
 

 

  

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 

22  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 22, 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 

6
TH

 SUNDAY OF EASTER - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 



 

 

  Saturday, May 21 
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 
 
Monday, May 23  
6:30 AM - śp. Helen Petkus (anniv.) and deceased members 
of the Petkus, Seligowski and Skrocki Families - int. Rita 
6:30 PM - śp.  Zmarłych z rodzin Byczko i Domaszewicz - int. 
rodziny 
 

Tuesday, May 24 NMP Wspomożycielki Wiernych 
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za polecanych w wypominkach 
6:00 PM - Msza św. Wspólnoty Metanoia. Zapraszamy 
wszystkich chętnych 
   

Wednesday, May 25 
6:30 AM - śp. Charles E. Clark - int. family 

 

Vigil of the Ascension of the Lord  
Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego 

6:30 PM - (Pol/Eng.) śp. Stanisław Piaścik 
 

Thursday, May 26 
The Ascension of the Lord / Wniebowstapienie Pańskie  
6:30 AM - For Conversion of Emile and Laurie Gaboury and 
Family - int. Serge Larochelle and Family  
6:30 PM (Pol/Eng) O łaskę zdrowia, Boże Błogosł. i opiekę 
Maryi dla Mamy - int. córka z rodziną 
 
Friday, May 27 
6:30 AM - śp. Phyllis Recko - int. daughter and family 
6:30 PM - śp. Hieronima i Jan Mieczkowscy oraz zmarłych z 
rodzin Mieczkowskich i Dobrzyckich - int. córka z rodziną 
 
 
 

 
Saturday, May 28 
7:00 AM - śp. Hugh and Margaret Hughes - int. family 

 

Vigil of the 7th Sunday Easter 
4:00 PM 
1. Thanksgiving Mass for all graces received and petition for 
health and God’s Blessing and protection of Mary for the Banach 
Family 
2. śp. Józef Kurkiewicz - int. wife, daughters and families 
3. śp. Stanisław, Aniela, Eugeniusz and Salomea Stoklosa - int. 
Richard Wolosz and Karen Wolosz Kudless 
4. śp. Margaret and George Ferguson - int. the Ermanski Family 

 

7th Sunday of Easter - May 29 
7 Niedziela Wielkanocna - 29 Maja  

8:00 AM - śp. Katarzyna, Stefania, Franciszek, Bronisław Cekała 
- int. córka 

9:30 AM - 1. All members, living and deceased of the Polish 
American Veterans of WWII 

     2. For Parishioners  
11:00 AM 
1. śp. Waleria i Walery Gardoccy - int. wnuczka Grażyna z 
rodziną 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Lucy i Czesław Karłowicz  
3. śp. Czesława Bogaj - int. Halina Lange 
4. śp. Lidia Szymczak - int. Halina Lange 
5. śp. Jan Laskowski (4 rocznica) i zmarłych z rodziny 
Laskowskich - int. żona z rodziną 
6.  O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Joli, Mirusia, Ewuni z rodziną oraz 
Tomka z rodziną - int. ciocia Sabina 
7. śp. Eugeniusz Nachiło 
8. śp. Zofia, Jan, Stanisław, Andrzej Światłowski - int. rodzina 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój  
dla Ukrainy 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

6th Sunday of Easter 
    “…Do not let your hearts be troubled or afraid.”  

 (JOHN 14:27)   
Our limited human understanding cannot begin to understand 
the immense power of God.  Instead of trusting in God, we 
often think we can control every outcome.  Do you want to 
make God laugh?  Tell Him your plans.  The next time worry, 
anxiety or fear creeps in, thank God for all He has given you 
and trust that He has a better plan for you.  Make God your 
first choice and not your last resort.  
 

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.  

 
THURSDAY  

SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD 
Thursday, May 26, forty days after Easter Sunday, we 
celebrate the Ascension of Christ into heaven.  
It is a Holy Day of Obligation, which means we should  
make every effort to attend the Mass. Please join us on 
Wednesday evening (vigil Mass) or Thursday morning or 
evening.  In case you cannot be here in person, evening masses 
on Wednesday and Thursday will be streamed on our you tube 
channel.  

 
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? 

“Those who love Me will keep my word.”  Is your love for the 
Lord leading you to grow in holiness as a priest, deacon or in 
the consecrated life? Contact the Vocation Office at (508)630-
4473or 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.  

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 Emer-
gency Prayer Group. If you have, or know of someone who 
has need of immediate prayer support, please call or text 
Dorota Bączek 774-464-8712 or Malwina Janczewska 508-847-7425  

CHRISTIAN SUMMER CAMP FOR YOUTH 
Experience summer at its best. This is a proposition for 
youth entering grades 6-12. Hume’s Summer Camp located 
in the beautiful Berkshires in South-West MA provides an 
epic, high-energy, life-changing program, accomplished not 
only through traditional programming – engaging speakers, 
bands, campfires, and activities – but also through creative 
themes, full-production films, stage theatrics, innovative rec-
reation, and dynamic worship. For groups from our parish 
we booked the following dates (Mon-Sat): for High School-
ers from July 11th to 16th and for Middle Schoolers: from 
July 4th to 9th. One of the young people who was at this 
Camp last year wrote: “Awesome atmosphere with great 
people who care about God, about love, about people, and 
about having fun. So thankful there is a wonderful place like 
this in New England”. 
More details on the website: hume.org/new-england/summer
-camp/ or contact Fr. Tomasz Gora in person or  by 
email: tgora@olcworcester.com 

https://olcworcester.com/
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/
https://hume.org/new-england/summer-camp/
https://hume.org/new-england/summer-camp/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

W dzisiejszej Ewangelii pojawiają się trzy kluczowe pojęcia: 
miłość, Duch Święty i pokój. Są to trzy dary, które otrzymuje-
my od Jezusa. Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest funda-
mentem naszej wiary. Bóg jest miłością i z tego źródła Jezus 
nam udziela. Duch Święty jest Pocieszycielem, ale także Osobą 
Boską, która w sposób szczególny stoi na straży naszej wiary, 
udzielając nam siedmiu darów. Jezusowy pokój, daleki od po-
wszechnego rozumienia tego pojęcia, napełnia nas pewnością, 
radością i spokojem dotyczącymi naszej przyszłości. Ewange-
lia przypomina nam o tym, że te dary, w połączeniu z naszą 
otwartością i chęcią działania, poprowadzą nas prostą drogą do 
królestwa Bożego.  

 
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.  

 
UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

We czwartek, 26 Maja, 40 dni po Zmartwychwsta-

niu Chrystusa, obchodzimy Uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego, która przypomina nam o wy-

niesieniu do chwały Chrystusa, a także wraz z Nim, 

naszej ludzkiej natury. Jest to święto obowiązko-

we, a zatem powinniśmy uczestniczyć we Mszy św. 

jeżeli nie mamy poważnej przeszkody. Wieczorna 

Msza św. we środę (wigilia Wniebowstąpienia) i czwartek bę-

dzie sprawowana w j. angielskim i polskim.  

W Polsce i w wielu innych krajach a także wielu diecezjach w 

USA, Wniebowstąpienie zostało przeniesione na następną nie-

dzielę. Natomiast niektóre, w tym archidiecezje Boston, Nowy 

Jork, Newark, Hartford zdecydowały że chcą obchodzić to 

święto tradycyjnie 40 dni po Zmartwychwstaniu.  

 
PIĄTEK - Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Początek o godz. 3:00 pm i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Zakończenie przed Mszą św. wieczorną. 
 
CHRZEŚCIJAŃSKI OBÓZ LETNI DLA MŁODZIEŻY 
To propozycja dla młodzieży klas 6-12. Hume's Summer Camp 
zapewnia pełen energii, zmieniający życie program, realizowa-
ny nie tylko poprzez tradycyjne spotkania, muzykę, ogniska i 
zajęcia na świeżym powietrzu – ale także wykorzystuje nowe, 
kreatywne metody aktywizacji.  
Dla grup z naszej parafii zarezerwowaliśmy następujące termi-
ny (pn-sob): dla licealistów od 11 do 16 lipca oraz dla gimna-
zjalistów: od 4 do 9 lipca. Jedna z młodych osób, która była na 
tym obozie w zeszłym roku napisała: „Wspaniała atmosfera ze 
wspaniałymi ludźmi, którym zależy na Bogu, miłości, ludziach i 
dobrej zabawie. Cieszę się, że w Nowej Anglii jest takie cudow-
ne miejsce”. 
Informacje: Ks. Tomasz Góra  tgora@olcworcester.com 
 hume.org/new-england/summer-camp/  
 

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. Można to uczynić do końca maja.  

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, edukacyj-

ne 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 goto-
wość do modlitwy w intencjach nadesła-
nych przez osoby potrzebujące natychmiastowego wsparcia 
modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje niecierpiące 
zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy członko-
wie Pogotowia Modlitewnego drogą elektroniczną otrzymują 
wiadomość i możesz być pewien, że w nadesłanej intencji 
modli się wiele osób z reguły przez tydzień lub tyle ile po-
trzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bą-
czek: 774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. 
Istnieje też możliwość przesyłanie intencji na email w języku 
polskim lub angielskim:  pogotowie.metanoia@gmail.com 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
(Izrael / Palestyna) 

 
Nasza pielgrzymka została zaplanowana na 

 22 września do 2 października 2022.  
 
Odwiedzimy Betlejem, Jerozolimę, Kanę Galilejską, Na-
zaret, Górę Oliwną, Jerycho, Morze Martwe, Jezioro 
Galilejskie, Eilat (kurort nad Morzem Czerwonym), Pu-
stynię Judzką, Cezareę Nadmorską i wiele innych miejsc 
znanych z Pisma Świętego.  

Mamy jeszcze wolne miejsca! 
Zapisy najpóźniej do 10 czerwca! 

 
Program i pozostałe informacje można znaleźć na naszej 
stronie: www.olcworcester.com. lub kontaktując się z 
Krystyną Szymczak 508-865-9390 albo Alicją Borys w 
biurze parafialnym 508-755-5959.   Zapraszamy! 

https://hume.org/new-england/summer-camp/
https://olcworcester.com/
https://www.metanoia.olcworcester.com/
https://olcworcester.com/pielgrzymka-do-ziemi-witej


 

 

Please pray for the 
group of our young pa-
rishioners, who received 
the sacrament of Confir-

mation last Sunday  
at St. Paul Cathedral.  

 

Bączek John 

Borawski Patryk 

Brzóska Marta 

Ciszewski Liliana 

Dowd Paul 

Golemo Maya 

Kisiel Justin 

Kosztyla Brandon 

Lech Julia 

Olszewski Alexandra 

Prytko Maryja 

Świątkowska Daria 

Williams Sabrina 

Wyspiański Oscar 

PILGRIMAGE TO ROME 
 

On September 23rd -25th 2022 there 
will be a 40th anniversary celebration 
of establishing J.P. II Foundation by 
our Holy Father St. John Paull II for 
educational, and cultural purposes in 
Rome.  For this special occasion, Sta-
nislaw Cardinal Rylko, President of the 
Foundation invites all the members and 
Friends of the New England Chapter to 
Rome.  
 

Similar to other chapters in our country 
our New England Foundation is organi-
zing a pilgrimage to Southern Italy and 
Rome for this meaningful occasion.  
 

Initially we will go to St, Giovani -
Rotundo- Padre Pio Shrine, then to 
Pompeii, Sorrento, Capri and finally 
to Rome for the three-day celebra-
tion and flying back home via Lufthan-
sa. 
Please join Msgr. A. Czarnecki for this  
slow pace, exclusive, picturesque sight-
seeing, spiritual and cultural journey. A 
comfortable hotel near Naples on the 
Mediterranean Sea, will provide 
opportunity for rest and reflection. The 
price is only $ 3,190. 
 

To get the details please pick up a bro-
chure at the entrance for information or 
for a copy of the itinerary you may call 
the members of the Executive Board of 
J.P.II Foundation, Barbara Pysk, Wor-
cester (508) 864-1192 or Urszula Ko-
kosinski, Dudley (508) 735-4499. 

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 
Our Religious Education program for the school year has been concluded.  
I would like to thank all the volunteer Catechists, who made the commitment 
to share their faith with our children and youth. They are:  
 

Fr. Tomasz Góra, Agata Hannoush, Maryanna Hiester, 
  Magdalena Czapnik, Alina Kisiel, Katarzyna Olszewska, 

 Bernadetta Pucyk, Marek Sitkowski, Emily Koss-Stephany, 
 Gina Koss-Stephany, Beata Stomska, Olivia Szydlik. 

 
Special thanks to Agata Hannoush for coordinating the CCD program as well 
as the Good Shepherd program for children 3-5 years old.  
 
This year classes were held in the rectory due to ongoing renovations in the 
lower church.  

If you have any questions please contact Agata Hannoush at  
agata@olcworcester.com or text 508-615-2639.  

 
 

ZAKOŃCZYLIŚMY PROGRAM NAUKI RELIGII  
W TYM ROKU SZKOLNYM. 

Dziękujemy serdecznie naszym wolontariuszom Katechetom, którzy podjęli 
się zadania prowadzenia katechez i dzielenia się  swoją wiarą z dziećmi i mło-
dzieżą naszej parafii (patrz powyżej).  
 
Szczególne podziękowania należą się dla Agaty Hannoush za koordynacje ca-
łego programu CCD oraz katechezy Dobrego Pasterza dla dzieci w wieku 3-5 
lat. Bóg Zapłać! 
 
Katechezy w tym roku odbywały się w budynku plebanii ze względu na prace 
remontowe w pomieszczeniach dolnego kościoła.  
Pytania w sprawie naszego programu CCD można zawsze kierować do Agaty 

Hannoush:  agata@olcworcester.com or text 508-615-2639.  



 

 

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 visit the parish 
website under the “Sacraments” tab  
 

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 15, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,497.00 - Incl. $     940.00 online 
MOTHER’S DAY COLLECTION  $       59.00  
MAINTENANCE    $     134.00 - Incl. $       30.00 online 
RENOVATION FUND   $     527.50 - Incl. $     112.50 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $     400.00  
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.  
 

Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 

Biały, Joanna 

Fleming, Thalia Marie 

Hobart, Iza            IMO Zofia Światłowska 

Karlowicz, Lucy and Czesław 

Kazmierczak, Barbara 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata 

Latour, Gerald and Barbara 

Macko, Andrzej and Agnieszka 

Miloski, Anthony E 

Piaścik, Peter and Maria 

Sagan, Gregor and Marta 

Sobiech , Stanley and Jolanta 

Suchomski, Wiesław 

Swiatlowski, Andrew and Sammy  

  IMO Zofia Światłowska 

Szydlik, Jadwiga 

Wicinski, Tomasz and Aneta 

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.  

SUPPORT STUDENTS IN 
THEIR SERVICE TRIP 

Antoni Piascik, our parishioner and 
college student sent us the following 
message: 
In the past couple months, I had taken 
initiative to form and lead a small team 
of fellow engineering students from my 
college to do a service trip in Hondu-
ras. There we plan to build water sys-
tems to provide water to the communi-
ties that do not have easy access to 
them.  
I wanted to reach out to my parish and 
fellow parishioners to help aid this en-
deavor. Our largest issue at the moment 

is gathering enough funds to do this 
service trip. Our current goal is esti-
mated to be about $7,500. I would also 
like formally invite you to join us if this 
is something you would be interested in. 
Our goal is to reach out to the poor and 
help provide an accessibility to a basic 
resource.  
We are doing this service trip through 
Global Brigades which are helping us 
in logistics.  
If you can help these young people in 
their service trip, please contact Antoni 
at piascika@merrimack.edu or parish 
office.  

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/

