, 2 marca od wspólnej modlitwy ze świecami o 
godz. 6:00 do 7:00 wieczorem. 
Nasza parafia proszona jest o udział we środy w godzinach 
1:00 do 7:00 wieczorem. Prosimy o Wasze zaangażowanie i 
świadectwo. Od roku 1973, kiedy to w USA zalegalizowano 
aborcję, zamordowano ponad 63 miliony dzieci nienarodzo-
nych. Dzieci nienarodzone nie mogą się same bronić, potrzebu-
ją nas, abyśmy przemówili w ich imieniu.  
 

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.  

https://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


 

 

February 
24, 2022 
 
My dear 
friends in 
Christ, 
 

It is always a joy for me 
to gather with our retired 
priests as they reminisce 
about cherished moments 
in their lives when they 
were in active ministry. It 
is equally edifying for me 
to witness the admiration 
our parishioners have for 
the retired priests who 
served them and their 
loved ones over the years, 
particularly at the annual 
gathering for Celebrate 
Priesthood. 
 
I write today to ask for 
your support for the Ash 
Wednesday Collec-
tion that assists in the 
care of retired priests of 
the Diocese of Worce-
ster. Unlike the annual 
December collection for 
the Retired Religious 
priests, sisters and 
brothers who are mem-
bers of religious orders 

throughout the country, 
the Ash Wednesday col-
lection was inaugurated 
last year to help in the 
care of diocesan priests 
who do not benefit from 
the December collection. 
 
We currently have 49 re-
tired priests. In the next 
eight years, we estimate 
an additional 42 priests 
will reach our normal re-
tirement age of 75. The 
annual costs for health 
insurance, housing and 
monthly stipends for reti-
red priests have averaged 
between $2.2 and $2.6 
million. Recent changes 
were made for future reti-
rement benefits for priests 
who have not yet retired. 
Those measures are 
expected to save up to 
$12 million through 2050. 
While Partners in Chari-
ty, Celebrate Priestho-
od and the endowments 
from Forward in Fa-
ith and Legacy of Ho-
pe are critical sources of 
support for priests’ retire-
ment, it took the addition 
of this Ash Wednesday 

collection last year for the 
Priests Retirement pro-
gram to experience a mo-
re balanced budget. 
 
Our retired priests have 
cared for us and our fami-
lies throughout the deca-
des. Please consider be-
ginning the Season of 
Lent with a sacrificial gift 
to the Ash Wednesday 
Collection on March 2 to 
support our retired prie-
sts. 
 
Please be assured of my 
prayerful gratitude for 
your support of all our 
various Diocesan efforts 
and for your considera-
tion of this request. 
 
With every prayerful best 
wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
Most Reverend 
Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF FEBRYARY 20, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  4,554.00 - Incl. $1,070.00 online 
LENTEN RETREAT   $     849.00 - Incl. $     10.00 online 
HOME MISSIONS   $       70.00  
MAINTENANCE   $     175.00  
RENOVATION FUND   $     982.50 - 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: 
 
 

Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 

Borowiec, Phyllis and Richard 

   IMO Helen Zimkiewicz 

Fleming, Thalia Marie 

Howard , Edward and MaryJane 

   IMO Helen Zimkiewcz 

Inman, Brian and Kathlyn 

   IMO Helen Zimkiewicz 

Kaminski, Donald and Linda 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Kopcinski, Robert and Elaine 

Lamoureux, David and Agnieszka 

    IMO Helen Zimkiewicz 

Macko, Marianna 

Miloski , Anthony E 

Norman, Leonard and Joan 

    IMO Helen Zimkiewicz 

Pacek, Leonard and Carolyn 

    IMO Helen Zimkiewicz 

Parker, Diane 

Piascik, Peter and Maria 

Popek, William and Teresa 

Smith, Patricia      IMO Helen Zimkiewicz 

Sobiech , Stanley and Jolanta 

Zabek Wesley and Elizabeth 

Zimkiewicz, Charlene 

    IMO Helen Zimkiewicz 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

ASH WEDNESDAY COLLECTION  
Retired Priests Fund 

 

KOLEKTA WE ŚRODĘ POPIELCOWĄ 

Opieka nad księżmi emerytami 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

FISH AND CHIPS                White Eagle Club 
 

118 Green St., Worcester                    508-753-9612 
 

Starting Ash Wednesday, March 2 and every Friday of Lent.  
 

Baked or Fryed Fish Dinner  $13.37 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224


 

 

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 107 

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/

