
 

 

  

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 

24 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 
place 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 24, 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 

DIVINE MERCY SUNDAY  -  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 



 

 

 Saturday, April 23  
Vigil of Divine Mercy Sunday 

4:00 PM 
1. śp. Paweł Golemo - int. Maria Skowron 
2. Special intention 
3. śp. 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  

8:00 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. zmarli 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. śp. Antonina Dąbrowska - int. przyjaciele ze Wspólnoty 
Metanoia 
13. śp. Waldemar Jończyk (zmarł w Polsce) - int. Daniela 
Zegan z rodziną 
14. śp. Stefania, Piotr, Stanisław, Franciszek, Komor - int. rodzina 
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. o Boże łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 
Grażyny z okazji urodzin - int. Sabina  
19. o łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Andrzejka, Pegi, Jimy, Emi, Ani, 
Emilki - int. mama 
 

Monday, April 25  St. Mark, Evangelist 
6:30 AM - śp. Maria Seligowski (anniv.) and deceased members of 
the Seligowski, Skrocki and Petkus Families - int. Rita 
6:30 PM - o zdrowie i Boże błogosł. dla Basi i jej rodziny - int. 
rodzice 
 

Tuesday, April 26 
6:30 AM - Healing for Elizabeth - int. The Prytko Family 
6:00 PM - Msza Święta Wspólnoty Metanoia za jubilatów 
 
Wednesday, April 27 
6:30 AM - śp. Charles Zimkiewicz (47 anniv.) - int. daughter 
6:30 PM - O zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski dla 
Czesławy, Feliksa, Genowefy i Henryka 

  Thursday, April 28  
6:30 AM - śp. Robert Grundstrom 
 

Friday, April 29        St. Catherine of Siena 
6:30 AM - śp. Chester and Pauline Sztukowski and deceased 
members of the Sztukowski, Anuszkiewicz Families - int. Paul 
and Kathy Stukowski 
6:30 PM - o zdrowie i Boże błogosł., opiekę Matki Najśw. i 
dary Ducha Św. dla Marzeny i Marka - int. kuzynka 
 

Saturday, April 30  
7:00 AM - śp. Edward Zych (5th anniv.) - int. son and family 
 

Vigil of the 3rd Sunday of Lent 
4:00 PM 
1. śp. Thaddeus Sobiech - int. wife, children and grandchildren 
2. śp. John and Anastasia Wondolowski - int. son Paul 
3. God’s Blessing and graces needed for Marzena - int. 
husband and family 
4. śp. Deceased members of the Stoklosa and Wolosz 
families - int. family 
5. śp. Janina i Wacław Pieloch - int. Jadwiga Nowak 
6. śp. Jane (Opacki) Pophan (Months Mind) - int. sister Cathy 
Prostak 
7. śp. John Bartosiewicz - int. Michael and Lilian Czechowski 

 3
RD

Sunday of Easter - May 1 
3 Niedziela Wielkanocna - 1 Maja  

8:00 AM - śp. Matra Barszczewska; Waldemar Kulbacki - int. 
Adela i Jan Kulbacki 

9:30 AM - 1. For Parishioners / Za Parafian 
  2. śp. Marianna i Jan Pianka - int. .family 
11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Janina Nowak i rodzina 
2. śp. Aleksandra, Elżbieta, Franciszek Łubińscy, Waldemar, 
Roman Łysiak i zmarli z rodziny - int. rodzina  
3. śp. Anna, Stanisław, Czesław, Paulina, Edward, Maria, 
Józef Kuta 
4. śp. Kazimierz, Czesława Ustaszewscy, Tadeusz, 
Stanisława Pardo, Zbigniew, Paweł Chełstowski, Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
5. śp. Stanisława i Stanisław Romanowicz - int. Krystyna z 
rodziną 
6.  śp. Maria i Robert Przybylscy - int. Danuta z rodziną 
7. śp. Teresa i Zygmunt Milewski - int. Lucy i Czesław 
Karłowicz 
8. śp. Jadwiga Burzyńska - int. Wiesia Miller 
9. ś.p. Ryszard, Jan, Maria, Stanisław, Józef Śmigielscy, 
Zenon i Sylwia Stasiewiczowie i z rodziny - int. rodzina  
10. śp. Bożena i Edwin oraz zmarłych z rodzin Rossa i 
Wiśniewskich - int. Sabina 
11. śp. Marek Adamski (zmarł w Polsce) - int. rodzina 
12. śp. Helena Kucała - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
13. o Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Członków Żywego 
Różańca i ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
14. o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej Nieust. Pomocy dla 
Ali, Kazika, Grzegorza, Azada, Adama, Soni - int. Sabina 
15. o męstwo, świętość i godność dla kapłanów 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
IMO Janina Pieloch  donated by Jadwiga Nowak 

DIVINE MERCY CANDLE 
 IMO Wacław Pieloch  donated by Jadwiga Nowak 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE 
O łaskę zdrowia  i Boże błog. dla rodziny Florczyków 



 

 

 PRAISED BE JESUS CHRIST! 
 
Today is the Second Sunday of Easter, 
celebrated as the Feast of Divine Mercy.  
In Poland, this day has been celebrated officially 
since 1995 at the request of Polish bishops; 
however, the feast was made official for the 
whole Church by Pope John Paul II on April 30th 
2000, the day St. Faustina Kowalska was 
canonized.  
It is important to remember that the feast was 
established at the clear request of Jesus himself, 
directed through St. Faustina. Jesus joined an 
extraordinary grace with the Feast of Divine 
Mercy. Jesus said to her:  
I desire that the first Sunday after Easter be the 

Feast of Divine Mercy (Diary of Sister Faustina,  299). I desire that 
the Feast of Mercy be a refuge and a shelter for all the souls, 
especially for poor sinners. On that day My inner love is opened, 
and I pour out a whole ocean of graces upon those souls who are 
approaching the source of My mercy. The soul that goes to 
confession and receives Holy Communion shall obtain complete 
forgiveness of sins and punishment. On this day all divine 
floodgates are opened, through which God’s graces flow (Diary 
699).  
The greatest promise of the Lord Jesus is the grace of “complete 
forgiveness of sins and punishment.” This is associated with Holy 
Communion received on that day after a good confession (without 
attachment to the smallest sin) in the spirit of devotion to Divine 
Mercy, that is, putting all of our trust in God and having love for our 
neighbor.  

 Please join us this afternoon at 3:00PM for the 
Divine Mercy Hour in both English and Polish with the 
veneration of the first class relic of St. Faustina. 

 
FOOD FOR THE POOR  

We welcome in our community 
this weekend Fr. Richard 
Lewandowski, who will be 
speaking at all the masses of 

behalf of Food for the Poor charitable organization.  Food for 
the Poor  is helping the poorest of the poor in Central America 
and the Caribbean's.  
  
  ALPHA COURSE 
On Wednesday April 20th at 6:30 pm at the PNI Club we will 
hold the last meeting of this edition of the Alpha Course, which 
can also be attended by those who are interested in 
participating in the next edition, which will probably take place 
in the fall. We would like to take this opportunity to thank the 
whole team including coordinators, leaders and organizers as 
well as all those who have supported us in any way, spiritually 
and materially in running this Course. Special thanks to the 
PNI club for letting us use their meeting room.  
Finally, we congratulate all the participants for their courage 
and perseverance and we hope that it will bear good fruit in 
their lives. 
 
DIOCESAN SUMMER VOLLEYBALL LEAGUE!  
The  Diocesan Parish Summer Volleyball League is just a 
few months away. Team registration is now open  for the 
2022 season. Our youth is invited to join in the fun by 
forming a team of  7-12th graders and competing with 
others from around the Diocese.   
The league matches will be held on Monday evenings 

beginning June 13th and going through mid –August. All 
participants must register with a parish team. If you are 
interested please contact Fr. Tomasz or Veronica Prytko 
who will be our coach: vprytko5@gmail.com  no later 
than May 16th. 
More information and all the needed forms on website: 
neworcester.org/volleyball 

DIOCESAN YOUTH RETREAT  
This is the Last Call to sign up for our weekend youth 
retreat  May 20-22 at Anna Maria College! The retreat will be 
open to all high school youth and 8th graders!  
The theme for the retreat is Verso l'Alto (Into the 
Heights). The theme is based on the motto of Blessed Pier 
Giorgio Frassati. The retreat will aim to capture this motto as 
we journey into the heights through fun & games (with prizes!) 
music, guest speakers, breakout sessions, and ultimately to the 
spiritual heights of an encounter with Christ in the Sacraments 
through Eucharistic Adoration, confession, and Mass! The 
retreat will start Friday evening and will conclude Sunday 
morning.  
Please contact with Fr. Tomasz Gora. Deadline for sign up is 
April 27th.  
 
  FRIDAY ADORATION 
Every Friday you can spend some time in private, silent prayer 
before the living Christ, truly present in the Blessed Sacrament. 
Exposition is from 3p.m. until the evening Eucharist at 6:30. 
 
OUR SUPPORT TO VICTIMS OF WAR IN UKRAINE 
The Sisters of the Holy Family of Nazareth in Ukraine,  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.  

 
IS CHRIST CALLING YOU?  

“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. 

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! 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 

Dzisiaj jest Druga Niedziela Wielkanocna, 
obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. 
W Polsce święto to było obchodzone oficjalnie 
od 1995 roku na prośbę biskupów polskich, 
natomiast dla całego Kościoła zostało 
zatwierdzone przez papieża Jana Pawła II dnia 
30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji św. 
siostry Faustyny Kowalskiej.  
Trzeba pamiętać, że święto to zostało 
ustanowione na wyraźną prośbę samego 
Jezusa skierowaną za pośrednictwem s. 
Faustyny. Ze świętem Miłosierdzia Pan Jezus 
związał niezwykłe łaski. Pan Jezus powiedział 

do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi 
do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski (Dz. 699). 
Największą obietnicą Pana Jezusa jest łaska „zupełnego 

odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym 

dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do 

najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia 

Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości 

bliźniego. 

Dzisiaj o godz. 3:00 po południu zapraszamy na Godzinę 
Miłosierdzia w j. angielskim i polskim.  

 

We WTOREK 26 kwietnia o godz 6 wieczorem jako że 
jest to czwarty wtorek miesiąca, Msza Święta z aktywnym 
udziałem Wspólnoty Metanoia, która jest otwarta dla 
wszystkich. Po niej spotkanie integracyjne w dolnej sali 
na plebanii.  

ADORACJA W PIĄTKI 
W każdy piątek istnieje możliwość do osobistej modlitwy w 
ciszy przed Najświętszym Sakramentem od godziny 3 po 
południu do wieczornej Eucharystii o godz. 6:30.  
 
DIECEZJALNA LIGA SIATKÓWKI 

Rejestracja drużyn na sezon 2022 jest już otwarta. Zapraszamy 

naszą młodzież do utworzenia parafialnej drużyny złożonej z 

młodzieży w wieku od 7 do 12 klasy i rywalizowanie z innymi 

drużynami z całej diecezji. Liga będzie ponownie rozgrywana 

w poniedziałkowe wieczory, począwszy od 13 czerwca do 

połowy sierpnia.  

Chętnych prosimy o kontakt z ks. Tomaszem lub Weroniką 
Prytko, która będzie trenerem drużyny: vprytko5@gmail.com, 
ale nie później niż do 16 maja. 
Więcej informacji oraz wszystkie potrzebne formularze 
znajdują się na stronie internetowej: neworcester.org/volleyball 

 

POMOC OFIAROM WOJNY NA 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 dziękują za modlitwy i pomoc 
materialną. 
W dalszym ciągu zbieramy fundusze na pomoc dla Sióstr 

Nazaretanek i ich podopiecznych w Ukrainie.  
Czeki można wystawiać na "Our Lady of Częstochowa" z 
adnotacją "Ukraina". 
Ofiary można też składać przez online giving na naszej stronie: 
www.olcworcester.com wybierając z listy "Support for 
Ukraine.” Można także swoją ofiarę wrzucić wraz z niedzielną 
kolektą w osobnej kopercie z napisem Ukraina. Bóg zapłać za 
każdą pomoc.  
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Po długim okresie ograniczeń w podróżowaniu, otrzymaliśmy 
wiadomość, że Ziemia Święta jest ponownie otwarta dla 
pielgrzymów, 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 
stronie: 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.  
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
Jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Koła 

Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych i 

poznają papieską intencję na maj. Tym razem będziemy prosić  

o wiarę dla młodych: “aby ludzie młodzi, powołani do pełni 

życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, 

odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie”.  

Prosimy o punktualne przybycie na modlitwę różańcową na 

godzinę 10:30 i włączenie się w prowadzenie różańca. Dzięku-

jemy bardzo wszystkim członkom KŻR za stałą, całoroczną 

modlitwę w powierzonych im intencjach.   

 

 WEEKEND DLA MŁODZIEŻY 

To już ostatni dzwonek, aby zapisać się na weekendowe 

rekolekcje dla młodzieży, które odbędą się w dniach 20-22 

maja w Anna Maria College! Rekolekcje będą otwarte dla 

wszystkich uczniów szkół średnich oraz obecnych 

ósmoklasistów!  

Temat: Verso l'Alto (Na wyżyny) jest opaty na motcie bł. Pier 

Giorgio Frassatiego. Rekolekcje będą miały na celu 

uchwycenie tego motta poprzez zabawę i gry z nagrodami, 

muzykę, zaproszonych gości, rozmowy w małych grupach, 

oraz sięganie do duchowych wyżyn spotkania z Chrystusem w 

sakramentach: spowiedzi i Eucharystii a także adoracji 

Eucharystycznej. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 

wieczorem, a zakończą w niedzielę rano.  

Chętnych prosimy o kontakt z ks. Tomaszem Górą.  

Termin zapisów upływa 27 kwietnia.  

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 
życiu. 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/


 

 

SŁAWEK IS BACK HOME 
A few weeks ago, Sławek Kurpiewski, our former employee, for 
whom we organized help last year, returned from rehabilitation 
in Poland. Over the eight-month rehab, Sławek stayed in sever-
al centers, where he underwent rehabilitation using the best 
available equipment with the help of the best specialists. 
Thanks to the support of many devoted people, Sławek re-
ceived 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 family.  
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 ac-
count is still active if anybody would like to support 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 
ubiegłym roku organizowaliśmy pomoc. W trakcie ponad  
ośmiomiesięcznego pobytu Sławek przebywał w kilku 

ośrodkach, gdzie na najlepszym dostępnym sprzęcie i z 
pomocą najlepszych specjalistów odbywał rehabilitację. Dzięki 
wsparciu wielu ofiarnych ludzi Sławek otrzymał ogromną 
pomoc i odzyskał w dużym zakresie samodzielność w 
codziennym życiu. 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
poprzez swoje wsparcie przyczynili się do poprawy jakości 
życia Sławka i całej naszej rodziny. Dalszą rehabilitację Sławek 
będzie teraz odbywał już na miejscu, dlatego prosimy, 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 
naszych 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. 
Zapraszamy również w odwiedziny 
do naszego domu.  
Rodzina Kurpiewskich 

Our sincere Prayers,  
Congratulations and best wishes 

to 
 Shunning and Dima 

 

who received the Sacraments of Chris-
tian Initiation: Baptism, Confirmation, 
and Eucharist at the  Easter Vigil, and 
were married at the same celebration! 

 

and to 
 

  Geoffrey 
who also received the 

 Sacraments of Christian Initiation that 
evening.  

 
God Bless you all! 

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


 

 

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 
rodzinę, 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 17, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  5,371.00 - Incl. $   1000.00 online 
RENOVATION FUND   $  6,096,50 - Incl. $     162.50 online 
MAINTENANCE    $     360.00 - Incl. $       90.00 online 
EASTER SPECIAL COLLECTION $  4,576,00 - Incl. $     615.00 online 
GOOD FRIDAY COLLECTION  $  1,412,00 - Incl. $       45.00 online 
CATHOLIC RELIEF SERVICES  $       10.00 
RICE BOWL                                             $       99.66 
SUPPORT FOR UKRAINE  $      400.00  
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $         5.00 online 
MISSION RETREAT                                $       20.00 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: 
 
Baczewski, Bogdan 
Briggs, Patricia      IMO Teresa Milewski 
Fleming, Thalia Marie 
Golovenko, Dima and Shuning 
Grendell, Magdalena and Kyle 
Kacprzyk, Edy and George 
Kohut, Dcn Steve and Sylwia 
Koss-Stephany, Kris & Julie 
Kozlowski, Krystian and Kamila 
Lewandoski, Zuzanna 
Macko, Marianna 
Matuza, Charles and Viola 
     IMO Helen Niedbala 
Norman, Leonard and Joan   
                  IMO Helen Niedbala 
Pacek, John and Susan 
Prytko, Robert and Lisa 
Ruco, Anna 
Stodolski Family   IMO Helen Niedbala 
Szlyk, Joanne        IMO Stanley Belonos 
Szydlik, Zofia 

 
SECOND COLLECTION  

NEXT WEEKEND 
Special Monthly Maintenance 

 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

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

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: 81 Gifts,  Total: $ 18,724.00   
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 

prowadzone przez diecezję: charytatywne, edukacyjne i duszpasterskie. Naszym 

celem jest uzbieranie $46,500.  

Do tej pory 81 ofiarodawców złożyło $18,724.00  

Ofiary można wrzucić razem z niedzielą kolektą albo wysyłać bezpośrednio do 

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

dostępne w kościele i na plebanii.  Można też użyć strony internetowej: 

www.partners-charity.net. Prosimy bardzo, w każdym przypadku, o 

zaznaczenie w odpowiednim 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/

