
 

 

  

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 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 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 

 3RD SUNDAY OF LENT - 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



 

 

 Saturday, March 19 
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. Józef 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 
18. śp. Bolesław Roszkowski - int. wnuk Jarek z rodziną 
19. O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i Dary 
Ducha Św. dla rodzin Stasiewicz i Śmigielskich 
20. śp. Teresa i Zygmunt Milewski - int. Halina i Marian 
Stomski 
 
Monday, March 21     
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Wypominki 
6:30 PM - śp. Edward Kizior i zmarłych z rodziny 
 

Tuesday, March 22 
6:30 AM - śp. Teresa Konopacka - int. Barbara z rodziną i 
Kazik 
6:00 PM - O łaskę pokoju dla Ukrainy i całego świata 
 
Wednesday, March 23 
6:30 AM - For Parishioners / Za Parafian 
6:30 PM - śp. Jarosław Zamora - int. siostra z rodziną 
 
Thursday, March 24 
6:30 AM - śp. Jarosław Zamora (10 anniv.) and deceased 
members of the Zamora, Zych, Niejadlik, Bal, Ciepiela 
Families 
 
 

Friday, March 25 
The Annunciation of the Lord / Zwiastowanie Pańskie 
6:30 AM - śp. Irena Pucyk, Henryk Kaczmarczyk - int. syn i 
córka 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław, Jan Drozdowski i zmarłych z 
rodziny Drozdowskich - int. .rodziny 
 
Saturday, March 26 
7:00 - śp. Regina Koczkodan (18 anniv.) - int. córka z rodziną 
 

Vigil of the 3
RD

 Sunday of Lent 
4:00 PM  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Ryszard i Urszula Kokosiński 
2. śp. George Daly - int. wife 
3. śp. Fr. Rinaldo Damian - int. Steve and Anne Chojnicki 
4. śp. Bobby Quaiel  
5. śp. Cecilia, Joseph and Phyllis Gurski 
6. śp. Bruce Parent - int. Family 
 

4
TH

 Sunday of Lent, March 27   
 4 Niedziela Wielkiego Postu, 27 Marca  

8:00 AM - śp. Bronisława i Stanisław Makarewicz; Antoni, 
Stanisław, Mirosław i zmarłych z rodziny - int. Adela i 
Jan Kulbacki 

9:30 AM - śp. Mary DeMalia (on the occasion of her birthday) 
- int. son     

11:00 AM 
1. śp. Karolina, Jan, Eugeniusz i Mieczysław Nasiadko - int. 
Barbara z rodziną 
2. śp. Genowefa i Edward Święszkowski - int. Grażyna z rodz. 
3. śp. Franciszek i Katarzyna Szczubełek - int. wnuk Stanisław 
Sobiech 
4. śp. Sławek i Dorota Pikuła (15 rocz.) - int. rodzina 
5. śp. Genowefa (rocz.) i Tadeusz Rafałowicz i zm. z rodz. - 
int. siostra 
6. śp. Stanisław, Janusz Jasiński i zm. z rodz. Jasińskich - int. 
córka z rodziną 
7. O łaskę zdrowia, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 
córki Anny z rodziną, Grzegorza, Azy i Adama - int. mama 
8. śp. Władysław, ,Maria, Jan Knutelski i zm. z rodz. 
Knutelskich - int. syn z rodziną 
9. śp. Marek Macko (2 rocz.) - int. żona z rodziną 
10. śp. Emil i Zofia Knutelski - int. Chór Parafialny  
11. O Boże łaski i opiekę Maryi dla Marzeny Brzóska - int. 
Zosia 
12. śp. Thomas Yu - int. rodzina 
13. śp. Teresa i Zygmunt Milewski, Jan i Czesława Parzych, 
Zofia Lipińska - int. Elżbieta 
 

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

śp. Teresa Milewski, 87  
May she rest in peace….  

Wieczne odpoczywanie  racz jej dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

       SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
       OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
Za Zmarłych z rodziny Florczyków 

 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
For Peace for Ukraine - O pokój w Ukrainie 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
3rd Sunday of Lent 

“…He said to the gardener, ‘For three years now I have 
come in search of fruit on this fig tree but have found 

none.’” (LUKE 13:7)  
We can all be like the barren fig tree at times.  Do you cling to 
what you have or do you generously share with others?   How 
will you respond when God asks you what you have done with 
all the gifts He has given you?  Remember, not only are we 
called to be generous, we are called to develop and nurture our 
gifts, and return them with increase.  Remember, we are called 
to be generous with all of gifts; especially the one that means 
the most to you  
 

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! 
 

OUR SUPPORT TO VICTIMS OF WAR IN UKRAINE 
Thank you all for your support for the victims of war in 
Ukraine.  
The Sisters of the Holy Family of Nazareth in Ukraine, with 
Sister Beata Wilk - Superior Regional for Ukraine, who visited  
our parish in 2016 are 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. 
THIS WEEKEND we 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 . 
 
KNIGHTS OF COLUMBUS are collecting non- perishable 
food items (with valid expiration dates) during Lent, which 
will be donated to the needy. Containers are at the entrances  of 
the church.  Thank you very much. 

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.  

 
 
 
 
 
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. 

https://www.firstmensconf.org/


 

 

KONSEKRACJA ROSJI I UKRAINY 
 
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tj. 25 
marca Ojciec Święty poświęci Rosję i Ukrainę 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Stanie się to o 
godz. 17.00 podczas nabożeństwa pokutnego w 
rzymskiej bazylice św. Piotra.  
 
Będzie to ponowne spełnienie prośby Matki Bożej 
przekazanej przez s. Łucję, wizjonerkę z Fatimy. W 
tym samym czasie papieski wysłannik kard. Kon-
rad Krajewski uczyni to samo w Fatimie. 
 
Poświęcenie takie miało już miejsce 25 marca 1984 
r. Dokonał go św. Jan Paweł II. Podobne akty mia-
ły miejsce także wcześniej, jednak dopiero po tym 
z 1984 r. s. Łucja uznała, że prośba Matki Bożej 
została spełniona. 
 
13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała w Fatimie 
m.in.: "Przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. 
w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli lu-
dzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapa-
nuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne 
nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowa-
nia Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec 
Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zo-
stanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje 
Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Ro-
sję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres 
pokoju". Wspomniane wyżej przyjście Matki Bożej 
do s. Łucji i żądanie poświęcenia Rosji Jej Niepo-
kalanemu Sercu miało miejsce 13 czerwca 1929 r. 
w kaplicy domu zakonnego w Tuy (Hiszpania).  

CONSECRATION OF RUSSIA AND UKRAINE 
 
Pope Francis will consecrate Russia and Ukraine to the Immaculate Heart 
of Mary, the Vatican announced last Tuesday. 
 
The Holy See press office said on March 15: “On Friday, March 25, 
during the Celebration of Penance at which he will preside at 5 p.m. 
in St. Peter’s Basilica, Pope Francis will consecrate Russia and 
Ukraine to the Immaculate Heart of Mary.” 
 
“The same act, on the same day, will be carried out in Fatima by His Emi-
nence Cardinal Krajewski, Apostolic Almoner, as envoy of the Holy Fa-
ther.” 
 
Cardinal Konrad Krajewski was one of two papal envoys sent to 
Ukraine last week in an expression of the pope’s concern for the war-torn 
country’s population. 
 
March 25 was the day in 1984 that Pope John Paul II consecrated Russia 
and the world to the Immaculate Heart of Mary. It is also the Solemnity of 
the Annunciation of the Lord. 
 
Ukraine’s Latin Rite Catholic bishops asked Pope Francis earlier this 
month to consecrate Ukraine and Russia to the Immaculate Heart of 
Mary. 
In a letter to the pope, the Ukrainian bishops said that they were writing 
“in these hours of immeasurable pain and terrible ordeal for our people” 
in response to many requests for the consecration. 
 
“Responding to this prayer, we humbly ask Your Holiness to publicly 
perform the act of consecration to the Immaculate Heart of Mary of 
Ukraine and Russia, as requested by the Blessed Virgin in Fatima,” said 
the letter, published on the bishops’ website on Ash Wednesday, March 2. 
Following the bishops’ call, Our Lady of Fatima shrines worldwide were 
invited to unite in prayer for the conversion of Russia. 
 
The appeal was made by Father Andrzej Draws, rector of the Sanctuary of 
the Blessed Virgin Mary of Fatima in Krisovychi, western Ukraine. 
He encouraged all shrines in honor of Our Lady of Fatima to unite in 
prayer for the conversion of Russia. 
 
Ukraine and Russia, the two largest countries in Europe by area, are both 
predominantly Eastern Orthodox countries with deep traditions of Marian 
devotion. 
 
Yaroslav the Wise, the grand prince of Kyiv, dedicated his lands to Mary 
in 1037 and she has been known since then as “Queen of Ukraine.” Pope 
Francis used the title in his Angelus address on March 6, saying: “Let us 
pray together, as brothers and sisters, to Our Lady, Queen of Ukraine.” 
Before the revolutions of 1917 that overthrew the Russian Empire and led 
to the creation of the Soviet Union, Russia was colloquially known as the 
“house of Mary” because there were more shrines and churches dedicated 
to Our Lady than in any other country at the time. (Catholic News Agency) 
 
 
 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
figowcu, a nie znajduję.” Łk, 13,8 

Poruszająca jest przypowieść o ogrodniku, który choć powinien 
już dawno wyciąć nieurodzajne drzewo, ale ponieważ sam je 
zasadził, wciąż czeka cierpliwie, dając mu kolejną szansę. Mo-
że jednak zacznie owocować? Tym współczującym ogrodni-
kiem jest Pan Jezus. Nieurodzajnym figowcem jest człowiek. A 
przypowieść przypomina palec Jezusa skierowany w moją stro-
nę: „może to już ostatni moment, żebyś się wreszcie nawrócił i 
stał się człowiekiem naprawdę Bożymi?”. (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. Dzieci nienarodzone nie mogą się same bronić, 
potrzebują nas, abyśmy przemówili w ich imieniu.  
 

POMOC OFIAROM WOJNY W UKRAINIE 
Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary na pomoc dla ofiar 
wojny w Ukrainie.  
Siostry Nazaretanki z Ukrainy razem z Siostrą Beatą Wilk - 
Przełożoną Regionalną na Ukrainę, która odwiedziła naszą pa-
rafię w 2016 roku, dziękują za modlitwy i pomoc materialną. 
W dalszym ciągu zbieramy fundusze na pomoc dla Sióstr Na-
zaretanek i ich podopiecznych w Ukrainie.  
Czeki można wystawiać na "Our Lady of Czestochowa" z ad-
notacją "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 - Dzisiaj możemy też dołączyć do 
Ojców Franciszkanów z Bridgeport CT organizujących pomoc 
dla Ukrainy. Zbierają oni środki opatrunkowe i leki pierwszej 
pomocy, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Mają oni zorganizo-
wany transport do Polski a stamtąd na Ukrainę, bezpośrednio 
do franciszkanów, którzy dalej będą rozprowadzać to potrzebu-
jącym. 
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. 
 

PARTNERS IN CHARITY - Podczas Wielkiego Postu w 

parafiach naszej diecezji trwa zbiórka pieniędzy na tzw. Fun-

dusz Biskupi, z którego Biskup może finansować ważne zada-

nia prowadzone przez diecezję: charytatywne, edukacyjne i 

duszpasterskie. Każdego roku nasz Biskup zwraca się do swo-

ich wiernych z prośbą o ofiarę na ten fundusz. W tych dniach 

otrzymamy list z informacją na ten temat i kopertą.  

Ponadto koperty można znaleźć przy ołtarzach bocznych lub 

przy wejściu głównym.  

Naszym celem jest uzbieranie $46,500. O taką kwotę prosi nas 

diecezja. Jeżeli wszyscy się włączymy z pewnością osiągniemy 

nasz cel. Nasz udział w Partners in Charity jest dowodem 

naszej jedności i wspólnoty z  pozostałymi parafiami i całą 

diecezją.  

Ofiary można wrzucić razem z niedzielą kolektą albo wysyłać 

bezpośrednio do diecezji. Można też użyć strony internetowej: 

www.partners-charity.net. Prosimy bardzo, w każdym przy-

padku, o zaznaczenie w odpowiednim miejscu naszej parafii. 

Dziękujemy też wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ten cel. 

Bóg zapłać za Waszą pomoc i hojność! 
 

RYCERZE KOLUMBA organizują w Wielkim Poście zbiór-
kę żywności niepsującej się i o przedłużonym terminie ważno-
ści, która będzie przekazana ubogim. Pojemniki są przy wej-
ściu do kościoła. Bóg zapłać za każdy dar. 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża 
grupa osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w 
intencjach nadesłanych przez osoby potrzebujące 
natychmiastowego wsparcia modlitewnego. Ponie-
waż często są to sytuacje niecierpiące zwłoki, dlatego po przy-
jęciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia Modli-
tewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i możesz 
być pewien, że w nadesłanej intencji modli się wiele osób z 
reguły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy 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


 

 

PARTNERS IN CHARITY 2022 
Every year around this time we participate in the diocesan Partners in Charity 
Appeal. 
With your support, faith in action is visible every day in the compassionate out-
reach of Catholic Charities, to the least among us; in the prayerful witness of our 
retired priests and the joy of new priestly vocations; to the many diocesan minis-
tries and programs that heal, teach and care for others. Watch the Appeal Video 
at home this week at www.partners-charity.net.  
Our parish goal is $46,500. Many of us received a pledge envelope, and all of our 
registered families and individuals will receive them with a letter from the parish. 
They can also be found at the entrances and in the rectory. Please complete your 
pledge envelope, indicating your gift or pledge and return it with the weekend 
collection or mail it to the parish or directly to the diocese, indicating the name 
of our parish, so we can receive the credit. It is important for all of us to partici-
pate in order to support our mission as a diocese. Please be as generous as possi-
ble. If you have already made a gift to the 2022 appeal we thank you. Your gift 
will help us in reaching our parish goal. You can also make your gift online at 
www.partners-charity.net. Thank you and God Bless! 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF MARCH 13, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,663.00 - Incl. $   907.00 online 
LATIN AMERICA   $     632.00 - Incl. $     30.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $  9,980.00 - Incl. $4,870.00 online 
ASH WEDNESDAY   $       50.00  
MAINTENANCE   $     255.00 - Incl. $     60.00 online 
EASTER FLOWERS   $       30.00 online 
GOOD FRIDAY    $         5.00 online 
RENOVATION FUND   $     772.50 - Incl. $   357.50 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. 

Chapdelain, Raymond and Loretta 

   IMO Helen Niedbala 

Fleming, Thalia Marie 

Gawedzki, Ireneusz and Anna 

Holewa Richard and Mainville, Laurie 

   IMO Helen Niedbala 

Kalinowski, Tadeusz and Dorota 

Kilinski, Elaine 

Klimaszewski, Wacława 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

LaFrance, John and Grazyna 

Nowak, Marta 

Pacek, John and Susan 

Pawlowski, Zbigniew and Teodozja 

Piaścik, Peter and Maria 

Pilichowicz, Anna and Adam 

Strniste, Paul and Cynthia 

   IMO Helen Niedbala 

Szczubełek, Władysław and Krystyna 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Easter Flowers 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Kwiaty na Wielkanoc 

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://partners-charity.net/
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/

