
 

 

  

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 

17 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 17, 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 

EASTER SUNDAY  -  WIELKANOC 



 

 

 

To all  

our Parishioners 

and  

Friends   

Happy and Blessed 

Easter! 

 

 

Wszystkim naszym  

Parafianom  

i Przyjaciołom  

życzymy Wesołych i 

Błogosławionych Świąt 

Wielkanocnych! 



 

 

 Holy Saturday, April 16 / Wielka Sobota 
7:30 PM - Easter Vigil Liturgy / Liturgia Wigilii Paschalnej 

For Parishioners / Za Parafian 
 

Easter Sunday - April 17 
Zmartwychwstanie Pańskie - 17 Kwietnia  

7:00 AM - Rezurekcja  
1. Za fundatorów, dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii 
2. śp.  Adam (rocz.) i Anna Wasilewscy - int. córka z rodziną 
9:30 AM - 1. For Parishioners / Za Parafian 
 2. śp. Helena, Bronisław, Alfred Cichy, Elżbieta Ziarkowska 

and deceased members of the Chichy and Płaziak family 
11:00 AM 
1. śp. Józef Gruszka - int. żona Barbara 
2. śp. Stanisław, Franciszka Sobiech - int. wnuk Stanisław z 
rodziną 
3. śp. Józef Kurkiewicz - int. żona i córki z rodzinami 
4. O zdrowie, błog. Boże o opiekę Matki Najśw. dla rodziny 
Gawędzkich 
5. O zdrowie, wiele łask Bożych oraz opiekę Matki Najśw. na 
każdy dzień dla Feli Palucha, córki Joanny z rodziną, syna 
Wojciecha i Pawła z rodzinami - int. Alina  
6. śp. Teresa Milewska - int. Genowefa 
7. śp. David Karol - int. przyjaciele 
8. śp. Stanisława Donica - int. siostra 
9. śp. Wiktoria i Mieczysław Wośkowiak - int. syn 
10. śp. Henryk Kaczyński - int. Danuta z rodziną 
11. śp. Janina i Władysław Kozaczka - int. Wiesia Miller 
12. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Iwonki, Darka, Daniela, Olivi, Jack - 
int. mama 
13. śp. Wacław Gawek, Maria Bobińska i zmarłych z rodziny 
Staśkiewicz, Laskowskich i Rajkowskich - int. rodzina  
14. śp. Joseph i Mae Mulica 
15. O łaskę powrotu do zdrowia i Boże błogosł. dla Edwin 
Chadwick - int. Robert Chadwick and family 
16. O zdrowie i Boże błogosł. dla chorej cioci Hani - int. Ewa z 
rodziną 
 

Monday, April 18     
6:30 AM - śp. Celia, Joseph and Phyllis Gurski 
6:30 PM - śp. Wiktoria, Józef Bogdan i Aleksander Kopka i 
zmarłych z rodziny Kopka - int. syn z rodziną 
 

Tuesday, April 19 
6:30 AM - śp. Edward and Irene Maciejko - int. family 
 
Wednesday, April 20 
6:30 AM - With gratitude for all the graces and for further 
blessings for Monika on the occasion of her 18th  birthday - 
int. parents 
6:30 PM - śp. Józefa i Józef Chrostowscy i zmarłych z rodziny 
Chrostowskich - int. wnuczka Irena z rodziną 
 
Thursday, April 21  
6:30 AM - śp. Judith Buckroth-Landgreen (anniv.) - int. OLC 
Parish 
 

Friday, April 22   
6:30 AM - śp. Dennis Finn 
6:30 PM - ś. Stefania i Czesław Kisiel - int. siostry 
 

Saturday, April 23  
7:00 AM - Margaret C. Laba (anniv.) int. OLC Parish 

 
 
 

Vigil of Divine Mercy Sunday 
4:00 PM 
1. śp. Paweł Golemo - int. Maria Skowron 
2. Special Intention 
3. Stanley Kowalczyk - int. Krystyna i Zenon Szymczak 
4. śp. Józefa, Stefan Chojnowski - int. Kazik z rodziną 
5. śp. Vincent Byczko - int. wife and family 
6. śp. Anna i Michał Mielniczek - int. family 
7. Conversion of Ralph and Jeanine Swick and family - int. 
Serge Larochelle and family 
8. śp. Irene Rojcewicz (months mind) - int. children and grandchildren 
 

Divine Mercy Sunday - April 24 
Święto Miłosierdzia Bożego - 24 Kwietnia  

7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Gosi i Zbyszka - int. rodzice 
9:30 AM - 1. For Parishioners / Za Parafian 
  2. śp. Czesław Kulas - int. daughter and family 
11:00 AM 
1. śp. Władysław, Rozalia, Stanisław, Helena Stomski; 
Barbara Korwek - int. Marian i Halina Stomski 
2. śp. Genowefa Redzicka (12 rocznica) 
3. śp. Edward, Janina, Franciszek Kizior i zmarłych z rodzin 
Kizior i Waśko 
4. śp. Maria, Jan, Aniela, Jan Mrzygłód i zmarłych z rodziny 
Mrzygłód i Kuta 
5. śp. Maciej Bączek  
6. śp. Zmarłych z rodzin Cwalińskich i Święszkowskich - int. 
Janina Cwalińska z rodziną 
7. śp. Dorota i David Jasukonis i zmarłych z rodziny Jasukonis 
- int. mama 
8. śp. Józef, Witold Spórna i zmarłych z rodzin Spórna i 
Szczepaniec - int. Renata i Jan Spórna 
9. śp. Teresa Milewska - int. Maria Małkowska 
10. śp. Mariusz, Henryk, Stanisław, Edward, Stanisława, 
Kazimierz, Alicja, Antoni, Jan, Witold - int. Stanisław 
Pawelczyk z rodziną 
11. śp. Teresa i Józef Remiszewscy - int. Danuta z rodziną 
12. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Andrzejka, Pegi, Jimy, Emi, Ani, 
Emilki - int. mama 
13. O Boże łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 
Grażyny z okazji urodzin - int. Sabina  
14. śp. Stefania, Piotr, Stanisław, Franciszek, Komor - int. rodziny 
15. śp. Jadwiga i Edward Gładek - int. syn z rodziną 
16. śp. Bożena Wiśniewska - int. Lucy i Czesław Karłowicz 
17. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o światło 
Ducha Św. dla Mateusza, Natalii, Grega, Iwony i Andrzeja 
18. śp. Antonina Dąbrowska - int. przyjaciele ze Wspólnoty 
Metanoia 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
IMO Zigmond Prostak, donated by wife Catherine 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE             
IMO Zigmond Prostak, donated by wife Catherine 

 

   DIVINE MERCY AND ST. FAUSTINA CANDLE 
IMO Zigmond Prostak, donated by wife Catherine 

 

      SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
   IMO Zigmond Prostak, donated by wife Catherine      



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
EASTER  SUNDAY 

“Alleluia, Jesus is alive!” – 
Today we celebrate with joy the 
Resurrection of our Lord. Our 
Gospel today tells us about the 
disciples' discovery of the empty 
tomb. It concludes by telling us 
that they did not yet understand 
that Jesus had risen from the dead. 
Thus, the details provided are not 
necessarily meant to offer proof of 
the Resurrection. The details invite 
us to reflect upon a most amazing 
gift, that is faith in Jesus and his 
Resurrection.  
Christ is Risen! – This is the good 
news that the Church today 
proclaims, the truth that became 
the foundation of our faith and 
gives meaning to our lives. Christ 
is Risen – and one day we too will 
be resurrected to live with Him 

forever in heaven.    
Thank you to everyone who put a lot of time and work into 
cleaning, decorating, and preparing the church and the liturgy 
for Holy Week and Easter. God bless you all! 
 

On this Holy day of Easter, on behalf of  
Fr. Thaddeus Stachura, Fr. Tomasz Góra,  

Fr. Edward Michalski, Deacon Stephen  Kohut and 
all the members of the Parish Staff, I would like to 
wish all parishioners and guests: health, happiness, 

and peace. May the Risen Christ strengthen your 
faith and come to you  with His grace during the 

hardships of everyday life. May He bless our 
families, children, youth, elderly, and the sick. 

Alleluia!  
May God Bless us All - Fr. Ryszard Polek 

 
FEAST OF DIVINE MERCY 

Next Sunday, April 24th we celebrate 
Divine Mercy Sunday. At 3:00 PM we 
invite you to The Divine Mercy Hour in 
both Polish and English and veneration of 
the Relic of St. Faustina. Opportunity for 
confessions on Saturday at 7:30 am and 
3:00 pm as usual, and on Sunday at 
2:00pm.  
The greatest promise of mercy Jesus spoke 
of  to St. Faustina, is the grace of  complete 
forgiveness of sins and punishment. It is 
connected with Holy Communion received 

on that day, following a good confession (without any 
attachment to even the smallest sin) in the spirit of  devotion to 
Divine Mercy, that is, trusting God and loving our neighbor. 
Please join us in prayer and receive this special grace from 
God. 

 
OUR SUPPORT TO VICTIMS OF WAR IN UKRAINE 

Thank you all for your support for the victims of war in 
Ukraine. So far we collected and sent $65,110 to the Sisters 

of the Holy Family of Nazareth 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. 

 
 IS CHRIST CALLING YOU? 

Easter Sunday 
“The Lord is truly risen!”  Are you being called to proclaim the 
truth of the Lord’s resurrection as a priest, deacon, religious 
sister or brother? Contact the Vocation Office at (508)630-
4473or email: donato.infante@gmail.com. 

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  

THANK YOU 
THANK YOU VERY MUCH for the prayers and all wishes, 
cards, gifts and good words on the occasion of my birthday. 
May God Bless You for your kindness! Fr. Richard  



 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
UROCZYSTOŚĆ  

ZMARTWYCHWSTANIA  
PAŃSKIEGO  

“Alleluja, Jezus żyje!” – Przeżywa-
my dzisiaj radosną uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego.   
Chrystus Zmartwychwstał!  - Oto 
radosna nowina, którą dzisiaj Ko-
ściół głosi, oto prawda, która stała 
się podstawą naszej wiary i nadaje 
sens naszemu życiu. Chrystus Zmar-
twychwstał – i my kiedyś zmar-
twychwstaniemy, aby żyć z Nim na 
wieki w niebie.  
 

Dziękujemy wszystkim, którzy wło-
żyli dużo pracy w przygotowanie 
kościoła i liturgii świątecznej. Dzię-
kujemy za sprzątanie kościoła i przy-
gotowanie świątecznych dekoracji. 
Dziękujemy organiście i chórowi, 
Liturgicznej Służbie Ołtarza, organi-

zacjom parafialnym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w 
nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Bóg zapłać! 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu Ks. Tadeusza 
Stachury, Ks. Tomasza Góry, Ks. Edwarda Michalskie-
go, Diakonaa Stephena  T. Kohut oraz wszystkich pra-
cowników parafii, życzę naszym Parafianom, Gościom 
oraz Przyjaciołom: zdrowia, radości oraz pokoju ducha. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia Waszą wiarę, 
wspiera swoją łaską w trudach codziennego życia. Niech 
błogosławi Wasze rodziny, dzieci, młodzież, ludzi w pode-
szłym wieku i chorych.  Wesołego Alleluja!   

Ks. Ryszard Polek 
 
ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  

 

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
W następną niedzielę, 24 kwietnia, obcho-
dzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Z tej 
okazji o godz. 3:00 PM będzie nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego, w j. polskim 
i angielskim z uczczeniem relikwii św. Fau-
styny, na które serdecznie zapraszamy.  
Okazja do spowiedzi jak zwykle w sobotę o 
godz. 7:30 rano i 3:00 po południu oraz w 
niedziele od godz. 2:00 po południu.  
Na mocy obietnicy samego Jezusa, ci któ-
rzy w tym dniu przyjmą Komunię św., po 

dobrze odprawionej wcześniej spowiedzi, bez przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, w duchu ufności Bogu i miłości bliź-
niego, dostępują szczególnej łaski, całkowitego darowania win 
i kar za grzechy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
 

POMOC OFIAROM WOJNY  
W UKRAINIE 

Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary na pomoc dla ofiar 
wojny w Ukrainie. Dotychczas, uzbieraliśmy i wysłaliśmy 
Siostrom Nazaretankom w Ukrainie kwotę $65,110.  
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 Częstochowa" 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.  
 

MEŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA  
Zapraszamy chętnych mężczyzn na kolejne spotkanie we 
czwartek o godz. 6:30 wieczorem w sali na plebanii. Będzie 
czas na wspólną modlitwę i dzielenie się swoimi doświadcze-
niami.  

 
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

Po długim okresie ograniczeń w podróżowaniu, otrzymaliśmy 
wiadomość, że Ziemia Święta jest ponownie otwarta dla piel-
grzymów, bez względu na posiadanie szczepień przeciw Covid
-19. Według stanu na dzień dzisiejszy wymagane są testy na 
Covid przed wylotem i po przylocie a także posiadanie 
ubezpieczenia podróżnego, pokrywającego koszy leczenia 
lub izolacji w przypadku zachorowania na Covid.  
W związku z tym nasza pielgrzymka została zaplanowana na 
22 września do 2 października 2022. Przelot z Bostonu do 
Izraela został zarezerwowany.  
Program i pozostałe informacje można znaleźć na naszej stro-
nie: www.olcworcester.com.  
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Chętni mogą kontaktować 
się z Krystyną Szymczak 508-865-9390 lub Alicją Borys w 
biurze parafialnym 508-755-5959.  
 
 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa 
osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach na-
desłanych przez osoby potrzebujące natychmiastowego wspar-
cia modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje niecierpiące 
zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członko-
wie Pogotowia Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują 
wiadomość i możesz być pewien, że w nadesłanej intencji mo-
dli 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: po-
gotowie.metanoia@gmail.com 

BÓG ZAPŁAĆ! 
DZIĘKUJĘ serdecznie wszystkim za modlitwę, życzenia,  
prezenty i dobre słowo z okazji moich urodzin. Niech Pan 
Bóg wszystkim wynagrodzi i błogosławi w codziennym ży-
ciu. Bóg Zapłać!  Ks. Ryszard  

https://giving.parishsoft.com/App/Form/d7f7b156-aa7e-4007-821d-bdef3587989e
https://olcworcester.com/pielgrzymka-do-ziemi-witej
https://www.metanoia.olcworcester.com/


 

 

Easter 2022 
 

My dear brothers and sisters in Christ, 
 

“Peace be with you.” (Jn 19:19) 
 

In a world saddened by devastating images of lives lost, 
homes destroyed and families separated, Christ’s Easter 
greeting sounds quite contrary to the tenor of recent 
events.  We strive for peace.  We pray for peace. But, all 
too often, unjust aggression, acts of terrorism and even 
domestic violence mar modern life.  Two thousand years 
later, the greeting, “Peace be with you” seems sadly far 
from fulfillment. 
 

We must, however, remember the context of that first 
Easter Sunday.  The disciples were gathered in secret 
behind locked doors for fear of those who had three days 
before connived, condemned and committed Christ to a 
violent and barbarous death. The Divine hands that rea-
ched out to the disciples in peace on Easter still bore the 
scars of the nails.  His side still revealed the thrust of the 
lance that pierced the Sacred Heart.  The scars were as 
present and real as were the disciples’ fears.  
 

Easter didn’t erase the horror of Good Friday.  It didn’t 
banish the oppressive presence of the occupying Romans 
or the hostility of some of the Pharisees and Sadducees.  
Easter came amidst those things, not after.  But Easter 
and Christ’s Resurrection gave the disciples the hope - 
the certain hope - that earthly tyrants, invading armies, 
demonic powers and death would not have the last word.  
Those fearful forces can still inflict wounds, wreak de-
struction, cause division and death, but for the faithful 
followers of the Risen Christ, all those real and painful 
things will pass.  Jesus didn’t promise Heaven on earth.  
But He did promise, and Easter does show, that the hell 
on earth that sin causes will be overcome.  Wounds will 
heal, wrongs will be righted, death will give way to life 
and, in the end, goodness will triumph. 
 

Until then, may Easter and the promise of the Resurrec-
tion enable us to face life’s trials, tragedies and losses 
with indomitable hope, dauntless courage and peace in 
our hearts even if that peace is still far from realized in 
our world. 
 

With every prayerful best wish for a joyous Easter, I 
remain 
 

Sincerely yours in Christ, 
 

 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 
 

SŁAWEK IS BACK HOME 
A few weeks ago, Sławek Kurpiewski, our former employee, 
for whom we organized help last year, returned from rehabili-
tation in Poland. Over the eight-month rehab, Sławek stayed 
in several centers, where he underwent rehabilitation using 
the best available equipment with the help of the best spe-
cialists. Thanks to the support of many devoted people, 
Sławek received enormous help and regained independence 
in everyday life to a large extent. 
We would like to thank everyone who contributed to the im-
provement of the quality of life for Sławek and our whole fam-
ily.  Sławek will now undergo further rehabilitation at home, 
so that he may not only not lose what he has learned, but 
also that he can continue to make progress. ”GoFundMe” 
fundraiser account is still active if anybody would like to sup-
port Sławek’s rehabilitation. Here is the link: 
 https://gofund.me/498eb264   
We remember all donors and friends in our prayers every 
day. May God bless you for your goodness every day. We 
also ask you to remember us and especially Sławek in your 
prayers and invite you to come and visit Sławek at home.  
The Kurpiewski family  
 

SŁAWEK JUŻ W DOMU 
Kilka tygodni temu z rehabilitacji w Polsce powrócił Sławek 
Kurpiewski, były pracownik naszej parafii, dla którego w ubie-
głym roku organizowaliśmy pomoc. W trakcie ponad  ośmio-
miesięcznego pobytu Sławek przebywał w kilku ośrodkach, 
gdzie na najlepszym dostępnym sprzęcie i z pomocą najlep-
szych specjalistów odbywał rehabilitację. Dzięki wsparciu 
wielu ofiarnych ludzi Sławek otrzymał ogromną pomoc i od-
zyskał w dużym zakresie samodzielność w codziennym ży-
ciu. 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy poprzez swoje wsparcie przyczynili się do poprawy jako-
ści życia Sławka i całej naszej rodziny. Dalszą rehabilitację 
Sławek będzie teraz odbywał już na miejscu, dlatego prosi-
my, jeśli to możliwe, o dalsze wsparcie i pomoc, aby mógł nie 
tylko nie stracić tego, co ciężko wypracował, ale również by 
dalej mógł czynić postępy. Zbiórka na „GoFundMe’ jest nadal 
aktywna:  https://gofund.me/498eb264   
Pamiętamy o wszystkich ofiarodawcach i przyjaciołach w na-
szych modlitwach każdego dnia. Niech Wam Bóg błogosławi 
o codziennie odpłaca za Waszą dobroć. Prosimy również, 
abyście pamiętali o nas, a 
szczególnie o Sławku w 
swoich modlitwach. Zapra-
szamy również w odwie-
dziny do naszego domu.  
Rodzina Kurpiewskich 

https://gofund.me/498eb264
https://gofund.me/498eb264


 

 

From the Sisters of the Holy Family  
of Nazareth in Ukraine 

 
The war in Ukraine has been going on for more than a 
month. The Sisters say they are no longer reacting to the 
anti-aircraft alarms, they are already beginning to sleep at 
the explosions, although the tensions of the constant 
threat and the stressful situation, which drags on for 
weeks, continue. Sometimes it is very difficult for them to 
fall asleep and sleep peacefully. Nevertheless, the life of 
our communities goes on “normally” as for the war condi-
tions. 

Sr. Ola from Kyiv writes about daily life and upcoming 
plans: 

Don’t worry, I’m eating lunch now, it’s quiet outside the 
window, today we had a recreation for all our residents: 
we played games and watched the movie “The Call of the 
Ancestors”. 

And during the day there were many people at the Eu-
charist, after which there was a practical first aid lesson 
given by a military doctor (you can see in the photo), al-
most all the parishioners stayed, they asked very impor-
tant questions. 

In Kiev, we are all alive and well. Slowly but surely our 
sense of humor and spontaneity in behavior are returning 
– very valuable and useful gifts in a closed bunker. As of 
Monday, we already have a common plan for our “military 
community” of 6 people. Every day we will have a com-
mon Morning Prayer and 2 community meetings: sharing 
the Word of God and spiritual reading with discussion on 
church documents. We also have daily adoration, each 
Sister has her own specific time. And in the evenings we 
meet every second day… 

Therefore, don’t worry. All is well with us in our situation. 

In this uncertainty and instability, it is important to organi-
ze life, to create a life schedule, a framework that will al-
low us to function. Sisters do this by strengthening the 
bonds in the community through communal prayer, faith 
sharing, and mutual help. Being in a community allows 
them to serve the people who come, be a support to 
them, help them spiritually, materially, and create a real 
home for them where they can rest. 

As we remember our Sisters, let us continue to pray for 
peace and join in the work for peace and reconciliation as 
much as we can in the places where God has placed us 
now. 

 More: www.nazarethfamily.org 

https://www.nazarethfamily.org/?p=6183


 

 



 

 



 

 

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 NOTE  that only registered and practicing parish-
ioners are eligible to serve as godparents or sponsors for Con-

firmation and can receive a sponsor certificate from the 
 parish office.   

 

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


 

 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF APRIL 10, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  5,279.00 - Incl. $   860.00 online 
CATHOLIC RELIEF SERVICES  $  1,115.00 - Incl. $   165.00 online 
RENOVATION FUND   $  1,982.50 - Incl. $     62.50 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $     450.00 - Incl. $   200.00 online 
MAINTENANCE    $     461.00 - Incl. $   110.00 online 
EASTER SPECIAL COLLECTION $     100.00 online 
GOOD FRIDAY COLLECTION  $       50.00 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $         5.00 online 
 

Thank you for loving and supporting your parish.  GOD BLESS YOU!   
Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii. BÓG ZAPŁAĆ! 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute 
to our Building Renovation Fund.  God 
bless you! 
Last week we received donations from the 
following families, including online dona-
tions.  
 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz  
Remontowy. W ostatnim czasie ofiary 
złożyli: 
 

Currier, Robert and Alice   
Derosier, Chris and Nancy  
 IMO Irene Rojcewicz 
Doroz ,Christopher and Grazyna   
Ermanski, Brenda   
Kacprzak, Krzysztof and Margaret   
Kohut, Dcn Steve and Sylwia   
Konopka, Andrzej and Agnieszka
 IMO Irene Rojcewicz 
Kopacz,  Miroslaw and Elzbieta   
Kopcinski, Robert and Elaine   
Krzyżanowski, Valdemar and Malgorzata
  

Kush, Bronislaus   
Lacoursiere, Joseph and Bernadette   
Lamoureux, David and Agnieszka   
Latour, Gerald and Barbara   
Lewandowski, Mark and Cheryl 
 IMO Helen Zimkiewicz 
Macko, Andrzej and Agnieszka   
Matuza, Charles and Viola  
 IMO Irene Rojcewicz 
Mrzygłód, Marcin and Malgorzata   
Olszewski, Zbigniew and Halina   
Orczyk Family IMO Irene Rojcewicz 
Osowski, Tadeusz and Beata   
Pescaro, Joseph and Carolyn  
 IMO Irene Rojcewicz 
Prominski, Jacek    
Rojewicz, Richard and Marcia  
 IMO Irene Rojcewicz 
Sisko, Mary IMO Irene Rojcewicz 
Smreczak, Edward and Anna   
Sokolowska -Myslinski, Maria  
 IMO Irene Rojcewicz 
Speed, Eleanor IMO Irene Rojcewicz 
Suchomski, Wieslaw   
Wisniewski, Charles  
 IMO Irene Rojcewicz 
Zborowski, Krzysztof and Krystyna   
Zibrid, Sabina   

Sign up for Online Giving at www.OlcWorcester.com.   
It’s easy, safe, and convenient! 

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Easter special collection 
 

DRUGA KOLEKTA  DZISIAJ 
Specjalna kolekta Wielkanocna 

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 2022 
By our baptism, we are called to “be the Face of Christ”, offering hope to those in 
need through works of prayer, charity and education. This is the reason for the 
annual Partners in Charity Appeal in the Diocese of Worcester. Our goal this year 
remains the same at $46,500. 

To date: 64 Gifts,  Total: $ 16,195;   
Please use the envelopes we mailed to you, or please find them in the church or 
rectory to make a donation.  
You can also make your donation online at www.partners-charity.net. Just make 
sure to include the name of our parish, so we can receive the credit.  
Thank you for your generosity! God Bless! 
 
 

PARTNERS IN CHARITY 
Podczas Wielkiego Postu w parafiach naszej diecezji trwa zbiórka pieniędzy na 

tzw. Fundusz Biskupi, z którego Biskup może finansować ważne zadania prowa-

dzone przez diecezję: charytatywne, edukacyjne i duszpasterskie. Naszym celem 

jest uzbieranie $46,500.  

Do tej pory 64 ofiarodawców złożyło $16,195.  

Ofiary można wrzucić razem z niedzielą kolektą albo wysyłać bezpośrednio do 

diecezji, używając specjalnej koperty. Wysłaliśmy je pocztą, są one także dostęp-

ne w kościele i na plebanii.  Można też użyć strony internetowej: www.partners-

charity.net. Prosimy bardzo, w każdym przypadku, o zaznaczenie w odpowied-

nim miejscu naszej parafii. Dziękujemy też wszystkim, którzy już złożyli ofiarę 

na ten cel. Bóg zapłać za Waszą pomoc i hojność! 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://partners-charity.net/


 

 

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/

