
 

 

  

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 

8 Maja, 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 

May 8, 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 

4
TH

 SUNDAY OF EASTER - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 



 

 

 Vigil of the 4th Sunday Easter 
4:00 PM 
1. śp. Helen ( anniv.) and Leo Snay - int. Val 
2. śp. Patricia Banks - int. Jane 
3. śp. Irena, Franciszek Barszcz; Eleonora, Stanisław, Ryszard, 
Franciszek Galanek – int. Ela 
4. śp. Ewa Zieliński - int. friends 
5. Conversion of Leo and Sandra Smith and family - int. Serge 
Larochelle with family 
6. śp. William Grimaldo (anniv) - int. wife and family 
7. śp. Peter and Anne Salek - int. Paul Salek and Family 
8. śp. Ferguson, Gallagher, Winchester and McLaughlin Families 
- int. families 

 

4th Sunday of Easter - May 8      Mother’s Day 
4 Niedziela Wielkanocna - 8 Maja 

8:00 AM - śp. Władysław Wilk - int. córka z rodziną 
9:30 AM - 1. śp. Zygmunt Klimczuk - int. wife and children 
     2. For Parishioners  
11:00 AM 
1. śp. Stanisław Borys i zmarli z rodziny 
2. śp. Halina, Irena, Andrzej, Mira Pieniążek  - int. Barbara z 
rodziną  
3. śp. Edward i Paulina Kuta - int. dzieci 
4. śp. Janina, Józef i Stanisław Parzych - Halina i Marian Stomski 
5. śp. Stanley Kowalczyk - int. Hania i Kazimierz Szydlik 
6.  śp. Czesława Bruderek - int. Teresa z rodziną 
7. śp. zmarli dziadkowie Bandzulów i Gawrychów - int. wnuk z 
rodziną 
8. śp. Jan Wróblewski - int. rodzina Chojnowskich 
9. śp. Maria Bobińska ( 2 rocz.) - int. córka z rodziną 
10. śp. Helena i Stanisław Stomski - int. dzieci 
11. śp. Maryla Deptuła - int. siostra z rodziną 
12. śp. Stanisław Piaścik - int. żona z dziećmi 
13. śp. Stanisław Kulbacki - int. żona 
14. śp. Stanisław Łuczaj - int. rodzina 
15. śp. Anna ( urodziny), Adam Janina, Marianna, Czesława, 
Irena i zmarł. z rodziny Wasilewskich - int. Iwona 
16. śp. Zofia, Janina, Bogdan, Stefania, Aleksander, Bronisław, 
Krzysiek, Janek, Oleś, Mietek - int. wnuk i syn Lucek 
17. śp. Anna Wróbel, Dorota Jasukonis i Weronika Klimaszewska 
i z rodziny - int. Teresa 
18. o Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla Kaya z okazji urodzin - 
int. rodzice i siostra 
19. O Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Nicole z okazji 25-
tych urodzin - int. rodzice i siostra 
20. śp. Jerzy Gumowski (1 rocznica) - int. rodziny 
21. śp. Jadwiga i Czesław Cwalińscy - int. Gosia z rodziną 
22. śp. Edward Przybyłek (zmarł w Polsce) - int. córka z rodziną 
23. śp. Stanisław Żebrowski - int. Kazik z rodziną 
  

Monday, May 9  Św. Stanisława, Biskupa 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za polecanych w wypominkach 
6:30 PM - śp. Stefania, Roman, Jan i Władysława Kania - int. rodz. 
Piascików 
 

Tuesday, May 10 St. Damien De Veuster 
6:30 AM - śp. Bernice and Robert Mosscrop - int. Family 
6:00 PM - (Eng/Pol) For First Communion Class Children and 
their Families 
   

Wednesday, May 11 
6:30 AM - Conversion of Joseph Berthiume and family - int. Serge 
Larochelle and family 
6:30 PM - śp. Stanisław Łuczaj (rocznica) - int. dzieci 
 

Thursday, May 12  
6:30 AM - Intention known to God 
 

Friday, May 13        Our Lady of Fatima / MB Fatimskiej 
6:30 AM - śp. Lena Gaboury - int. Serge Larochelle and family 
6:30 PM - śp. Helena i Stanisław Stomski - int. siostry 
 

Saturday, May 14 St. Matthias  / Św. Macieja 
7:00 AM - God’s Blessings for Christopher and Elizabeth on 
their Wedding Day - int. family 
2:00 PM Wedding Mass 

 

Vigil of the 4th Sunday Easter 
4:00 PM 
1. śp. Anna i Franciszek Święszkowski - int. daughter Zofia 
2. śp. Clemens Jr., Clemens Sr., and Mary Linga - int. The 
Lamoureux Family 
3. śp. Maciej Bączek 
4. Health, God’s Blessing and Protection of the Blessed Mother 
for Zachary, Jake, Sophie, Max - int. grandmother 
5. śp. Marianna Złotkowska, Władysława Banach - int. Jadwiga 
Nowak 
6. śp. Anna Tufjakova and Visilij Tufjakov - int. daughter and 
grandson 

 

5th Sunday of Easter - May 15 
5 Niedziela Wielkanocna - 15 Maja  

8:00 AM - śp. Zofia i Józef Rogalski - int. córka Maria z rodziną 
9:30 AM - 1. śp. Frank, Stasia and deceased members of the 

Lysiak and Borowy Families - int. Family 
     2. For Parishioners  
11:00 AM 
1. śp. Stanisław Wiernicki - int. córka z rodziną 
2. O Boże błogosł. i Dary Ducha Św. dla Magdy z okazji urodzin  
3. O łaskę zdrowia, Bożą moc i opiekę Maryi dla Alicji z okazji 
urodzin 
4. śp. Maciej Bączek 
5. śp. Genowefa Zielińska 
6.  śp. Bolesław i Hieronim Karwowski - int. Mirek z rodziną 
7. śp. Zofia Jasińska (5 rocz.) i zmarłych z rodziny 
Mioduszewskich - int. córka z rodziną 
8. śp. Józef i Stefania Kaczyński - int. Danuta z rodziną 
9. O łaskę zdrowia, Boże błogosł., dary Ducha Św. i opiekę Matki 
Bożej dla Wiesi - int. dzieci 
10. śp. Bożena i Edwin Wiśniewski - int. Daniel 
11. śp. Helena Kucała - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
12. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
13. śp. Nicole Grzesik - int. Aleksandra, Peter i Jessica Grzesik 
14. śp. Eugeniusz Nachiło 
15. śp. Józef Ustaszewski, Marek Adamowski - int. rodzina 
16. śp. Irena Pucyk, Henryk Kaczmarczyk oraz zmarłych z tych 
rodzin - int. rodzina 

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

śp. Virginia M. (DeSavage) Laskowski, 90 
śp. Zofia A. (Wawrzyk) Światłowski, 95 

śp. Robert Kopcinski, 79 
 

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 
4th Sunday of Easter 

“The disciples were filled with joy and the Holy 
Spirit.”  (ACTS 13:52)  

The disciples heard Our Lord’s call and were able to spread the 
Gospel message with strength and vitality.  We, too, can 

experience that same joy if we make room for the Holy Spirit 
to fill our hearts.  When we use our gifts in the way that God 
intends, He fills us with supernatural joy.  A joy that others 

notice and are attracted to! 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GROUP OF OUR CHILDREN FULLY PARTICIPATED 
IN THE EUCHARIST FOR THE FIRST TIME  

Last Saturday the 2nd grade students from our CCD Program  
received for the fist time the Sacrament of Holy Eucharist.  
Let us thank God for this great grace and privilege and let us 
pray for these children and their families.  
 

THANKSGIVING MASS 
 FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES 

On Tuesday, May 10th at 6:00 pm we invite our First 
Communion Class wearing their communion apparel for a 
special Mass with the annual ceremony of the Crowning of 
Mary. May this be another  chance for them and their families 
to thank God for the gift of the sacraments of Penance and the 
Eucharist.  
 

MAY DEVOTIONS  
The month of May is traditionally dedicated to the Blessed 
Virgin Mary. After morning and evening weekday Masses we  
recite or sing the Litany of Loreto, entrusting ourselves, our 
loved ones, and all of our intentions to her care and protection.  

 
VIRTUAL ANNUAL ROSE DRIVE 

The annual Mother’s Day Rose Drive campaign will be held in 
a virtual format this year. A GoFundMe donation page can be 
accessed at https://gofund.me/7a9dd779. All proceeds support 
Problem Pregnancy, a pregnancy help center assisting women 
in crisis pregnancies to choose life. As an all-volunteer 

organization, Problem Pregnancy of Worcester provides 
women a real choice by removing the barriers that often block 
them from keeping their babies. They support women and their 
families with housing, medical care, ultrasound tests, baby 
clothes, cribs, car seats, legal help, immigration aid, maternity 
clothes, life skills counseling, spiritual counseling, and 
vocational help. For information contact Paul 
DeBeasi, paul.debeasi@gmail.com. 

 
IS GOD CALLING YOU? 

“Feed My lambs, tend My sheep.”  If you think you may have 
a vocation to follow the Risen Lord as a priest, deacon or in the 
consecrated life, contact the Vocation Office at (508)630-
4473or email: donato.infante@gmail.com. 
 

DIOCESAN SUMMER VOLLEYBALL LEAGUE!  
The Diocesan Parish Summer Volleyball League is just  
several weeks away. Team registration is now open for the 
2022 season. Our young people are 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  

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 2022 
By our baptism, we are called to “be the Face of Christ”, of-
fering 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: 106 Gifts,  Total: $ 26,770.00   
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! 

EMERGENCY PRAYER GROUP 
The Metanoia Community in our parish has a large group of 
people who are ready to pray for the intentions sent by those 
in need of urgent, immediate 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 inten-
tion request. 
If you believe in the power of intercessory, communal prayer 
and are willing to help, you are encouraged to join 
the Emergency 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  

CONGRATULATIONS  
ABP. MICHAEL! 

On May 3rd 2022 
The Holy Father appointed 

 Archbishop Michael W. Banach,  
titular of Memfi, until now apostolic nuncio in Senegal, 

Cabo Verde, Guinea Bissau and Mauritania, 
 as apostolic nuncio in Hungary. 

Let us remember Abp. Michael in our prayers! 

https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem. To On jest tym, który nie 
pozwala, by zginęła choć jedna owca z Jego stada; troszczy się 
o wszystkie bez wyjątku. Nie zawahał się nawet oddać życie za 
swoje owce. Obraz Dobrego Pasterza pojawia się zarówno na 
kartach Starego, jak i Nowego Testamentu; był to także jeden z 
chętnej wykorzystywanych motywów w sztuce pierwotnego 
Kościoła – pojawiał się na freskach w katakumbach, na bizan-
tyjskich mozaikach czy w postaci rzeźby. Owczarnia z Dobrym 
Pasterzem na czele jest bowiem jednym z najstarszych symbo-
licznych obrazów Kościoła. My wszyscy, którzy tworzymy 
Kościół, jesteśmy owczarnią najlepszego Pasterza – Jezusa 
Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, o czym wspominają 
wszystkie dzisiejsze teksty liturgiczne i biblijne.  
 

GRATULACJE DLA ARCYBISKUPA  
MICHAŁA BANACHA 

W dniu 3 maja, Stolica Apostolska podała wiado-
mość, że Arcybiskup Michael Banach, pochodzą-
cy z naszej parafii, pełniący dotychczas funkcję 
Nuncjusza Apostolskiego w Senegalu, został 
mianowany Nuncjuszem na Węgrzech. Pamiętaj-
my o Arcybiskupie Michaelu w naszych modli-
twach! 

 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

W maju, po mszach św. wieczornych, pragniemy razem z Ma-
ryją modlić się w naszych intencjach słowami Litanii Loretań-
skiej. Zapraszamy wszystkich chętnych.  

 
UROCZYSTOŚC PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

W ostatnią sobotę grupa 20 dzieci naszego programu nauki re-
ligii przystąpiła po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii. 
Bogu niech będą dzięki za te wielką łaskę. Pamiętajmy o dzie-
ciach i ich rodzicach w naszych modlitwach.  

 
MSZA ŚW. W INTENCJI DZIECI I ICH RODZIN 

We wtorek 10 maja, jako podziękowanie za dar Eucharystii, 
zapraszamy dzieci w strojach komunijnych wraz z rodzicami 
na Mszę św. o godz. 6:00 wieczorem połączoną z obrzędem 
koronacji figury Matki Bożej.  
 

SPOTKANIE BIBLIJNE 
We wtorek, 10 maja, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na 
spotkanie biblijne. Tym razem spotkamy się z kobietami wiel-
kiej wiary: Kobieta cierpiąca na krwotok, Kobieta pochylona, 
Kananejka i Wdowa z Nain.  
 

GRUPA MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej grupy, w piątek, 13 
maja, po mszy św. wieczornej. Tematem spotkania będzie w 
dalszym ciągu „Cierpienie, jego sens i wartość” w oparciu o 
Dzienniczek św. Faustyny.  
 

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 znajdu-
ją się na stronie internetowej: neworcester.org/volleyball 

 
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

Nasza pielgrzymka została zaplanowana na 22 września do 
2 października 2022.  
Prosimy wszystkich, którzy jeszcze nie wpłacili zaliczki w 
wysokości $1,000 o zrobienie tego w najbliższych dniach 
(czeki na Our Lady of Czestochowa). Prosimy też o wypeł-
nienie form zgłoszenia dostępnych na naszej stronie lub w 
biurze parafialnym.  
Program i pozostałe informacje można znaleźć na naszej stro-
nie: www.olcworcester.com.  
Wiecej informacji: Krystyna Szymczak 508-865-9390 lub Ali-
cja Borys w biurze parafialnym 508-755-5959.  

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 

PARTNERS IN CHARITY 
W parafiach naszej diecezji trwa zbiórka pieniędzy na tzw. 

Fundusz Biskupi, z którego Biskup może finansować ważne 

zadania prowadzone przez diecezję: charytatywne, eduka-

cyjne i duszpasterskie. Naszym celem jest uzbieranie 

$46,500.  

Do tej pory 106 ofiarodawców złożyło $26,770.00  

Ofiary można wrzucić razem z niedzielą kolektą albo wysy-

łać 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! 

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. Ponieważ często są to sytuacje nie-
cierpiące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszy-
scy członkowie Pogotowia Modlitewnego drogą elektronicz-
ną otrzymują wiadomość i możesz być pewien, że w nade-
słanej intencji modli się wiele osób z reguły przez tydzień 
lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, za-
chęcamy 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 przesyła-
nie intencji na email w języku polskim 
lub angielskim: 
 pogotowie.metanoia@gmail.com 

https://olcworcester.com/pielgrzymka-do-ziemi-witej
https://www.metanoia.olcworcester.com/


 

 

IMPREZA CHARYTATYWNA  
NA POMOC UKRAINIE! 

W piątek 22 kwietnia 2022 w Webster w PACC Club od-
była się impreza charytatywna na pomoc Ukrainie. W ra-
mach zbiórki funduszy odbyła się loteria fantowa, cicha 
aukcja, sprzedaż koszulek.  
Program muzyczny zapewnił zespół VOYA BAND-Voy 
Anuszkiewicz, David Kisala, Anna Ezold, David Ash and 
DJ Robert Sky.  
Udało się uzbierać aż $6,461.00 i ta kwota została przeka-
zana do Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu które 
pracują w Ukrainie i pomagają ludziom w potrzebie. 
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim dar-
czyńcom, którzy przekazali pomoc finansową, dary na 
loterię oraz na cichą aukcję. Dziękujemy każdemu za ten 
gest  życzliwości i okazaną hojność. Mamy nadzieję na 
szybkie zwycięstwo dobra nad złem.  
Życzymy Państwu spokoju, zdrowia i Bożej opieki. 
“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 

się z innymi”. 
Voy Anuszkiewicz 
Robert Kosztyla 
Magdalena Czapnik 
Ola Skrodzka 
Katarzyna Kalinowski 

 

 

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 over $80,000 for the Sisters of 
the Holy Family of Nazareth in Ukraine, who can use these 
funds to support people in Ukraine and refugees they care for 
in Poland.   
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 finan-
cial 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. 
 
 

POMOC OFIAROM WOJNY NA UKRAINIE 
Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary na pomoc dla ofiar 
wojny w Ukrainie. Dotychczas, uzbieraliśmy ponad $80,000  
dla Sióstr Nazaretanek w Ukrainie. Z tych pieniędzy siostry 
mogą pomagać bezpośrednio ludziom w Ukrainie a także 
uchodźcom, którymi opiekują się w Polsce.   
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 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.  

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 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 MAY 1, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  6,410.00 - Incl. $  1,865.00 online 
MAINTENANCE    $  2,114.00 - Incl. $     215.00 online 
RENOVATION FUND   $     894.62 - Incl. $     477.50 online 
EASTER SPECIAL COLLECTION $       65.00 
MOTHER’S DAY COLLECTION  $       15.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $16,936.00  
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.  
 

Armstrong, Stephanie 

Diane Parker   

Dymerski, Anna 

Edyta and Jerzy Kacprzyk   

Gretchen and Matthew Savaria   

Jane and Richie Horuzek   

Joanna and Dariusz Popielarczyk  

Kohut, Stephen T. Dcn. and Sylwia 

Kopcinski, Elaine 

Lange, Halina 

M/M James Rohde   

Małkowski, Marianna 

Parzych, Jan and Jadwiga 

Polek, Richard Rev.    

Robert Ermanski   

Rogacz, Stanley  

Sicotte, Faith 

Stasiewicz, Jarosław 

  

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Mother’s Day Offering 
 
 

DRUGA KOLEKTA 
DZISIAJ 

Kolekta z okazji Dnia Matki 

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

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining together for the Legacy of 
Hope Campaign. Thank you to all those who have made their gifts and pledg-
es.  Please keep in mind that 40% of all collected money will be returned to 
our parish, for our own projects.  
Please pray and think about what you can do, and make your donation. You can   
bring it to the rectory or mail it directly to the chancery. You can also make 
your pledge online.  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org 
On our website www.olcworcester.com you can find a video and more infor-
mation about the campaign.  

UPDATE - Last week we received another check, 
this time for $3,480.35,  as a parish share. The 

funds were deposited into the Building Renovation 
Fund Account.  

 

LEGACY OF HOPE 
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary lub zobowiązania na 4 

lata w ramach trwającej kampani. 40% całej uzbieranej kwoty wróci do nas 

na nasze parafialne potrzeby.  Więcej informacji na temat samej kampanii moż-

na też znaleźć na naszej stronie: www.olcworcester.com oraz na ulotkach dostęp-

nych przy wejściach do kościoła.  
Ofiary na ten cel można złożyć razem z kolektą niedzielną, odesłać pocztą, przy-

nieść na plebanię, lub online:  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org. 

Poprzez nasz udział okazujemy naszą odpowiedzialność za sprawy materialne 

naszej parafii i diecezji.  

AKTUALIZACJA - w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy z 

Diecezji kolejny czek w ramach naszej części (40%), tym 

razem na $3,480.35, który został wpłacony na konto Fun-

duszu Remontowego. Bóg zapłać! 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/
https://www.olcworcester.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/


 

 

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 

800-342-5315 
www.amta.com 

 
 

Vacations     Flights      Cars      Packages      Cruises 
 

Najtańsze bilety lotnicze        Mówimy po polsku 

Space available! 
 

508-755-5959 
rectory@olcworcester.com 

 

$300 / year 

https://picklehausdeli.com/
https://amta.com/
https://amta.com/

