
 

 

  

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 

3 Kwietnia, 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 

April 3, 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 

 5TH SUNDAY OF LENT - 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



 

 

 Saturday, April 2  

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. Serge 
Larochelle and 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. 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 
14. O zdrowie i Boże Błogosł. dla Maryli Szelest z okazji 
urodzin - int. mama i rodzeństwo 
 
Monday, April 4     
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina 
 

Tuesday, April 5 
6:30 AM - śp. Stanisław Zamora (11 anniv.) - int. daughter and 
family 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia 
 
Wednesday, April 6 
6:30 AM - śp. Irene Maciejko - int. family 
6:30 PM - śp. Stanisław Zamora - int. córka z rodziną 
 
First Thursday, April 7/ Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Bobby Quaiel 
6:30 PM For Vocations in the Church 
 
Friday, April 8 
6:30 AM - For healing for Elizabeth - int. Prytko Family 
6:30 PM (English) - O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Matki 
Najśw. i Dary Ducha św. dla Zofii i Zdzisława - int. kuzynka 
 
 
 

Saturday, April 9 
7:00 - śp. Zygmunt and Marianna Rossa and deceased 
members of the Rossa Family - int. daughter and husband 
 

Vigil of Palm Sunday 
4:00 PM  
1. śp. Stephen Brzozowski - int. children Val and Stan 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Zofia and Elżbieta Sobociński 
3. God's Blessing and graces for son and family - int. parents 
4. śp. God's Blessing, healing and protection of Mary for 
children abused.  - int. family   
5. For men on retreat for priestly vocation 
6. śp. Magda and Joseph Stoklosa and deceased members 
7. śp. John Bartosiewicz - int. wife and family 
8. For all those who have died in wars 
9. śp. John Valentine Prytko - int. Prytko Family 
10. śp. Loretta Rogacz (anniv.) - int. husband 
 

Palm Sunday - April 10 
 Niedziela Palmowa - 10 Kwietnia  

8:00 AM - śp. Jerzy Szydlik 
9:30 AM - śp. Eleanor Siemaszko (anniv.) - int. children 
11:00 AM 
1. śp. Karol Pyśk - int. Jan i Krystyna Gawrych 
2. śp. Zmarłych z rodzin Szydlików, Pełów i Suskich - int. 
Barbara 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Halina i Marian Stomski 
4. O Boże łaski i moc Ducha Św. dla ks. Ryszarda z okazji 
urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. śp. Ewa Niedzwiecka - int. rodzina Sobocińskich 
6. W podziękowaniu Bogu za kochaną córkę Lenę Pucyk z 
okazji jej urodzin - int. rodzice z siostrą 
7. śp. Mariusz Biedrzycki - int. ojciec 
8. śp. Edward Parzych - int. Tadeusz Biedrzycki 
9. śp. Elżbieta Zagórowicz - int. brat 
10. śp. Stanisław Szydlik i zmarłych z rodz. - int. żony i dzieci 
11. śp. Andrzej Banaś - int. chór parafialny 
12. śp. Teresa Milewska (30 dni po śmierci) - int. rodzina 
Różańcowa 
13. śp. Jerzy Krupa (rocz.) - int. Stanisław Pawelczyk z 
rodziną 
14. śp. Adela, Aleksander Kaczyński - int. Danuta z rodziną 
15. O łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 
Janusza i Barbary - int. Wiesia Miller 
16. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Dzitki i 
Staszka - int. Sabina 
17. śp. Bożena i Edwin Wiśniewski - int. Oliwia 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
  OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

   DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
śp. Ewa Niedzwiecka, ofiara Brata i rodziny 

 

      SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
         śp. Ewa Niedzwiecka, ofiara Brata i rodziny 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
5th Sunday of Lent 

“…For his sake I have accepted the loss of all things and I 
consider them so much rubbish, that I may gain 

Christ…“  (PHILIPPIANS 3:8)  
The first commandment says that we should not put other gods 
before the Lord.  Sharing all of our gifts -  our time in prayer, 
our talent in charitable works and our treasure to support the 
Church helps us keep God first in everything.  It helps us from 
putting other gods before God.  It helps us from becoming a 
slave to our possessions.  It helps us to use our gifts for the 
glory of God and not for the glory of ourselves. 
 

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 
 

40 DAYS FOR LIFE  
The campaign ends on Palm Sunday, so this Wednesday is our 
parish last day of vigil from 1-7 pm at the Planned Parenthood 
on Plantation St. Thank you all who participated so far and if 
you did not have a chance, please try on Wednesday or any 
other day and time convenient to you.  
 

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 
 

SATURDAY - Join us for a HOLY HOUR for the men on 
this year’s Annual Vocation’s Retreat for the Diocese of 
Worcester: 
• 7:00 AM Holy Mass 
• 7:30 AM Exposition of the Blessed Sacrament 
             (opportunity for confessions) 
• 8:30 AM Benediction 

 

PARISH PENANCE SERVICE with invited priests will take 
place on Tuesday, April 12, beginning 6:30 pm 

 

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. 
 

ADULT FAITH FORMATION - It's not too late to go to 
the St. Paul Center for Biblical Theology to watch a free 
weekly Biblical series called Journey Through Lent, a link to 
which is at the top of their main page. 
Although the series started on March 2nd, all the past talks are 
still available until the end of Lent. 
Dr. Scott Hahn, a former Presbyterian minister and a convert to 
the Catholic Faith, has written many books and given talks all 
over the country. 
He currently is a professor at Franciscan University of 
Steubenville in Steubenville, Ohio. 
Increase your understanding of many of the truths of the 
Catholic Faith during the rest of Lent with these inspiring 
talks. The topics are: Lord, Have Mercy on the Sacrament of 
Penance; First comes Love on Marriage; The Family prayer on 
the Our Father and more.  

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  

LENTEN MISSIONS IN ENGLISH  
Fr. Allen Alexander, MIC will be with us on April 7-10 to 
pray with us and share his reflections on Divine Mercy as we 
prepare for the celebration of Easter.  
 
Our Schedule will be as follows: 

 Thursday, April 7: 6:30 pm Mass with homily 
 Friday, April 8; 6:30 PM Mass with homily 
 Saturday, April 9; 4:00 PM Mass with homily  
 Sunday, April 10; 2:00 PM Adoration and conference, 

followed by Chaplet of Divine Mercy at 3 pm.  
 
Thursday and Friday at 5:30 pm and Saturday at 3:00 PM  Fr. 
Allen will be available for confessions.  
 
He will also have some books and brochures from Stockbrid-
ge on Divine Mercy available for you. Please join us and Fr. 
Allen as we make this Lenten 
journey of faith!  
All the Masses will be livestre-
amed on our YouTube channel, 
at www.olcworcester.com  
 
Fr. Allen is a member of the 
Marian Fathers of the Immacu-
late Conception and is a Facul-
ty Member at the Marianapolis 
Preparatory School in Thomp-
son CT.  



 

 

March 24, 2022 
 
My dear brothers and sisters in Christ, 
 
In his apostolic letter, Fratelli Tutti, Pope Fran-
cis writes: “I should no longer say that I have 
neighbors to help, but that I must myself be a 

neighbor to others.”  
 
 In these days of turmoil in the Ukraine and around the world, 
we are being challenged to be neighbors around the globe, as 
we are reminded by the national Catholic Relief Services 
(CRS) Collection on the weekend of April 10.  
 
Through your generosity, you can help ease the burdens of our 
brothers and sisters in some of the most marginalized commu-
nities in the world. CRS is actively assisting in Ukraine as 
well as in neighboring areas of Moldova, Romania and Poland 
to which over 3 million women, children and elderly refugees 
have fled so far.  
 
Despite the enormous challenges and uncertainty of what is to 
come, CRS is supporting Caritas Ukraine (of the Ukrainian 
Greek Catholic Church) and Caritas Spes (of the Roman Ca-
tholic Church) with a range of support, including: 
 
• Food assistance: field kitchens that provide hot lunches 

and snacks. 
• Reception services at Caritas offices, train stations and 

other locations for displaced people with clothing, infor-
mation, referrals, food, water, hygiene items, and counse-
ling. 

• Transportation of displaced families to friends, families, 
and local social services. 

• Evacuation centers providing shelter, food, and counse-
ling services for displaced families. These centers will 
include support to address emotional care including case 
management and child-friendly spaces. 

 
In other parts of the world, your donation to Catholic Relief 
Services will feed hungry families, provide health care and 
clean water in remote villages, help farmers to grow better 
crops, protect orphans and vulnerable children, and respond 
quickly to emergencies. 
 
For 75 years, CRS has been providing expertise and compas-
sion to the very poorest of our brothers and sisters in more 
than 100 countries. But we can't do this lifesaving work wi-
thout your help. 
 
I ask that you prayerfully consider how you can support the 
Catholic Relief Services Collection this year. If you want to 
learn more about the collection and the people who are assi-
sted, please visit www.usccb.org/catholic-relief.  
 
With every prayerful best wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W tym roku rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w Nie-
dzielę Palmową, 10 kwietnia i potrwają do Wielkiej Środy. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Artur Mularz z Diecezji Tarnow-
skiej. 
Ks. Artur Mularz pochodzi z parafii Szczepanów (miejsce 

narodzin św. Stanisława, biskupa – patrona Polski). Obecnie 

pełni funkcję dyrektora Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji w 
diecezji tarnowskiej i jest także asystentem  diecezjalnej Szko-

ły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie. Przez lata był 

cenionym katechetą młodzieży szkół średnich i gimnazjal-

nych, wdrażając wiele nowych inicjatyw i pomysłów w pracy 
duszpasterskiej. Niedawno został też wybrany do Zespołu ds. 

Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. 

Prowadzi wiele warsztatów, kursów, rekolekcji i inicjatyw o 

różnorakiej tematyce. 

Podczas rekolekcji pod tytułem: BÓG JEST CHLEBEM – 

BĄDŹ JAK ON, przedstawi kogo Jezus chce mieć przy Sobie 

czyli w Kościele i jaką ma na to metodę działania. Program 
jest następujący: 

Niedziela Palmowa 

8:00 Msza Święta z homilią 

11:00 Msza Święta z homilią 

Wielki Poniedziałek  

8:00 rano okazja do spowiedzi u ks. rekolekcjonisty 

8:30 rano: Msza Święta z kazaniem 

5:30 wieczorem: okazja do spowiedzi u ks. rekolekcjonisty 

6:00 wieczorem Różaniec 

6:30 wieczorem: adoracja z modlitwą uwielbienia i kazaniem 

Wielki Wtorek 

8:00 rano okazja do spowiedzi u księdza rekolekcjonisty 

8:30 Msza Święta z kazaniem 

6:00 nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną 

6:30 wieczorem, spowiedź z udziałem zaproszonych księży 

Wielka Środa 

8:00 rano: okazja do spowiedzi u księdza rekolekcjonisty 

8:30 rano: Msza Święta z kazaniem 

6:00 wieczorem Różaniec 

6:30 wieczorem: Msza Święta z kazaniem 



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Zdarzają się sytuacje określane mianem „beznadziejne”, „bez 
wyjścia”. Nie jest to jednak język chrześcijanina. Trwając w 
Jezusie Chrystusie, możemy mieć pewność ratunku nawet w 
najtrudniejszej sprawie. Dzisiejsza bohaterka z Ewangelii zo-
stała upokorzona i skazana na śmierć. Przez spotkanie Jezusa 
odzyskała życie, doświadczyła miłosierdzia i została przywró-
cona jej godność. Ci, którzy ją osądzili, sami zostali osądzeni i 
zawstydzeni. Wymowne jest milczenie Jezusa wobec gwałtow-
nej reakcji faryzeuszy. Potrzebujemy ciszy, by spojrzeć w głąb 
siebie, poznać ukrytą tam prawdę i potem móc doświadczyć 
wyzwalającego i miłującego spojrzenia Jezusa. "I Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz" – to słowa, które Jezus 
wypowiada dziś do każdego z nas. (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 
 
GRUPA MIŁOSIERDZIA zaprasza na kolejne spotkanie w 
piątek 8 kwietnia, po Mszy św. wieczornej. Tematem spotkania 
będzie „Cierpienie i jego sens i wartość” w oparciu o Dzienni-
czek św. Faustyny.  
 
NIEDZIELA - Gorzkie Żale - po Mszy św. o godz. 11:00.  
 

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA 
Parafialna Spowiedź przed Świętami Wielkanocnymi, z udzia-
łem zaproszonych księży będzie we wtorek, 12 kwietnia.  
O godz. 6:00 wieczorem będzie nabożeństwo pokutne, w ra-
mach rekolekcji, a po nim rozpocznie się spowiedź. 
 

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.  
 
40 DNI DLA ŻYCIA - obecna kampania kończy się w Nie-
dzielę Palmową. Zachęcamy do czuwania modlitewnego przy 
klinice aborcyjnej przy Plantation St. w Worcester w najbliższą 
środę w godzinach 1-7 pm.  
 

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.  

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

Bóg zapłać za Waszą pomoc i hojność! 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Po długim okresie ograniczeń w podróżowaniu, otrzymaliśmy 
wiadomość, że Ziemia Święta jest ponownie otwarta dla piel-
grzymów. W związku z tym nasza pielgrzymka została zapla-
nowana na 22 września do 2 października 2022. Przelot z 
Bostonu do Izraela został już zarezerwowany, natomiast trwają 
jeszcze ustalenia szczegółowe programu i jego wycena. 
Chętni mogą już rezerwować miejsca. W tym celu proszę kon-
taktować się z Krystyną Szymczak 508-865-9390 lub Alicją 
Borys w biurze parafialnym 508-755-5959. Więcej szczegółów 
podamy wkrótce.  
 

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 will receive the credit. It is important 
for all of us to participate in order to support our mission as 
a diocese. Please be as generous as possible. 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 27, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  4,061.00 - Incl. $1,102.00 online 
EASTER FLOWERS   $     598.00 - Incl. $     75.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $  3,785.00 - Incl. $   485.00 online 
MAINTENANCE   $     200.00 - Incl. $     40.00 online 
CATHOLIC FREE PRESS  $       39.00  
RENOVATION FUND   $   1242.50 - Incl. $   287.50 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: 
 

Armstrong, Stephanie 

Biedrzycki, Zbigniew and Teresa 

Cuzzupe, Robert & MaryJane 

Cwalinski, Marek and Izabela 

Furchert, Michael 

Gasiorowski, Barbara and Marian 

Halpin, James 

Kaminski, Donald and Linda 

Kilinski , Elaine 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Lange, Halina 

Miloski, Anthony E 

Niedbala, Edward  

               Verizon Matching Gift program 

Parker, Diane 

Rojcewicz, Stephen 

Seaver, Austin  

Shea, Jennifer Lee 

Siwik, Jan and Barbara 

Smreczak, Edward and Anna 

Sobiech , Stanley and Jolanta 

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

It’s easy, safe, and  
convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 
 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

CRS - Catholic Relief Services 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Pomoc najbiedniejszym w krajach 
 misyjnych i nie tylko 

FISH AND CHIPS 
                White Eagle Club -  118 Green St., Worcester                     

 

Fridays of Lent    508-753-9612 
 

Baked or Fryed Fish Dinner  $13.37 

SCHOLARSHIPS  
 

QUO VADIS SCHOLARSHIPS The Quo Vadis of Worcester will be accepting 
applications for its annual scholarship. Any High School Seniors of Polish Ances-
try who are students in Worcester County can apply. Application forms will be 
available at Our Lady of Czestochowa rectory during regular business hours. 
 
THE POLISH AMERICAN VETERANS OF WWII, Inc. are offering $500 
higher education scholarships to two graduating 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://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/

