
 

 

  

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 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 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 

 4TH SUNDAY OF LENT - 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



 

 

 Saturday, March 26 

Vigil of the 4
TH

 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 zmarłych z 
rodz. Rafałowicz - 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 
14. śp. Józef Kostecki (30 dzień po śmierci) - int. Genowefa 
15. Msza św. dziękczynna, z prośbą o Boże błogosł. dla 
sponsorów i ofiarodawców rehabilitacji  Sławka w Polsce - int. 
Bożena i Sławek Kurpiewski 
16. O zdrowie dla Janusza - int. ciocia Jola 
17.  śp. Paweł Golemo - int. Zosia 
 
Monday, March 28     
6:30 AM - śp. Naomi Stephany - int. Family 
6:30 PM - śp. Józef, Maria Kuta i zmarłych z rodziny Kutów -
int. rodzina 
 

Tuesday, March 29 
6:30 AM - śp. Marek Macko (anniv.) - int. sister and family 
 
Wednesday, March 30 
6:30 AM - śp. Stanley Kowalczyk - int. M/M Andrzej Burakiewicz 
6:30 PM - śp. Weromika i Józef Kizior i zmarłych z rodziny 
Kizior - int. Rodzina 
 
Thursday, March 31 
6:30 AM - śp. Wanda and Jerome Kolodziejczak 
 
First Friday, April 1 / Pierwszy Piątek, 1 Kwietnia 
6:30 AM - śp. Dennis Finn 
6:30 PM - śp. Maciej Bączek 
 

First Saturday, April 2 / Pierwsza Sobota 
7:00 - śp. All deceased members of the Linkevich Family 
8:30 (Polish) Za parafian 
 

Vigil of the 5
TH

 Sunday of Lent 
4:00 PM  
1. śp. Karol Pyśk - int. John Paul II Fundation 
2. śp. Wallace Banach—int. wife 
3. śp. Helen and Roger Lamoureux - int. Son and Family 
4. śp. Władysława, Henryk, Stanisław Kraszewski - int. 
Lamourux Family  
5. śp. Joseph, Zenona and Frank Antas - int. Family 
6. śp. Helen Niedbała - int. Michael and Kathy Murphy 
7. śp. Patrick Corio - int. Family 
8. śp. Teresa Milewski 
9. śp. Paweł Golemo 
10. For conversion of Gerard Kellog Johnson - int. Larochelle 
Family 
 

5
TH

 Sunday of Lent, April 3   
 5 Niedziela Wielkiego Postu, 3 Kwietnia  

8:00 AM - śp. Zofia (rocz.) i Józef Rogalski - int. córka 
Krystyna 

9:30 AM - śp. Helen Zimkiewicz - int. Genevieve Tole 
11:00 AM 
1. śp. O łaskę zdrowia, Boże błogosł., Dary Ducha św. I 
opiekę Maryi dla dzieci i wnuków - int. rodzice 
2. śp. Śp. Rozalia i Frank Kulesza - int. Barbara 
3. śp. Ewa Niedzwiecki (rocz.) - int. Matka z rodziną 
4. śp. Henryk Kurpiewski - int. Sławek z rodziną 
5. śp. Zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
6. śp. Eleonora, Franciszek, Ryszard i Stanisław Galanek - int. Ela 
7. śp. Władysława, Henryk, Stanisław Kraszewski - int. Jadzia 
z rodziną 
8. śp. Karol Zibrid - int. Antoniakowie 
9. śp. Karol Zibrid (rocz.); Mirosława i Karol Zibrid i zmarłych z 
rodziny - int. Iwona z rodziną 
10. śp. Ewa Niedzwiecka - int. Brat z rodziną 
11. śp. Marcin Bąba - int. Chór Parafialny 
12. śp. Danuta Jakubanis (2 rocz.) - int. Genowefa Jakubanis 
13. śp. Teresa i Zygmunt Milewski - int. Teresa 
 
 

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

śp. Irene A. (Rostock) Rojcewicz, 95  
May she rest in peace….  

Wieczne odpoczywanie  racz jej dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
4th Sunday of Lent 

“No longer was there manna for the Israelites, who that year 
ate of the yield of the land of Canaan.”   (JOSHUA 5:12)   

Over the forty years that the Israelites journeyed through the 
desert, God provided them with manna to eat.  As soon as they 
were able to enjoy the fruits of the Promised Land the manna 
ceased.  Likewise, God’s blessings to us may change over the 
years but it is important to trust that God will always provide 
us with all that we need.   
 

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 

 

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. 
 
 

 
KNIGHTS OF COLUMBUS are collecting 
non- perishable food items (with valid 
expiration dates) during Lent, which will be 
donated to those in need. 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. 

SCHOLARSHIPS  
 
QUO VADIS SCHOLARSHIPS The Quo Vadis of Worces-
ter will be accepting applications for its annual scholarship. 
Any High School Seniors of Polish Ancestry who are stu-
dents in Worcester County can apply. Application forms will 
be available at Our Lady of Czestochowa rectory during regu-
lar business hours. 
 
CLASS OF 1966 will grant three additional scholarships of  
$500 each for a student attending a catholic school in the dio-
cese. Please contact Ken Baldyga at youngken1@verizon.net 
if interested, by March 31st . 
 
THE POLISH AMERICAN VETERANS OF WWII, Inc. 
are offering $500 higher education scholarships to two gradu-
ating High School seniors who are of Polish heritage.  While 
preference is given to those related to past or current mem-
bers of the PAV, we encourage all eligible seniors to apply. 
Applications can be obtained by contacting Commander  
Maryanna Hiester (moms_corner@juno.com). 
Deadline for receiving applications is May 1, 2022. 

https://www.firstmensconf.org/


 

 

Last week we have finished the installation of the steeple 
 lights. It was a last phase of the steeple restoration, which 

started a few years back.   
 

W ostatnim tygodniu zakończyliśmy instalację oświetlenia 
wieży kościoła. Był to ostatni etap renowacji wieży, która  

zaczęła się kilka lat temu. 

Consecration of Russia and Ukraine on March 25th 
Konsekracja Rosji i Ukrainy w dniu 25 Marca.  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Jakże pięknie została opisana scena powrotu marnotrawnego 
syna do domu. Ojciec wita go z wielką czułością. Oto spełniło 
się zapewne największe pragnienie ojcowskiego serca – odzy-
skać syna! Oczekiwał na jego powrót przez cały czas. Spoglą-
dał w dal, czy aby nie nadchodzi. Aż wreszcie go zoba-
czył. Wtedy wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. „Uścisk i pocałunek po-
zwalają mu zrozumieć, że zawsze był uważany za syna, mimo 
wszystko. To nauczanie Jezusa jest ważne: nasz stan dzieci Bo-
żych jest owocem miłości serca Ojca; nie zależy od naszych 
zasług czy naszych działań, a zatem nikt nie może go nam ode-
brać, nawet diabeł. Nikt nie może odebrać nam tej godno-
ści” (Franciszek).  (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.  

 

ZMIANA  
TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 

W następną niedzielę, 3 kwietnia o godz.  
10:30 będzie jak zwykle Różaniec, a także z 
racji pierwszej niedzieli miesiąca, zmiana 
tajemnic różańcowych. Zapraszamy.  
 

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.  
 

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, dlate-
go po przyjęciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia 
Modlitewnego 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


From the Sisters  
of the Holy Family of Nazareth  

in Ukraine 
Source: www.nazarethfamily.org 

The eyes of much of the world are turned to what is happening 
in Ukraine. Our hearts and minds and prayers are focused 
there as well. 

There are fourteen Sisters who remain in Ukraine. The situa-
tion is very difficult and volatile: there are some periods of 
calm, but there are also times when the fighting is close 
enough to be heard, and the Sisters are always on alert for the 
alarms warning of a potential bombing. As Sr. Maria Beata 
Wilk, Regional Superior, expressed, “Our situation is quite dy-
namic. We do not know what the next day or the next night will 
bring. Therefore, we try to live from hour to hour.” 

The Sisters in Kyiv and Brovary continue to spend their nights 
in the basements of the nearby monasteries or churchs. During 
the days and evenings, these Sisters help the families and chil-
dren who are gathered with them in the shelters. There are 
constantly people leaving and new ones arriving including refu-
gees from other parts of Ukraine. 

The Sisters in Zhytomyr help to pack and distribute the humani-
tarian aid that comes through Caritas. Each evening, the Sis-
ters also host the rosary online, gathering together over 100 
individuals, families, and communities from Ukraine, Poland, 
Belarus, Italy, France, USA…and maybe more. This seems to 
be a source of strength and hope for many. 

In Gniewan, the Sisters continue to spend their days helping 
and supporting those affected by the war. At night, they too 
sleep in the parish building where they feel it is safer. 

The families of our Ukrainian Sisters are also doing okay. Most 
of them have remained in Ukraine. Although at least one family 
was evacuated to Poland where they stay with our Sisters. 

The presence of the Sisters who were in Ukraine and are cur-
rently in Poland has also proved providential. For example, one 
Sister has been helping at the border, accompanying groups of 
refugees to places of safety, helping with translation, combat-
ting misinformation and offering a listening presence. She also 
helps in organizing humanitarian aid being sent to 
Ukraine.  While another Sister is helping in Rabka where there 
are children who were evacuated from an orphanage, and a 
third Sister in Komancza. 

War is a horrendous tragedy that is causing much pain and 
suffering. There are also many signs of love and hope that 
have resulted. We can see in our own Congregation how our 
Sisters have risen to the challenge and are seeking ways to 
offer support to those desperately in need. 

Our first and most powerful response to this crisis has been 
prayer. In every country where our Sisters are present there 
are intense prayers being offered for the end of war, even as 

far away as Australia and the Philippines. Many are praying the 
Rosary, many Masses are being celebrated. Holy Hours and all
-night prayer vigils are being held, and daily Sisters gather with 
co-workers and students to pray for peace. 

The Sisters in Belarus, who have been shocked by these 
events, are also fasting and praying fervently all day long for 
the end of the war. With one home close to a military airport, 
the Sisters struggle with the knowledge that the Russian planes 
leaving the airport are heading to Ukraine. As one Sister ex-
pressed, “It is horrifying, and we cry together with the Ukrainian 
people.” 

One tragic effect of the war, is the overwhelming number of 
refugees who have been forced to flee their homes, almost 
always separating wives and children from the fathers who re-
main behind to defend their country. To try and help alleviate 
some of the suffering, these refugee families have been wel-
comed into our homes in Komancza, Krakow, Lublin, Os-
trzeszow, Poznan, Rabka, Warsaw and Zdzary. Members of 
the Association of the Holy Family have taken in refugee fami-
lies as well. Other communities and institutions in the United 
States, France and Italy have also expressed their willingness 
to welcome refugees if needed. 

Communities that cannot accept refugees themselves have 
tried to offer support in other ways, including purchasing items 
such food and bedding for other institutions. A number of Sis-
ters are volunteering in railway stations and other centers 
housing refugees in Krakow and Warsaw. There are efforts to 
help the mothers of these families to find work or permanent 
places of residence. 

For children living in the various temporary centers, Sisters 
have organized classes, including Polish language classes. 
Ukrainian children have also been welcomed into our kinder-
gartens and schools in Częstochowa, Gdynia, Kalisz, Kraków, 
Łukow, Poznan and Warsaw. Children are taking part in the 
after-school program in Kalisz as well. 

In our various institutions, donations are continuously being 
collected. Practical donations, including clothes, medicines, 
food, toiletries and diapers are being gathered by many of our 
schools and preschools. Truckloads of items have been sent 
from Poland to Ukraine already, and shipments flown from the 
US to Poland. Rosaries have also been sent to soldiers to offer 
them spiritual support. 

Monetary donations have been offered from various schools, 
hospitals and parishes to help both in Ukraine as well as to 
help the refugees pouring into Poland. Many of our convents 
have also made donations and individual Sisters have donated 
from their own allowances. 

Additionally, Sisters have used the various means at their dis-
posal to share with others about the needs of our Sisters and 
the people of Ukraine, including through social media and giv-
ing talks in the parish. Some have even reached out to law-
makers in their country to encourage increased support of 
Ukraine. 

Jesus demonstrated through the Cross, that this is only love 
that will overcome and conquer evil. God who knows and sees 
all will certainly bless each of these efforts in ways we may 
never know. 

Sr. Maria Beata wrote: “We hope for the end of this war as 
soon as possible. We believe that God will protect us and that 
we will still be able to serve the Church in Ukraine. Thank you 
for your prayers. We count on them very much.” 

LET US FERVENTLY PRAY FOR PEACE 

For those wishing to join the Sisters for the online Rosary at 
9pm Kyiv time (2pm Estern), the following ZOOM link can be 
used:  https://us04web.zoom.us/j/4394440126 

Meeting ID: 439 444 0126 / Passcode: b6RR89 

https://www.nazarethfamily.org/?page_id=1899
https://us04web.zoom.us/j/4394440126


WIADOMOŚCI OD SIÓSTR NAZARETANEK 

 Z UKRAINY 

Oczy większości świata zwrócone są dziś na to, co dzieje się w 
Ukrainie. Nasze serca, myśli i modlitwy są tam skupione. 

W Ukrainie pozostało czternaście Sióstr. Sytuacja jest bardzo 
trudna i zmienna: są okresy spokoju, ale są też takie, kiedy wal-
ki są na tyle blisko, że można je usłyszeć. Siostry muszą być 
zawsze czujne na alarmy ostrzegające przed potencjalnym za-
machem bombowym. Jak mówi s. Maria Beata Wilk, przełożo-
na regionalna: Nasza sytuacja jest dość dynamiczna. Nie wie-
my, co przyniesie następny dzień czy następna noc. Dlatego 
staramy się żyć z godziny na godzinę. 

Siostry w Kijowie i w Browarach nadal spędzają noce w piwni-
cach pobliskich klasztorów lub kościołów. W ciągu dnia i wie-
czorami Siostry pomagają rodzinom i dzieciom, które wraz 
z nimi przebywają w schronach. Stale odchodzą ludzie i przyby-
wają nowi, w tym uchodźcy z innych części Ukrainy. 

Siostry w Żytomierzu pomagają pakować i rozprowadzać pro-
dukty pochodzące z pomocy humanitarnej, która dociera do 
nich za pośrednictwem Caritas. Każdego wieczoru Siostry pro-
wadzą również różaniec online, gromadząc ponad 100 osób, 
rodzin i wspólnot z Ukrainy, Polski, Białorusi, Włoch, Francji, 
USA, Anglii, Ghany… i być może jeszcze więcej.  

W Gniewaniu Siostry nadal spędzają dni, pomagając i wspiera-
jąc tych, których dotknęła wojna. W nocy również śpią w budyn-
ku parafialnym, gdzie czują się bardziej bezpieczne. 

Rodziny naszych Sióstr Ukrainek również mają się dobrze. 
Większość z nich pozostała na Ukrainie, choć przynajmniej jed-
na rodzina została ewakuowana do Polski, gdzie przebywa 
u naszych Sióstr. 

Obecność Sióstr, które pracowały na Ukrainie, a obecnie prze-
bywają w Polsce, również okazała się opatrznościowa. Na przy-
kład, jedna z Sióstr pomaga na granicy, towarzysząc grupom 
uchodźców w podróży do bezpiecznych miejsc, pomagając w 
tłumaczeniu, zwalczając dezinformację i oferując swoją słucha-
jącą obecność. Pomaga także w organizowaniu pomocy huma-
nitarnej wysyłanej na Ukrainę. Inna Siostra pomaga w Rabce, 
gdzie przebywają dzieci ewakuowane z domu dziecka, a trzecia 
Siostra w Komańczy. 

Wojna na Ukrainie jest z pewnością straszliwą tragedią, która 
powoduje wiele bólu i cierpienia. Jest też wiele znaków miłości i 
nadziei, które z niej wynikają. Widzimy to w naszym Zgroma-
dzeniu, gdy nasze Siostry stanęły na wysokości zadania 
i szukają sposobów, by ofiarować wsparcie tym, którzy roz-
paczliwie go potrzebują. 

Naszą pierwszą i najmocniejszą odpowiedzią na ten kryzys jest 
modlitwa. W każdym kraju, w którym obecne są nasze Siostry, 

trwają intensywne modlitwy o zakończenie wojny, nawet tak 
daleko, jak w Australii czy na Filipinach. Wiele osób odmawia 
Różaniec, odprawianych jest wiele Mszy św., Godziny Święte i 
całonocne czuwania modlitewne, a Siostry każdego dnia gro-
madzą się wraz ze współpracownikami i studentami, by modlić 
się o pokój. 

Siostry na Białorusi, wstrząśnięte tymi wydarzeniami, również 
poszczą i modlą się żarliwie przez cały dzień o zakończenie 
wojny. W jednym z domów, położonym blisko lotniska wojsko-
wego, Siostry zmagają się ze świadomością, że rosyjskie sa-
moloty odlatujące z lotniska kierują się na Ukrainę. Jak wyraziła 
się jedna z Sióstr: To jest przerażające i płaczemy razem z na-
rodem ukraińskim. 

Jednym z tragicznych skutków wojny jest ogromna liczba 
uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 
domów, prawie zawsze rozdzielając żony i dzieci od ojców, któ-
rzy pozostali, by bronić swojego kraju. Aby choć trochę ulżyć 
tym cierpieniom, rodziny uchodźców zostały przyjęte do na-
szych domów w Komańczy, Krakowie, Lublinie, Ostrzeszowie, 
Poznaniu, Rabce, Warszawie i Żdżarach. Również członkowie 
Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przyjęli rodziny uchodź-
ców. Inne wspólnoty i instytucje w Stanach Zjednoczonych, 
Francji i Włoszech także wyraziły gotowość przyjęcia uchodź-
ców, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Wspólnoty, które same nie mogą przyjąć uchodźców, starają 
się zaoferować pomoc w inny sposób, w tym poprzez zakup 
artykułów takich jak żywność i pościel dla innych instytucji. Kil-
ka Sióstr pracuje jako wolontariuszki na dworcach kolejowych i 
w innych ośrodkach, w których przebywają uchodźcy w Krako-
wie i Warszawie. Podejmowane są wysiłki, by pomóc matkom 
tych rodzin w znalezieniu pracy lub stałego miejsca zamieszka-
nia. 

Dla dzieci przebywających w różnych ośrodkach tymczasowych 
Siostry zorganizowały zajęcia, w tym lekcje języka polskiego. 
Dzieci ukraińskie zostały przyjęte do naszych przedszkoli i 
szkół w Częstochowie, Gdyni, Kaliszu, Krakowie, Łukowie, Po-
znaniu i Warszawie. Również w Kaliszu dzieci zostały przyjęte 
do świetlicy. 

W naszych instytucjach trwa nieustanna zbiórka darów. W wie-
lu naszych szkołach i przedszkolach zbierane są dary praktycz-
ne: odzież, leki, żywność, przybory toaletowe i pieluchy. Z Pol-
ski na Ukrainę przyjechały już ciężarówki, a z USA do Polski 
przesłano paczki i pomoc finansową. Do żołnierzy wysłano tak-
że różańce, aby zapewnić im duchowe wsparcie. 

Ze szkół, szpitali i parafii napływają darowizny pieniężne na 
pomoc zarówno dla Ukrainy, jak i dla uchodźców napływają-
cych do Polski.  

Dodatkowo, Siostry wykorzystały różne dostępne im środki, by 
dzielić się informacjami o potrzebach naszych Sióstr i narodu 
ukraińskiego z innymi, m.in. poprzez media społecznościowe i 
spotkania w parafiach. Niektóre z nich dotarły nawet do ustawo-
dawców w swoim kraju, by zachęcić do większego wsparcia dla 
Ukrainy. 

Jezus pokazał przez krzyż, że tylko miłość może zwyciężyć i 
pokonać zło. Bóg, który wszystko wie i widzi, z pewnością po-
błogosławi każdy z podejmowanych wysiłków w sposób, które-
go być może nigdy nie poznamy. 

S. Maria Beata napisała: Mamy nadzieję na jak najszybsze za-
kończenie tej wojny. Wierzymy, że Bóg nas ochroni i że nadal 
będziemy mogły służyć Kościołowi na Ukrainie. Dziękujemy za 
wszystkie modlitwy. Bardzo na nie liczymy. 

                            MÓDLMY SIĘ GORĄCO O POKÓJ! 

Dla tych wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do Sióstr podczas modlitwy 

różańcowej online o godz. 21.00 czasu kijowskiego (2:00 pm u nas), podajemy 

link ZOOM:  https://us04web.zoom.us/j/4394440126 

ID spotkania: 439 444 0126   Hasło: b6RR89 Źódło: www.pl.nazarethfamily.org 

https://us04web.zoom.us/j/4394440126
https://pl.nazarethfamily.org/


 

 

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 20, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  5,067.00 - Incl. $1,400.00 online 
EASTER FLOWERS   $  1,400.00 - Incl. $     75.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $14,325.00 - Incl. $2,070.00 online 
LATIN AMERICA   $       30.00 - Incl. $       5.00 online 
MAINTENANCE   $     235.00  
CATHOLIC FREE PRESS  $       39.00  
RENOVATION FUND   $     817.50 - Incl. $     62.50 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: 
 
 

Daly, Elizabeth 

Jurczyk, Agata 

Kacprzyk, Zbigniew and Mariola 

Kazmierczak, Barbara A 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Kopcinski, Robert and Elaine 

Kozakiewicz, Helena 

Krzyżanowski, Valdemar and Malgorzata 

Lamoureux, David and Agnieszka 

Popek, William and Teresa 

Rogacz, Stanley  

Sendrowski, Joseph and Eleanor 

   IMO Helen Niedbala 

Suchomski, Wiesław 

Szajna, Stan A  

   IMO Edward Piasecki. 

Szymczak, Stephen and Linda 

Wróblewska, Krystyna 

Zabek, Wesley and Elizabeth 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

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/

