
 

 

  

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 

4  Czerwca, 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 

June 4, 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 

PENTECOST SUNDAY - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 



 

 

 Saturday, June 4 

Vigil of the Pentecost 
4:00 PM 
1. śp. Wallace Banach (anniv.) - int. wife 
2. God’s grace and blessings for Gail and Ron Ashey on the 
occasion of their 50th wedding anniversary 
3. śp. Eleonora, Franciszek, Ryszard, Stanisław Galanek - int. Ela 
4. God’s blessings and protection of the Blessed Mother for my 
children - int. mother 
5. For the conversion of Joe Lomastro and family - int. Serge 
Larochelle and family 
6. śp. Henryk Ciszewski - int. Cybula Family 
7. śp. Marylou and David Price - int. Brenda and Barbara 
8. In thanksgiving for countless and continuous blessings on the 
family of Len and Joan Norman 
9. God’s Blessings for Maryanna and Edwin Hiester on their 50th 
wedding anniversary - int. Samantha and Geoff 
10. Health and God’s Blessing for son Albert - int. Mother and family 

 

Pentecost Sunday - June 5 
Zesłanie Ducha Świętego - 5 Czerwca  

8:00 AM - śp. Rozalia Roszkowska (w dniu urodzin) - int. Jarek z rodziną 
9:30 AM - Graces and Blessings for John and Joseph Kania on 

 their 60th birthday 
11:00 AM 
1. Podziękowanie Panu Jezusowi i Matce Najśw. za łaski 
otrzymane i z prośbą o dalsze dla rodzin Pyśków i Seymour 
2. śp. Karol Pyśk (1 rocznica) - int. żona dziećmi 
3. śp. Stanley Kowalczyk - int. Grażyna Doroz z rodziną  
4. śp. Zmarłych Członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
5. śp. Alina, Sabina, Marianna i Zygmunt Sot - int. rodzina 
6.  O Bożą moc i opiekę Maryi dla dzieci skrzywdzonych w pewnej 
rodzinie - int. rodzina 
7. śp. Władysław, Anna Zastawny, Maria Knutelska - int rodziny 
8. śp. Wanda, Stanisław Wróblewski i zmarłych z rodziny - int. 
Krystyna z rodziną 
9. śp. Stanisław Piaścik 
10. śp. Czesława Kulma (1 rocznica) - int. Genowefa Jakubanis 
11. śp. Antoine Hannoush 
12. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Olivi z okazji 
urodzin i ukończenia College - int. rodzice i siostra Kaya 
13. O zdrowie, Boże błogosł., światło i dary Ducha Św. oraz 
opiekę Matki Najśw. dla dzieci i wnuków 
14. śp. Darek Gardocki, 30 dni po śmierci (zmarł w Polsce) - int. 
kuzynka Grażyna 
15. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Mamy - int. dzieci i wnuki 
16. O Dary Ducha Św. i umocnienie w powołaniu dla księży 
Ryszarda i Tomasza - int. rodzice dzieci pierwszokomunijnych 
17. Za dzieci pierwszokomunijne, aby wzrastały w wierze, nadziei 
i miłości 
18. God’s blessing and pettitions for a succesful surgery for Helen 
Chadwick - int. husband and family 
19. śp. Halina Deptuła - int. wnuczka Bogusia z rodziną 
 
Monday, June 6  

The Blessed Virgin Mary, Mother of the Church 
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

6:30 AM - śp. Bolesław i Bronisława Linga - int. Lee and 
Richard Pietrewicz 
6:30 PM - śp.  Elżbieta i Leszek Wachał i zmarłych z rodzin 
Brachowskich i Wachałów 
 

Tuesday, June 7 
6:30 AM - śp. Stanley Kowalczyk - int. sisters Donna and Grace  
6:00 PM  - Adoracja i modlitwa Uwielbienia 
   

 

Wednesday, June 8 Św. Jadwigi, Królowej 
6:30 AM - śp. Deceased members of the Maciejko Family 
6:30 PM - śp. Zmarłych dziadków Bacławskich i Galanków - int. 
wnuczka Krystyna z rodziną 
 

Thursday, June 9  
6:30 AM - śp. Marianna Rossa (anniv.) - int. daughter with 
husband 
 

Friday, June 10  
6:30 AM - All Souls Day Intentions / Za polecanych w wypominkach 
6:30 PM - śp. Janina (rocz.), Mieczysław, Staś, Irena, Kazimierz, 
Ryszard, Andrzej, Jan, Krzysztof Gocłowscy - int. Lucy i Czesław 
Karłowicz 
 

Saturday, June 11 St. Barnabas, Apostle 
7:00 AM - śp. Clarence Moss - int. family 

 

Vigil of the Most Holy Trinity 
4:00 PM 
1. śp. Irene and Chester Jeznach - int. family 
2. śp. Małgorzata Popielarczyk - int. Zofia Sobociński 
3. śp. Irene and Constant Kazmierczak - int. daughter 
4. śp. Walter S. Borek Sr. (21 anniv.) - int. daughter 
5. śp. Joanna and Wacław Pieloch - int. Friend Katherine Banach 
6. śp. Lucyna (anniv.) and Kazimierz Kornet; Henryk Pawłowski - 
int. children 
7. śp. Mary Willett - int. Niece Genevieve 
8. śp. Mary and John Connors - int. Brenda and Barbara 
9. śp. Bertha Gvazdauskas - int. Barbara and Brenda 

 

The Most Holy Trinity Sunday - June 12 
Uroczystość Trójcy Świętej - 12 Czerwca  

8:00 AM - śp. Danuta Kulma - int. dzieci 
9:30 AM - śp. Albert Ermanski - int. wife Brenda and sons Robert 

and Thomas 
11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Sabina Zibrid 
2. śp. Jan Ciborowski - int. Tadeusz Biedrzycki 
3. śp. Mieczysław Śledzik - int. brat Stanisław z rodziną 
4. śp. Piotr, Czesława Śledzik - int. syn Stanisław z rodziną 
5. O Boże łaski i Dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi dla 
Pawła i Alicia na nowej drodze życia - int. rodzice 
6.  śp. Maryla Deptuła (2 rocznica) - int. siostra z rodziną 
7. śp. Wacław Zakrzewski - int. syn Andrzej z rodziną 
8. śp. Stanisław, Henryk Szydlik - int. żona, dzieci i wnuki 
9. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Mamy - int. dzieci i wnuki 
10. Za rodziców dzieci pierwszokomunijnych, aby umacniali je w 
wierze 
11. O zdrowie i Boże błogosł. dla chorej mamy - int. syn Krzysztof 
z rodziną 
12. śp. Danuta Deptuła (2 rocz.) - int. córka Bogusia z rodziną 

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

śp. Henryk Brzóska, 94 
May he rest in peace….  

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
  OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

      SACRED HEART OF JESUS CANDLE 
For Health and God’s Blessing for son Albert  

- int. Mom and family 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

PENTECOST SUNDAY 
“The Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in 

my name, will teach you everything and remind you of all 
that I told you.”  (JOHN 14:26)  

The materialism of our society lures us to concentrate more on 
what we want than on what God wants for us.  The relativism 
of our world tells us that we should be tolerant of all things, 
that there is no absolute truth.  Pray to the Holy Spirit to 
transform our lives and to guide our thoughts, words and 
actions.  What you put in your head, heart and mind affects 
your actions.  Put good things in and good things will come 
out. 
On Pentecost we celebrate the descent of the Holy Spirit upon 
the apostles gathered in the upper room in Jerusalem. This 
event marks the beginning of the Church. The Season of 
Easter concludes with today’s celebration.   
 
WEDNESDAY - 6:30 PM (Polish) - Mass and Novena to Our 
Lady of Perpetual Help and St. John Paul II. Prayer requests 
printed clearly in English or Polish may be placed in the box at 
the main entrance to the church or emailed to 
rectory@olcworcester.com. 

 

FRIDAY - ADORATION 

Every Friday we have an opportunity to spent 
some quiet time in prayer and adoration.  

Exposition of the Most Blessed Sacrament 
will take place at 3:00 p.m. followed by the 
Chaplet of Divine Mercy. Benediction at 6:30 
pm followed by the Mass in Polish.  

 

CORPUS CHRISTI 

In two weeks, on June 19th we will celebrate Corpus Christi.  
The Eucharistic outdoor procession will take place after the 
11:00 Mass. 

We invite all to join us as we publicly profess our faith in the 
real presence of Jesus in the Eucharist.  

The First Communion class children may come wearing their 
first communion outfits. We also invite the parish 
organizations to join us with their banners.  

Printed procession programs are bilingual so you can follow 
the readings and prayers. 

CONGRATULATIONS TO 
 

Alicia Saade and Paweł Gawędzki 
 

who joined their lives in the sacrament of 
holy matrimony.  

 God Bless You!  Szczęść Boże! 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 
Isabella Anna Kopka  

and Jared David Richard 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 

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: 129 Gifts,  Total: $ 31,915.00   
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://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! 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

Przeżywamy dzisiaj w Kościele 
Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, która kończy Okres 
Wielkanocny. Przed Wniebowstą-
pieniem Pan Jezus obiecał uczniom, 
że pośle im Ducha Świętego Pocie-
szyciela, który będzie również 
umocnieniem w misji głoszenia 
Słowa Bożego i dawania świadec-
twa. Tak rzeczywiście się stało. 
Apostołowie napełnieni Duchem 
Świętym i jego mocą wyszli i od-
ważnie zaczęli głosić Jezusa Chry-
stusa. Dzień Zesłania Ducha Świę-
tego, jest uważany za początek Ko-
ścioła.  
My również otrzymaliśmy Ducha 

Świętego w sakramentach chrztu świętego a zwłaszcza 
bierzmowania. Dzisiejsza uroczystość nam o tym przypomina 
i jest dla nas zachętą do otwierania swoich serc na dary Ducha 
Świętego i korzystania z nich w codziennym chrześcijańskim 
życiu.  
 
ŚRODA - 6:30 PM - Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  

Podziękowania i prośby można składać do skrzynki przy wej-

ściu głównym.  
 

PIĄTEK - ADORACJA - W każdy piątek zapraszamy na 

chwile modlitwy i adorację Najświętszego Sakramentu.  

Początek adoracji i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 

3:00 po południu.  

Zakończenie o godz. 6:30 wieczorem a potem Msza św. w j. 

polskim.  

 

GRUPA MIŁOSIERDZIA - W piątek, 10 czerwca, po Mszy 

św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Grupy Miłosierdzia. 

Tematem spotkania będzie „Cierpienie duchowe” w oparciu o 

dzienniczek św. Faustyny.  
 

BOŻE CIAŁO - Za dwa tygodnie, 19 czerwca obchodzimy 

uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjna procesja do 4 ołtarzy 

będzie jak zwykle po Mszy św. o godz. 11:00. Zapraszamy 

wszystkich, a szczególnie organizacje wraz ze sztandarami, 

dzieci pierwszokomunijne w ich strojach, dzieci sypiące kwia-

ty, młodzież. Przyjdźmy razem jako rodzina parafialna,  aby 

publicznie wyznać wiarę w prawdziwą obecność Jezusa w Eu-

charystii.  
 
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/  

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 129 ofiarodawców złożyło $31,915.00  

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 wy-
raziła gotowość do modlitwy w inten-
cjach nadesłanych przez osoby potrze-
bujące natychmiastowego wsparcia modlitewnego. Ponieważ 
często są to sytuacje niecierpiące zwłoki, dlatego po przyję-
ciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia Modlitew-
nego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i możesz być 
pewien, że w nadesłanej intencji modli się wiele osób z regu-
ły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, zachę-
camy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skontaktuj się z Dorotą Bą-
czek: 774 464 8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. 
Istnieje też możliwość przesyłanie intencji na email w języku 
polskim lub angielskim:  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, Nazaret, 
Górę Oliwną, Jerycho, Morze Martwe, Jezioro Galilejskie, 
Eilat (kurort nad Morzem Czerwonym), Pustynię Judzką, Ce-
zareę Nadmorską i wiele innych miejsc znanych z Pisma 
Świętego.  

Mamy jeszcze wolne miejsca! 
Zapisy najpóźniej do 10 czerwca! 

 

Z dniem 21 maja Izrael zniósł kolejne ograniczenia dla 
turystów i pielgrzymów dotyczące testów przed wylotem i 
po przylocie do tego kraju.  
 

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

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


 

 

May 27, 2022 
 
Dear friends in Christ, 
 
Each year the dioceses around the country are 
asked to support the Catholic Communications 
Campaign. This year we need your help more 

than ever. Why? 
 
A few generations ago, if we wanted to share something with 
Catholics it was quite simple – we put it in the bulletin. That 
bulletin got into most households in every parish throughout 
the diocese. 
 
Fast forward a few generations. Fewer people are in the pews 
on a regular basis. Being able to communicate is not so simple. 
People get information from a variety of sources, many of 
which are not always trustworthy. We’ve all seen the comic ad 
on TV where someone says “It must be true. I read it on the 
internet!” We may laugh, but how do we trust our sources of 
information about our faith? 
 
The Catholic Communications Campaign raises funds to be 
shared between the national communications office of the U.S. 
Bishops’ Conference and our local diocesan Communications 
Ministry. Its principal mission is to provide Catholic media 
with national and international news and to inform secular me-
dia, whether in print, online or broadcast TV, with a reliable 
viewpoint. 
 
Our local Communications Ministry interacts with secular me-
dia and coordinates information with The Catholic Free 
Press which is needed now more than ever given the consolida-
tion of local newspapers by national conglomerates. Our TV 
Ministry continues to offer the Sunday Mass and Daily 
Mass on local public access channels, the internet and onto our 
parish websites for those parishes who chose to provide it. It 
also collaborates with diocesan ministries in producing various 
information programs available on the internet as well as on 
DVD. Communications Ministry also provides a quality web 
platform with shared Catholic resources to all parishes and a 
uniform email and texting platform. Many parishioners have 
told us how important these media are in helping them to stay 

in touch with their parishes, especially in sustaining their faith 
life despite the pandemic.  
 
To fund our local communications, this collection is a small yet 
critical part of a more complex funding program that also inc-
ludes Partners in Charity, parish contributions, corporate spon-
sorships and advertising, home subscriptions and individual 
contributions. 
 
The most important reason why we need Communications Mi-
nistry more than ever is tied to our evangelizing mission. We 
need to communicate in order to offer an invitation to know 
Jesus Christ through his Church. In apostolic times, our patron, 
St. Paul, went out in the public squares of the communities he 
visited to preach the Good News. Today, the public square is 
more virtual - online, on TV, in texts, emails and in print and 
social media. 
 
Thank you for prayerfully considering how you can help us 
“Share the Good News” in the Catholic Communications 
Campaign collection on the weekend of June 5.  
 
With every prayerful best wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 

 
Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  

 

PILGRIMAGE TO ROME 
 

On September 23rd -25th 2022 there will be a 40th anniversary 
celebration of establishing J.P. II Foundation by our Holy Fa-
ther St. John Paull II for educational, and cultural purposes in 
Rome.  For this special occasion, Stanislaw 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 Fo-
undation is organizing a pilgrimage to Southern Italy and Rome 
for this meaningful occasion.  
 

Initially we will go to St, Giovani -Rotundo- Padre Pio Shri-
ne, then to Pompeii, Sorrento, Capri and finally to Rome 

for the three-day celebration and flying back home via Lu-
fthansa. 
Please join Msgr. A. Czarnecki for this  slow pace, exclusive, 
picturesque sightseeing, spiritual and cultural journey. A com-
fortable hotel near Naples on the Mediterranean Sea, will pro-
vide opportunity for rest and reflection. The price is only $ 
3,190. 
 

To get the details please pick up a brochure 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, Worcester (508) 864-1192 or Urszula Kokosinski, Du-
dley (508) 735-4499. 

PILGRIMAGE TO HOLY LAND  
with the Tour Guide in Polish 

We have seats available on our pilgrimage to Holy Land on 
September 22 to October 2, 2022.  

If you would like to join us please contact Christine Szymczak 
at 508-865-9390 or parish office.  
Please find more info on previous page or on our website 
www.olcworcester.com 

PLEASE NOTE: This collection will be taken in our     
parish next weekend, June  11/12 

Kolekta na Catholic Communication Campaign w naszej 
parafii będzie w następną niedzielę. 

https://olcworcester.com/


 

 

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 29, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,611.00 - Incl. $     850.00 online 
ASCENSION    $     839,00 - incl. $       10.00 online 
MAINTENANCE    $       55.00 online 
RENOVATION FUND   $     357.50 - Incl. $       57.50 online 
SUPPORT FOR UKRAINE  $       80.00  
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI  $       30.00 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. 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia  

Kupidura-Hoscilo, Joanna  

Pacek, John and Susan  

Parker, Diane  

Popek, William and Teresa  

Popielarczyk, Joanna and Dariusz  

Seaver, Austin   

Wąsiewicz, Krzysztof and Marzena  

Zabek, Wesley and  Elizabeth  

    

SECOND COLLECTION  
This WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ  
Bieżące utrzymanie budynków 

 
 

SECOND COLLECTION  
Next WEEKEND 

Catholic Communication Campaign 
 
 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ  
Katolickie środki komunikacji 

 

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 $92,000 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 
$92,000  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 Ukra-
ine.” Można także swoją 
ofiarę wrzucić wraz z nie-
dzielną kolektą w osobnej 
kopercie z napisem Ukrai-
na. Bóg zapłać za każdą 
pomoc.  

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/

