
 

 

  

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 

15  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 15, 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 

5
TH

 SUNDAY OF EASTER - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 



 

 

  Saturday, May 14 
Vigil of the 5th 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, John, Matthew, Leo - 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. Alexandra, 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 
17. śp. Stanisław Żebrowski - int. Kazik z rodziną 
18. O łaskę zdrowia i Boże Błogosł. dla Haliny Deptuła - int. Zofia 
i Tadeusz Gąska 
19. O zdrowie, Boże łaski i opiekę Maryi dla mamy - int. syn z 
rodziną 
 

Monday, May 16  
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za polecanych w wypominkach 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław, Paulina, Edward Kuta i 
zmarłych z rodziny Kutów - int. rodzina 
 

Tuesday, May 17 
6:30 AM - śp. Wanda and Jerome Kolodziejczak 
6:00 PM - Adoracja i Modlitwa Uwielbienia 
   

Wednesday, May 18 
6:30 AM - śp. Edward, Sally, Sally Jane Miloski - int. Anthony Miloski 
6:30 PM - śp. Anna i Jan Witka - int. Marian Szambelan 
 

Thursday, May 19  
6:30 AM - śp. Magda and Joseph Stoklosa and deceased 
members of the family  
 
Friday, May 20 
6:30 AM - śp. Robert Epstein - int. Serge Larochelle and family 
6:30 PM - śp. Józef, Wiktoria Dumanowski i zmarłych z 
rodziny Dumanowskich - int. rodzina 

Saturday, May 21 
7:00 AM - śp. Agata Gołas - int. Kraska and Kerins Families 

 

Vigil of the 6th Sunday Easter 
4:00 PM 
1. śp. John and Helen Kilinski - int. daughter in-law 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Anna and Edward Kudroń 
3. śp. Józefa i Stefan Chojnowski - int. daughter and family 
4. śp. Richard Ferguson and deceased members of the 
Ermanski, Nicewicz, Rackus and Sundy Families - int. The 
Ermanski family 
5. śp. Titus Strakosz - int. family and friends 

 

6th Sunday of Easter - May 22 
6 Niedziela Wielkanocna - 22 Maja  

8:00 AM - śp. Marian Kleszczewski - int. syn z rodziną 
9:30 AM - 1. God’s Blessing and protection of Mary for abused 

children  - int. family 
     2. For Parishioners  
11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Wiesia i Wiesiek Niedzwiecki 
2. śp. Arkadiusz Borkowski  
3. śp. Andrzej Stokowy - int. córka 
4. śp. Danuta Korwek - int. Danuta z rodziną 
5. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Lucy i 
Czesława - int. Sabina 
6.  śp. Helena Kucała - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
7. śp. Andrzej Trzciński (zmarł we Francji, 30 dzień po śmierci) - 
int. chrzestna Regina 
8. śp. Eugeniusz Nachiło 
9. śp. Marian Krzyżanowski - int. syn z rodziną 
10. śp. Dariusz Przytuła - int. Witek z rodziną 
11. śp. Zofia Światłowska - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
12. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Gosi, Ryszarda i 
Alicji - int. Iwona 
13. O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla cioci Dzitki i Staszka - int. 
Darek z rodziną 
 

CONGRATULATIONS TO 
 

Samantha Golemo and Geoffrey Boucher 
& 

     Elizabeth L'Esperance  and  Christopher Cuzzupe 
 

who joined their lives in the sacrament of holy 
matrimony.  God Bless You!  Szczęść Boże! 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

5th Sunday of Easter 
“I give you a new commandment: love one another.  As I 

have loved you, so you also should love one 
another."  (JOHN 13:34) 

 “As I have loved you,” this is the hard part – Jesus’s love is 
unconditional; our love usually comes with strings attached.  It 
is easy to love someone when they love you back.  But it takes 
mercy and compassion to love someone when you feel 
unappreciated, feel used or feel like your opinion doesn’t 
matter.  It takes courage and the grace of God to “love my 
neighbor” when they may be someone you don’t like, someone 
you don’t know or someone that doesn’t look like you.  
     

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.  

 
FRIDAY’S ADORATION 

We have Adoration of the Blessed Sacrament in our church not 
only on the first Friday of the month, but every Friday from 3 
p.m. to evening Mass. If possible, please sign up on the list at 
the main entrance, which ensures us that there is always 
someone present in the church. 
Did you know? You can receive a plenary indulgence and 
offer it for yourself or the deceased if you spend at least 30 
minutes in Adoration, and fulfill the usual conditions: 
sacramental confession (or state of grace), sacramental 
Communion, prayer for the intentions of the Holy Father and 
have no attachment to any sin, even venial. 

 
IS GOD CALLING YOU? 

“By this everyone will know that you are My disciples.”   How 
will you manifest your discipleship? Consider living the Lord’s 
new commandment of love as a priest, deacon, sister or 
brother. Contact the Vocation Office at (508) 630-4473 or 
email: donato.infante@gmail.com.  

 

SYNOD ON 
SYNODALITY 

In October of 2023, 
Pope Francis will 
convene in Rome 
the XVI Ordinary 
General Assembly of 
the Synod of 
Bishops to examine 

the topic: "For a Synodal Church: Communion, Participation 
and Mission."  The Holy Father has asked every diocese in the 
world to provide input for that synod.  
A synod is an ecclesial assembly convoked by the Pope or 
Bishop to provide consultation and input on questions put to 
the synod by those leaders. 
This gathering of Bishops and other invited participants will 
discuss the consultative processes of the Church. Pope Francis 
is looking for input from every diocese in the world to consider 
people’s experiences in the consultative outreach of the Church 
at every level from parishes to dioceses to the universal 
Church. 
In our parish we are encouraging our parishioners to participate 

in an online survey to express your experiences on the past 
consultative efforts at outreach in our Diocese and to get your 
input on important issues of evangelization and Eucharistic 
Revival. 
Please find the link to Synod webpage on our website 
www.olcworcester.com to learn more and to take the online 
survey.  
For those of you who don’t use the internet, the Catholic Free 
Press published Survey questions in its April 1 edition which 
you can use to fill out and return to 49 Elm Street, Worcester, 
MA 01609.  

There are copies of the Survey available at the entrance.  
Please note that your responses must be received 

 by May 31.  
 

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: 122 Gifts,  Total: $ 31,165.00   
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  

https://olcworcester.com/
https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali  J13, ,35 

W Ewangelii dzisiejszej powtarza się wyrażenie: otoczyć 
chwałą. Chwała, uwielbienie, uwielbiać – te słowa tak często 
wykorzystywane są w liturgii, w przepowiadaniu i modlitwie, 
że być może nie zastanawiamy się, co one oznaczają. W takim 
najbardziej prostym rozumieniu „otoczyć chwałą” znaczy na-
zwać kogoś ważnym, cennym, czyli pokazać komuś miłość. 
Cała teologia ewangelisty Jana sprowadza się do przedstawie-
nia krzyża Jezusa jako momentu chwały, uwielbienia. Na krzy-
żu Syn Boży pokazuje miłość – Ojcu i uczniom. Na krzyżu 
Ojciec pokazuje miłość Synowi i uczniom. Z krzyża uczniowie 
Jezusa uczą się pokazywać miłość wzajemną. Nauka krzyża – 
to nauka miłości.  
 

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.  

 
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA 

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej grupy we czwartek o 
godz. 6:30 wieczorem w Sali na plebani. Zawsze mile widziani 
są nowi chętni, zarówno żonaci jak i kawalerowie, pragnący w 
męskim gronie porozmawiać o ważnych dla nas sprawach i 
wspólnie się pomodlić w intencji naszych rodzin i o wierność 
naszemu powołaniu.  

 
PIĄTEK - Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
Początek o godz. 3:00 pm i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Zakończenie przed Mszą św. wieczorną. 
Czy wiesz, że Kościół udziela odpustu zupełnego każdemu, kto   
adoruje Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez co najmniej 
pół godziny? Do uzyskania odpustu konieczne jest również 
wypełnienie warunków zwykłych, a więc stan łaski uświęcają-
cej, Komunia Święta, wyzbycie się przywiązania do każdego 
grzechu, i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Nasza pielgrzymka została zaplanowana na 22 września do 2 
października 2022.  

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc! 
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.  
 

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 

 
SYNOD BISKUPÓW 2023 

W październiku 2023 roku odbędzie się w Rzymie Synod Bi-
skupów, na którym będą dyskutowane sprawy ważne dzisiaj 
dla Kościoła.  
Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich wiernych do 
wyrażenia swojej opinii na przedstawione pytania w ankietach 
synodalnych, opracowanych przez każdą diecezję. Są one do-
stępne w j. angielskim na naszej stronie 
www.olcworcester.com, a także kopie można znaleźć przy wyj-
ściu z kościoła. Ponadto 
informacja została wysłana 
do wszystkich na naszej 
liście emailowej Flockono-
te.  
Zachęcamy aby skorzystać 
z tej okazji do wyrażenia 
swojego zdania, i pomocy 
naszemu Biskupowi w 
sformułowaniu opinii w 
imieniu całej diecezji.  

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 122 ofiarodawców złożyło $31,165.00  

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://olcworcester.com/
https://www.metanoia.olcworcester.com/


 

 

Please pray for the 
First Communion Class  

of 2022 
and their Families! 

 

Andre Abdulmassih  
Janek Czapnik 
Adam Drożdżowski 
Aleksandra Drożdżowska 
Vanessa Dudek   
Jason Farabaugh 
Jameson Farrell   
William Frisinger 
Nadia Gawrych   
Karolina Grudzinski 
Logan Jackson   
Nataniel Janczewski 
Filip Kalicki   
Antoni Kosterski 
Natalia Kurek   
Maja Piascik 
Olivia Piascik   
Jakub Pilichowicz 
Benjamin St. Francis  
Sophia Shliapa 
Antonina Stomski 

Faithful Invited to Fast and Pray  
the Rosary in Midst of Tensions 

 Over Leaked Draft  
Supreme Court Opinion 

 
May 10, 2022 
 
WASHINGTON - In response to the leak of a draft opi-
nion in the U.S. Supreme Court case of Dobbs v. Jackson 
Women’s Health Organization, some abortion advocates 
are calling for nationwide demonstrations, disruptions of 
church services, and the personal intimidation of specific 
Supreme Court justices. Archbishop José H. Gomez of 
Los Angeles, president of the U.S. Conference of Catholic 
Bishops (USCCB) and Archbishop William E. Lori of 
Baltimore, chairman of the USCCB’s Committee on Pro-
Life Activities invited the faithful to unite in fasting and 
prayer: 
 
“In the midst of current tensions, we invite Catholics aro-
und the country to join us in fasting and praying the Rosa-
ry on Friday, May 13, the Memorial of Our Lady of Fati-
ma. Let us offer our prayers and fasting for these inten-
tions: 
•  

For our nation, for the integrity of our judicial system, 
and that all branches of government be dedicated to 
seeking the common good and protecting the dignity 
and rights of the human person, from conception to 
natural death. 

• For the overturning of Roe v. Wade and Planned Pa-
renthood v. Casey in the Supreme Court’s final deci-

sion in Dobbs v. Jackson. 
• For the conversion of the hearts and minds of those 

who advocate for abortion. 
• For a new commitment to building an America where 

children are welcomed, cherished, and cared for; whe-
re mothers and fathers are encouraged and strengthe-
ned; and where marriage and the family are recogni-
zed and supported as the true foundations of a healthy 
and flourishing society. 

• For Our Blessed Mother’s intercession and guidance 
as the Church continues to walk with mothers and fa-
milies in need, and continues to promote alternatives 
to abortion, and seeks to create a culture of life. 

 
As Catholics, let us witness to the beautiful gift of life 
with civility and love, and with our peaceful prayers and 
our compassionate service to all those in need. 

 
Our Lady of Fatima, pray for us.” 



 

 

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 7, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,147.00 - Incl. $  1,115.00 online 
MOTHER’S DAY COLLECTION  $  1,439.00 - Incl  $     110.00 online 
MAINTENANCE    $     477.00 - Incl. $     175.00 online 
RENOVATION FUND   $     887.50 - Incl. $     112.50 online 
EASTER SPECIAL COLLECTION $     540.00 
ASCENSION    $       20.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $  2,325.00 - Incl. $    1,100.00 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.  
 

Bacon Barry 

Currier Robert and Alice 

Cybula  Grzegorz and Agnieszka 

Doroz Christopher and Grazyna 

Ermanski Brenda 

Kalinowski Tadeusz and Dorota 

Kaminski  Donald and Linda 

Klimczuk  Helena 

Kohut Dcn Steve and Sylwia 

Kozakiewicz Helena 

Krzyżanowski Valdemar and Małgorzata 

Kulbacki  Helena 

Lamoureux David and Agnieszka 

Pardo Alina 

Smreczak Edward and Anna 

Szydlik  Barbara 

Wierzbicki Kazimierz  

Wróblewska Krystyna 

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

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 Naza-
reth 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 sepa-
rate 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  
W 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 mo-
gą pomagać bezpośrednio ludziom w 
Ukrainie a także uchodźcom, którymi 
opiekują się w Polsce.   
Siostry Nazaretanki z Ukrainy, razem z 
Przełożoną Regionalną, S. Beatą Wilk, 
którą gościliśmy w naszej parafii w lu-
tym 2016 roku, dziękują za modlitwy i 
pomoc materialną.  
W dalszym ciągu zbieramy fundusze na 
pomoc dla Sióstr Nazaretanek i ich po-
dopiecznych 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 tak-
że swoją ofiarę wrzucić wraz 
z niedzielną kolektą w osob-
nej kopercie z napisem Ukrai-
na. Bóg zapłać za każdą po-
moc.  

POLISH SCOUTHS FOR UKRAINE 
This Sunday, May 15th, Polish Scouts will be selling 
stickers, disigned by their member Olivia. The proceeds 
will go to Sisters of the Holy Family of Nazareth in 
Ukraine.  

Sickers are $5 each.  
Donations are always welcome and apprieciated.  

 
HARCERZE NA POMOC UKRAINIE 

W niedzielę 15 Maja, harcerki z naszej parafii będą 
sprzedawały naklejkę, zaprojektowaną i wykonaną przez naszą druhnę Olivię, 
symbol pomocy dla Ukrainy.  
Całkowity dochód przekazujemy dla Sióstr Nazaretanek na Ukrainie. 

Cena za naklejkę $5.00. Dotacje, mile widziane. 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224
https://giving.parishsoft.com/App/Form/d7f7b156-aa7e-4007-821d-bdef3587989e


 

 

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 

800-822-1081 
212-586-5230  

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/

