
 

 

  

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 

13 Marca, 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 

March 13, 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 

 2ND SUNDAY OF LENT - 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



 

 

 Saturday, March 12  
7:00 - Charles Henry Harmon - for sanctification 

Vigil of the 2
ND

 Sunday of Lent 
4:00 PM  
1. śp. Statia Yuknavich - int. daughter and family 
2. śp. Blanche Anisko (anniv.) - int. sister 
3. śp. For the poor souls in Purgatory - int. Paul 
4. śp. John Chojnicki (anniv.) - int. children Steve and Annie 
5. śp. Joshua Kozaczka and Jadwiga Burzyński - int. Barbara 
6. śp. Anita Bieś (anniv.) - int. family 
7. śp. Cecilia and Joseph Gurski 
8. śp. Phyllis Gurski 
 

2
ND

 Sunday of Lent, March 13   
 2 Niedziela Wielkiego Postu, 13 Marca  

8:00 AM - śp. Maria, Jan, Aniela, Jan Mrzygłód - int. rodzina 
9:30 AM - śp. Aleksander Kowalczyk - int. daughters Donna 

and Grace     
11:00 AM 
1. O Boże łaski, moc Ducha Świętego i opiekę Maryi dla 
Jagody z okazji urodzin 
2. śp. Wiktoria, Antoni, Zenon Sosnowski i zmarłych z rodziny 
- int. Barbara 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
4. śp. Karol Pyśk - int. Stanisław i Jolanta Sobiech 
5. śp. Cindy Powel - int. Halina Lange 
6. śp. Jolanta Wojtarowicz - int. Chór Parafialny 
7. O zdrowie i Bł. Boże dla Anny, Adama, Jakuba i Filipa oraz 
z podziękowaniem za otrzymane łaski 
8. śp. Michał Bober (4 rocznica) oraz za zmarłych z rodziny 
Boberów; śp. Andrzej Banaś - int. Grzegorz 
9. O Boże błogosł. dla córek Marty, Julii, Lidii i wnuczka 
Williama - int. Lucjan 
10. śp. Wiesława Rogowska - int. córka Agnieszka z rodziną 
11. O opiekę Matki Bożej dla rodziny Rosińskich 
12. śp. Zenon Stasiewicz (2 rocz.), Sylwia Stasiewicz i 
zmarłych z rodziny - int. syn z rodziną 
13. śp. Ryszard, Jan, Maria, Józef Bolesław, Stanisław 
Śmigielscy i zmarłych z rodziny - int. rodzina 
14. śp. Mieczysław Konopka i dusze w czyśćcu cierpiące - int. 
mama.  
15. śp. Stanisław Małkowski - int. syn z rodziną 
16. śp. Piotr Chrostowski (zmarł w Polsce) i zmarłych z 
rodziny - int. kuzynka Irena 
 
Monday, March 14     
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Teresa Grużewska - int. Bożena z rodziną 
 

Tuesday, March 15 
6:30 AM - śp. Kathy and John Szczyrko and deceased 
members of the family 
 
Wednesday, March 16 
6:30 AM - śp. Paul Gleason 
6:30 PM - śp. Barbara Borys (45 rocznica) 
 
Thursday, March 17           St. Patrick / Św. Patryka 
6:30 AM - śp. Helen F. Danko - int. children 
 
Friday, March 18 
6:30 AM - śp. John Kowalczyk - int. sisters Donna and Grace 
6:30 PM - śp. Karol Pyśk - int. Alicja i Jagoda z mężem 
 
 
 

Saturday, March 19 
St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary 

Św. Józefa, Oblubieńa Najświetszej Maryi Panny 
7:00 - śp. Helen Zimkiewicz - int. Kim Harmon 

Vigil of the 3
RD

 Sunday of Lent 
4:00 PM  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Jadwiga Szydlik 
2. śp. Joseph and Dorothy Sublowski - int. Paul and Raymond 
Stukowski 
3. śp. Józeg Zegan - int. daughter and family 
4. śp. Stefan, Józefa, Józef, Stefania Chojnowski and 
deceased members of the family - int. Lamoureux Family  
5. śp. Józef Kurkiewicz - int. wife and daughters with families 
6. śp. Helen Niedbala - int. Małgorzata and John Bartosiewicz 
 

3
RD

 Sunday of Lent, March 20   
 3 Niedziela Wielkiego Postu, 20 Marca  

8:00 AM - śp. Józef, Mieczysław Płońscy i zmarłych z rodziny 
Płońskich - int. wnuczka Irena z rodziną 

9:30 AM - śp. Teresa Pasiuk - int. Olszewski Family     
11:00 AM 
1. śp. Anna, Stanisław Drozdowski - int. dzieci 
2. śp. Piotr, Helena, Edward, Kazimierz, Bronisław, Genowefa 
Lemański - int. Marian i Halina Stomski 
3. śp. Helena i Ignacy Szambelan - int. syn z rodziną 
4. śp. Czesław Reska - int. Grażyna i Andrzej Stomski 
5. śp. Zbigniew Wasik - int. Andrzej 
6. śp. Józef Mazierkowski (rocznica) - int. córka z rodziną 
7. Za dzieci krzywdzone w swoich rodzinach 
8. śp. Zofia i Emil Knutelscy - int. Chór Parafialny 
9. śp. Paulina i Edward Kuta, Zofia i Wincenty Marek 
10. śp. Józef i Teodora Kaczmarczyk i zmarłych z rodz. - int. córka  
11. O zdrowie dla rodziców - int. córka Justyna 
12. O opiekę Matki Bożej dla córki Mai i Bianki - int. rodzice 
13. śp. Józefa i Tadeusz Gil, Barbara Moczko - int. rodzina 
14. śp. Tadeusz, Stanisława Pardo, Józef, Czesława, 
Kazimierz Ustaszewscy, Zbigniew, Paweł Chełstowski, 
Jadwiga Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
15. śp. Maciej Bączek 
16. śp. Agnieszka (rocz.) i Stanisław Wawerek oraz zmarłych 
z rodziny - int. Krystyna Snopko 
17. śp. Ania Rutkowska 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

 
 
 
 
 
Once again, our parish has made a commitment to witness 
across the street from Planned Parenthood, 470 Pleasant Street 
in Worcester, on Wednesdays of Lent, from 1:00 - 7:00pm. 
Please consider signing up for an hour or two of peaceful, 
prayerful public vigil asking the Lord to end the evil of abor-
tion 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. 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
2nd Sunday of Lent 

“I am the Lord who brought you from Ur of the Chaldeans to 
give you this land as a possession.”  (GENESIS 15:7)  

Just as the Lord gave Abraham, Moses and the Israelites a land 
to possess, He has also given each of us a home.  Whether your 
home is grand or humble, it is a gift from God.  Abraham 
prepared a great sacrifice to the Lord in gratitude for the home 
God gave him.  How do you show your gratitude to God for 
the home He has given you?  Do you make a sacrifice of any 
kind?  Do you return any of your finances to God, investing 
equally in your eternal home just as you invest in your earthly 
home?  
 

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 
 

ABSTINENCE ON ALL FRIDAYS OF LENT.  
No meat may be eaten on days of abstinence. Catholics 14 
years and older are bound to abstain from meat on these days. 
Invalids, pregnant women and nursing mothers are exempt. 
 

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 

 

MASS FOR LIFE AT CATHEDRAL 
The annual Mass for Life will be celebrated by Bishop Robert 
J. McManus on the Solemnity of the Annunciation of the 
Lord, Friday, March 25 at 10:00 am at the Cathedral of St. 
Paul.  All are invited to join students from our Catholic schools 
who will be our special guests.  The Diocese of Worcester’s 
annual Pro-Life Awards will also be presented at this 
Mass.  All are welcome to attend! 
 

SISTERS FROM PERU SAY THANK YOU! 
The Sisters of St. Clare (The Poor Clares) from Peru are very 
grateful for the donation of $6,000 they received from us 
recently. They sent us a thank you letter and pictures (next 
page). The money will help them to continue the construction 
of the convent and kitchen for the poor.  
The Sisters would like to thank everyone for their kindness and 
generosity,  and they promise prayers for our parish.  
 

OUR SUPPORT TO VICTIMS OF WAR IN UKRAINE 
"Whatever you did to one of the least of these my brethren, 

you did to me" Mt 25:40 
We still can’t believe what is happening in Ukraine. It is a war. 
People are being killed. Most of the world stands with Ukraine 
and prays for this brave Nation and its President and other 
leaders. 
The Church in Ukraine, clergy, religious and laity remain 
united in prayer and support for one another. Among them are 
many priests and religious sisters from Poland who decided to 

stay in Ukraine with their people. 
The Sisters of the Holy Family of Nazareth, who once  served 
at Our Lady of Czestochowa Parish and St. Mary’s School in 
Worcester, are present in Ukraine in six locations.   
Sister Beata Wilk - Superior Regional for Ukraine, who visited 
our parish in 2016 is very grateful for our prayers and financial 
support.  
You can still donate to help Ukraine at the parish office or 
online through our online giving site by selecting "Support 
for Ukraine" from the list. You can also drop your donation  
off with the Sunday collections in a separate envelope.  
If you prefer to write a check, please make it payable to Our 
Lady of Czestochowa Church. Be assured that every penny 
collected will be sent to help our compatriots in Ukraine. God 
bless you for every gesture of love for our neighbor. 
 
NEXT WEKEND we will also have an opportunity to donate 
the first aid articles and first aid medicine: bandages, gauzes, 
plasters, first aid ointment, pain relief medications: Ibuprofen 
Tylenol etc. The basket will be placed at the entrances. This is 
being coordinated by Polish Parish in Bridgeport CT, and then 
will be shipped to the Franciscan Fathers in Kraków and Lviv, 
Ukraine.   
 

QUO VADIS SCHOLARSHIPS 
The Quo Vadis of Worcester will be accepting applications for 
its annual scholarship. Any High School Seniors of Polish 
Ancestry who are students in Worcester County can apply. 
Application forms will be available at Our Lady of 
Czestochowa rectory during regular business hours. 
 
CLASS OF 1966 will grant three additional scholarships of  
$500 each for a student attending a catholic school in the 
diocese. Please contact Ken Baldyga at 
youngken1@verizon.net if interested, by March 31st . 
 

EMERGENCY PRAYER GROUP 
The Metanoia Community in our parish has a lar-
ge group of people who are ready to pray for the 
intentions sent by those in need of urgent, imme-
diate prayer support. You can be sure that all 
members of the Emergency Prayer Group usually 
pray for a week, or as long as necessary after receiving an 
intention request. 
If you believe in the power of intercessory, communal prayer 
and are willing to help, you are encouraged to join the Emer-
gency Prayer Group. If you have, or know of someone who 
has need of immediate prayer support, please call or text 
Dorota Bączek 774-464-8712 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 for 
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 tickets are always $30.  

https://www.firstmensconf.org/


 

 

Podziękowanie od sióstr Klarysek 
z Pariacoto w Peru 
 

KSIADZ RYSZARD POLEK 
PROBOSZCZ PARAFII 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA 
WORCESTER. MASSACHUSETTS 
 

Pariacoto, 06 marca 2022 
 

NIECH BEDZIE POCHWALO-
NY JEZUS CHRYSTUS 
Czcigodny i Drogi Księże Pro-
boszczu. Niniejszym listem pragnę 
złożyć bardzo serdeczne podzięko-
wanie za dar serca drogich i ko-
chanych członków Wspólnoty 
"Metanoia" oraz wszystkich Dar-
czyńców Parafii "Our Lady of 
Czestochowa", przekazany nam na 
dalszy ciąg prac związanych z bu-
dową naszego klasztoru misyjnego 
w peruwiańskich Andach, w mia-
steczku Pariacoto. Obecnie trwa u 
nas pora deszczowa, sytuacja była 
krytyczna, ponieważ jesteśmy w 
trakcie budowy domu formacyjne-
go, czyli tzw. 
"Nowicjatu" i zabrakło nam fundu-
szy na zalania dachu. Z tej racji, 
nasza wdzięczność skierowana do  
czcigodnego Księdza jest tym 
większa, bo natychmiast, po otrzy-
maniu kwoty w sumie U$D 6.000, 
mogłyśmy spłacić dług zaciągnięty 
za materiały budowlane i rozpo-
cząć natychmiast przygotowania 
do zalania dachu. Czeka nas jesz-
cze budowa pietra, aby dom for-
macyjny mógł jak najlepiej służyć 
młodym kandydatkom, które zgło-
szą się do naszej nowopowstającej 
zakonnej Wspólnoty.  
W minionym roku, dzięki również 
waszej hojnej pomocy, mogliśmy 
dokończyć budowę pomieszczeń 
klasztornych oraz położyć funda-
menty pod jadłodajnię dla najbied-
niejszych dzieci oraz osób w star-
szym wieku opuszczonych przez 
swoje rodziny. Tym projektem 
pragniemy o garnąć najbardziej 
potrzebujące rodziny naszego mia-
steczka oraz pobliskich górskich 
wiosek. 
Zgodnie z naszym charyzmatem 
kontemplacyjno-misyjnym, przyj-
mujemy siostry zakonne z czyn-
nych Zgromadzeń, oraz panie lub 
młode dziewczyny na indywidual-
ne rekolekcje, Jednak nie mamy do 
tej pory 
odpowiednich w tym celu po-
mieszczeń .... Nasze miasteczko 
Pariacoto, jest miasteczkiem  piel-
grzymkowym, gdyż w naszej fran-

ciszkańskiej parafii spoczywają 
ciała Błogosławionych Męczenni-
ków O. Michała Tomaszka I O. 
Zbigniewa Strzałkowskiego. Z tej 
też racji, widzimy potrzebę zbudo-
wania 
pokoi gościnnych, dając pielgrzy-
mom możliwość odprawienia u 
nas rekolekcji.  
Czcigodny Księże Proboszczu, 
pisze szeroko o naszej misji, aby 
lepiej zobrazować nasza rzeczywi-
stość i projekty naszej działalności 
na misjach. Zapraszamy wszyst-
kich członków Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Worcester do 
gorącej modlitwy o rozwój naszej 
placówki kontemplacyjno - misyj-
nej oraz o liczne i święte powoła-
nia zakonne. 
Równocześnie pragnę zasugero-
wać duchowo-materialną adopcję 
naszej wspólnoty misyjnej Sióstr 
Klarysek Kontemplacyjnych, przez 
osoby lub rodziny należące do wa-
szej pięknej Parafii. Może by wła-
śnie ktoś zechciał nas zaadoptować 
i podjął się choćby na jakiś czas 
wspierać nas swoją codzienną mo-
dlitwą oraz dorywczą pomocą ma-
terialną, w duchu wiary i miłości 
do katolickich polskich misji poza 
granicami naszej ukochanej Ojczy-
zny. 
Kończąc na razie ten list, jeszcze 
raz bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim Ofiarodawcom za przy-
słaną nam pomoc finansową. 
Niech dobry i miłosierny Bóg hoj-
nie wynagrodzi, obdarzając swoim 
błogosławieństwem. A nasza Pani 
Jasnogórska strzeże Drogiego 
Księdza Proboszcza wraz z całą 
Parafią od wszystkiego złego. 
 

Podaje nasz kontakt mailowy oraz 
numer telefonu, tak na wszelki 
wypadek: e-mail: 
cristitereclara24@hotmail.com 
tel: 0051 976431555 
Z zapewnieniem o codziennej mo-
dlitwie, wdzięczne Siostry Klary-
ski Kontemplacyjne na misjach w 
Peru. 
 

S. Krystyna Teresa Kuklińska 
Odpowiedzialna za dzieło nowej 
fundacji 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY  
JEZUS CHRYSTUS! 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Okres czterdziestodniowego postu nazywany jest wielkim tak-
że dlatego, że zaprasza do stawiania wielkich pytań i poszuki-
wania na nie odpowiedzi. Jednym z nich jest kwestia ostatecz-
nego celu naszego życia. W prosty i konkretny sposób mówi o 
tym dziś św. Paweł: „nasza ojczyzna jest w niebie.” To znaczy, 
że Bóg obdarzył nas łaską życia wiecznego i zaprasza każdego 
człowieka do wspólnoty życia w swoim królestwie. Niebo, do 
którego zdążamy, wcale nie musi być czymś tak odległym jak 
gwiazdy rozsiane w bezkresnym kosmosie. Ono jest już teraz 
wokół nas, tylko grzech sprawia, że nie potrafimy go doświad-
czyć. Dlatego czas Wielkiego Postu jest przynagleniem do na-
wrócenia. Chodzi o to, byśmy oczyszczeni przez pokutę i prze-
mianę życia mogli przejrzeć.  (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 - MSZA ŚW. I NOWENNA 
W środę po Mszy św. o godz. 6:30 wieczorem, jak zwykle bę-
dzie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i  św. Jana 
Pawła II. Podziękowania i prośby można wrzucać do skrzynki 
przy wejściu głównym.  

 
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, Koron-

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

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.  
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 abor-
cję, zamordowano ponad 63 mi-
liony dzieci nienarodzonych. 
Dzieci nienarodzone nie mogą się 
same bronić, potrzebują nas, aby-
śmy przemówili w ich imieniu.  
 
 

POMOC OFIAROM WOJNY NA UKRAINIE 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich  

najmniejszych, mnieście uczynili” Mt 25.40 
Trudno uwierzyć w to, czego jesteśmy świadkami - krwawa 
wojna w Ukrainie niesie śmierć i cierpienie niewinnych ludzi.  
Prawie cały świat jednoczy się z Ukrainą, modli się i wspiera 
na różne sposoby.  
Kościół w Ukrainie, księża, zakonnicy, siostry zakonne i 
świeccy, wszyscy razem  są zjednoczeni w modlitwie i pomocy 
sobie nawzajem. Wielu z nich to księża i siostry z Polski, któ-
rzy zostali w Ukrainie ze swoimi ludźmi.   
Siostry Nazaretanki, które pracowały kiedyś w naszej parafii i 
szkole St. Mary's są obecne w Ukrainie w sześciu różnych 
miejscach. Siostra Beata Wilk - Przełożona Regionalna na 
Ukrainę, która odwiedziła naszą parafię w 2016 roku, dziękuje 
za modlitwy i pomoc materialną. 
Nasza parafia zbiera pieniądze na pomoc dla Sióstr Nazareta-
nek i ich podopiecznych w Ukrainie.  
Zachęcamy do włączenia się. Czeki można wystawiać na "Our 
Lady of Czestochowa" z adnotacją "Ukraina". 
Ofiary można też składać przez online giving na naszej stronie: 
www.olcworcester.com wybierając z listy "Support for Ukra-
ine.” Można także swoją ofiarę wrzucić wraz z niedzielną ko-
lektą w osobnej kopercie z napisem Ukraina. Bóg zapłać za 
każdą pomoc.  
POMOC RZECZOWA - W następny weekend możemy dołą-
czyć do Ojców Franciszkanów z Bridgeport CT organizujących 
pomoc dla Ukrainy. Zbierają oni środki opatrunkowe i leki 
pierwszej pomocy, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Mają oni 
zorganizowany transport do Polski a stamtąd na Ukrainę, bez-
pośrednio do franciszkanów, którzy dalej będą rozprowadzać to 
potrzebującym. 
Wspólnie zebrane rzeczy zostaną przekazane jednym transpor-
tem. w kościele będzie wystawiony kosz, do którego będzie 
można składać dary rzeczowe. Prosimy o nieprzynoszenie rze-
czy używanych i innych niż wyżej wymienione. 
 

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA 
We czwartek 17 marca o 6.30 wieczorem spotykają się męż-
czyźni na wspólnej modlitwie i wymianie doświadczeń w sali 
Metanoi na plebanii w ramach grupy Świętego Józefa. Mogą 
do niej dołączyć także ci mężczyźni, którzy jeszcze nie brali 
udziału w tego typu spotkaniach.  

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest 
duża grupa osób, która wyraziła gotowość do mo-
dlitwy w intencjach nadesłanych przez osoby po-
trzebujące natychmiastowego wsparcia modlitew-
nego. Ponieważ często są to sytuacje niecierpiące zwłoki, 
dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członkowie Po-
gotowia Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują wia-
domość i możesz być pewien, że w nadesłanej intencji mo-
dli się wiele osób z reguły przez tydzień lub tyle ile potrze-
ba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, za-
chęcamy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bą-
czek: 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 

https://giving.parishsoft.com/App/Form/d7f7b156-aa7e-4007-821d-bdef3587989e


 

 

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


 

 

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL  
PATRON SAINT OF KYIV, UKRAINE 

 
A statue of St. Michael the Archangel stands in the center of Kyiv, depicted with 
a shield and a sword, as the protector of the capital of Ukraine and the entire 
country, which is now threatened by the invasion of Russia. 
Placed in 2002, the statue, constructed of bronze and gold, stands above the Lach 
Gates in Independence Square in Kyiv.  
St. Michael the Archangel is the patron saint of Kyiv and is also at the center of 
the coat of arms of the Ukrainian capital. 
In the 16th century, St. Michael the Archangel appeared on the coat of arms of 
Kyiv. But in 1969, during the regime of the Soviet Union, the authorities replaced 
his figure with chestnut 
leaves. This remained the 
case until after the fall of 
the USSR, when the arch-
angel was returned to the 
coat of arms, in 1995. 
The Golden Monastery of 
St. Michael the Archangel 
is a famous spot, standing 
majestically on the top of a 
hill to the right of the Dnie-
per River. Previously de-
stroyed in the ’30s by the 
Soviet authorities, it was 
then rebuilt in 1991 on the 
occasion of Ukraine’s inde-
pendence. 
 
Source: National Catholic 
Register 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF MARCH 6, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  7,115.00 - Incl. $1,987.00 online 
ASH WEDNESDAY   $  2,230.00 - Incl. $   150.00 online  
MAINTENANCE   $  2,577.00 - Incl. $   415.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $16,655.00 - Incl. $5,755.00 online 
LENTEN RETREAT   $       48.00 - Incl. $     10.00 online 
EASTER FLOWERS   $       45.00 online 
LATIN AMERICA   $       50.00 online 
RENOVATION FUND   $  1,144.50 - Incl. $   357.50 online 
CATHOLIC FREE PRESS  $     738.00 - Incl. $     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: 
 
 

Bruderek, Andrzej and Halina 

Courtney, Donald and Barbara 

Doroz, Christopher and Grazyna 

Ermanski, Brenda 

Hmura, Christine IMO Anna Baronoski 

Jean, Elain IMO Helen Niedbala 

Kania, Elizabeth 

Kacprzyk, Edy and George 

Kazmierczak, Barbara A 

Klimczuk,  Helena 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Lacoursiere, Joseph and Bernadette 

   IMO Helen Niedbala 

Mazierkowski, Justyna and Paweł 

Mrzygłód, Małgorzata 

Pacek, John and Susan 

Pardo,  Alina 

Parzych, Jan and Jadwiga 

Piasecki, C. Richard IMO Helen Niedbala 

Pietrewicz, Richard and Lee 

Polek, Fr. Richard 

Popielarczyk, Joanna and Dariusz 

Rohde, James and MaryAnn 

Savaria, Gretchen and Matthew 

Stasiewicz, Jarosław 

Wasielewsksi, Dianne IMO Helen Niedbala 

Wróblewski, Richard 

Zaterka, Julie and Al IMO Anna Baronoski 

Zibrid, Sabina 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

FISH AND CHIPS 
                White Eagle Club 

 

118 Green St., Worcester                     
 

Fridays of Lent    508-753-9612 
 

Baked or Fryed Fish Dinner  $13.37 

Cleaning Services Needed 

On a Weekly Basis.  

For more information 

Please Contact Rick  

at 774-696-5548 

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/

