
 

 

  

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 

26  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 
place it in the collection basket. Thank you! 
 

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie i zachęcamy do oficjalnego zapisania się do 
parafii. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do parafii lub wrzucenie podczas 
kolekty niedzielnej. Dziękujemy! 
 

____New Parishioner (Nowy parafianin) /___Address Change (Zmiana adresu) 
  

Name:_______________________________________________________________ 
 

Street Address:________________________________________________________ 
 

City/Town:________________________      State:______Zip Code:____________ 
 

Phone: ____________________________Cell: ______________________________ 
 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 
____Please send offering envelopes in the mail /____I prefer to use On-line giving 

Na Chwałę Bożą i dla Zbawienia Dusz 

June 26, 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! 

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 

RECTORY SUMMER HOURS  
Throughout the summer Priests and office staff 
will be taking some vacation time. Please call 

before you visit the rectory. Bulletins are 
available at the front door. 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 
 PODCZAS WAKACJI  

Podczas wakacji księża i pracownicy parafii 
będą udawać się na urlopy. Dlatego przed 

przyjściem do kancelarii parafialnej bardzo 
prosimy o wcześniejszy telefon aby upewnić 

się, że kancelaria jest otwarta. 

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  13 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
Saturday, June 25  

 

Vigil of  The 13th  Sunday in Ordinary Time 
4:00PM.  
1. śp. Robert Kilinski; Joseph and Statia Yuknavich - int. family 
2. śp. Thaddeus, Frances, Thomas and Claudia Wolanin - int. family  
3. śp. Piotr Sobociński - int. wife and family 
4. śp. Józef Kurkiewicz - int. Danusia, Kasia, Amy and families 
5. śp. Rita Novak - int. Brenda, Robert and Thomas Ermański 
6. śp. Sister Dorothea Jurkowski - int. Friend Genevieve 
 

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JUNE 26 
13 Niedziela Zwykła - 26 Czerwca  

8:00 AM - śp. śp. Anna Brzóska - int. siostra 
9:30 AM - śp. Jan, Władysław Kania and deceased members 

of the Lagoda Family - int. Małkowski Family 
11:00 AM  
1. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ani, 
Toda i ich córki - int. Sabina 
2. o Boże błog. dla Andrzeja i Wandy Malinowskich z okazji 40 
rocznicy ślubu - int. dzieci 
3. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę MBNP dla mamy - int. 
dzieci i wnuki 
4. śp. Piotr, Czesław Deptuła (18 rocz.) - int. córka z rodziną 
5. śp. Zofia, Jan, Stanisław, Andrzej Światłowski - int. rodzina 
6. śp. Maria, Jan, Aniela, Jan Mrzygłód; Janina, Franciszek, 
Kizior - int. rodzina 
7.  śp. Halina Deptuła - int. Elżbieta z rodziną 
8. śp. Henryk  Brzóska  (30 dni po śmierci) 
9. śp. Władysław, Janina, Andrzej, Joshua Kozaczka - int. 
Jolanta z rodziną 
10. śp. Cecylia Kulas (1 rocz.) - int. córka z rodziną  
11. śp. Maciej Bączek 
12. śp. Henryk Brzóska (30 dni po śmierci) - int. córka z rodziną 
13. śp . Halina Deptuła (30 dni po śmierci) - int. córka Wanda z rodziną 
14. śp. Halina i Czesław Deptuła - int. syn z rodziną 
15. śp.  Dziadków Deptułów i Rosińskich - int. wnuk z rodziną 
16. śp. Halina Deptuła i zmarli z rodziny Deptułów - int. 
Mieczysław Deptuła z rodziną 
17. śp. Danuta Maria Deptuła - int. Hanna i Mieczysław 
Deptułowie 
18.śp. Marek Macko - int. Hanna i Mieczysław Deptułowie 
 

Monday, June 27   St. Cyril of Alexandria 
6:30 AM - For our parishioners 
6:30 PM - śp.  Jan, Aniela Mrzygłód - int.rodzina 
 

Tuesday, June 28 St. Irenaeus, bishop and martyr 
6:30 AM - Intention known to God 
 

Wednesday, June 29  
 Solemnity of St.Peter and St. Paul Apostles 

6:30 AM - All Souls Day Intention / za polecanych w wypominkach 
6:30 PM - Msza św. dziękczynna w 20tą rocznicę ślubu 
Jolanty i Krzysztofa i z prośbą o dalsze łaski i Boże błog. 
 

Thursday, June 30 
6:30 AM - Deceased members of Milaszewski family - int. Anthony 
Miloski 
 

Friday, July 1    First Friday 
6:30 AM - śp. Helen Zimkiewicz- int. The Gayle Orczyk family 
(PA) 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław, Jan Drozdowki i zmarli z rodziny - int. 
rodzina 
 

Saturday, July 2  First Saturday 
7:00 AM -For  conversion of Shirley Armitage -  int. Serge Larochelle 
and family 

Vigil of The 14th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Statia Yuknavich (41anniv.) - int. daughter and family 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Zofia i Tadeusz Gąska 
3. śp. Stefan, Józefa, Józef, Stefania, Hipolit, Teofila 
Chojnowski - int. Kazimierz z rodziną 
4. śp. Sister Dorothea Jurkowski CSFN. Former Principal of St. Mary’s 
Elementery School - int. Lamouroex family 
5. special intetion 

 
 14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 3 

14 Niedziela Zwykła - 3 lipca  
 

8:00 AM - śp. Stanisław Piaścik (3 rocznica) - int. żona z 
dziećmi 

9:30 AM - For God’s blessing and protection of the Blessed 
Mary for Monika and Grzegorz Zych on the occasion of 
their 1st wedding anniversary 

11:00 AM 
1. o Boże błog. i opiekę Maryi dla Członków Żywego Różańca 
i ich rodzin -  int. Rodzina Różańcowa 
2. o Boże błog., dary Ducha Świętego dla Veroniki 
3. o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla Zosi 
i Zdzisława Piaścików - int. Rodzina Różańcowa 
4. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę MBNP dla mamy - int. 
dzieci i wnuki 
5. śp. Halina Wróblewska - int. Ryszard z rodziną 
6. śp. Erich Lange - int. Halina Lange 
7.  śp. Tomasz You  
8. śp. Paweł, Zbigniew Chełstowski, Tadeusz, Stanisława 
Pardo, Józef, Czesława, Kazimierz Ustaszewscy, Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
9. śp. Zofia Światłowska - int. Barbara Ćwiek 
10. śp. Henryk Brzóska - int. rodzina Stomskich i Gawędzkich 
11. śp. Henryk Brzóska - int. Hanna i Zbigniew Olszewscy 
12. śp. Józef Kopczewski (12 rocz.) i zmarli z rodziny Popiołków i 
Kopczewskich - int. córka Hanna Deptuła z rodziną 

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

śp. Gloria Kaczyński,  88 
May she rest in peace….  

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

Camden Cybula &  
Ella Rose Milewski  

   

who have entered the Catholic Church through 
the Sacrament of Baptism. May God bless these children and 

their families.  Szczęść Boże!  

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
  OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE  
For good health and blessings for Kelise, Alexis and 
Andre Abdulmassih -  donated by: Babcia Grażyna 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

13th Sunday in Ordinary Time 
“For you were called to freedom, brothers and sisters.  But 

do not use this freedom as an opportunity for the flesh; 
rather serve one another through love.”    

(GALATIANS 5:13)   
We like to celebrate that we are free to “live the good 
life.”  We can do what we want, anytime we want, with no 
regard for laws.  But, Jesus calls us to a different kind of 
freedom.  St. Paul reminds us that by imitating Jesus we are 
freed from becoming a slave to our own self-interests and 
desires, so that we can serve one another.  We are free to share 
our gifts and promote God’s work on earth to glorify His name 
and not honor ourselves. 
 
FIRST FRIDAY, July 1st, we honor the Sacred Heart of 
Jesus with morning and evening Masses as usual and 
Exposition of the Blessed Sacrament at 3:00pm  with 
recitation of the Chaplet of Divine Mercy and time for quiet 
and personal adoration. Kindly use the weekly sign up sheet in 
church so that we know that our Lord will never be left alone 
during this time.  
Confession at 5:45 PM followed by Sacred Heart Devotions 
and Mass in Polish at 6:30pm. 
 
FIRST SATURDAY on July 2nd, honors the Immaculate 
Heart of Mary when we are able to make reparation for the 
blasphemies committed against it. We start with the celebration 
of the Holy Mass in English at 7:00am followed by recitation 
of a special Rosary and a 15 minute reflection on the mysteries 
of the Rosary. An opportunity for Confession will be available 
after Mass.  

SUMMER MASS SCHEDULE 

Please note: Our weekday summer (July/August) schedule will 
be as follows: 

• Monday, Wednesday, Friday - 6:30 PM Polish 

• Tuesday, Thursday - 6:30 AM English 

• Saturday; 7:00 AM English 

On some occasions we may celebrate additional Masses, so 
please check our weekly schedule in the bulletin to make sure 
the Mass will be celebrated.  

There will be no change to our weekend schedule.  

Vocations reflection 

Thirteenth Sunday in Ordinary Time 
“As for you, go and proclaim the kingdom of God.” If 
you are considering a vocation to the priesthood, 
diaconate or consecrated life, contact the Vocation Office 
at (508)630-4473or email: donato.infante@gmail.com. 
 
THANK YOU very much to all who expressed their interest 
and joined in the preparations for the celebration of the Feast 
of Corpus Christi and the procession: from the care of cleaning 
of the church grounds, placing flowers in the church, carrying 
the banners and flags, through assistance in preparing the altars 
for the procession and securing the route, to active 
participation in the liturgy. We thank especially the scouts, and 
parents who encouraged their children to spread the flowers 
and ring the bells, or to wear regional  outfits and attire. 
On this occasion, we would like to express our gratitude to the 
ladies who, every week, systematically take care of the 
cleanliness of our church.  God bless you!  

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: 142 Gifts,  Total: $ 33,725.00   
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! 

EMERGRNCY 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. 
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.. 

VISITS TO THE SICK ON FIRST FRIDAY 
Every First Friday of the month, our priests visit the sick or 
homebound to bring them holy communion or to offer the 
sacraments.   If you know of someone who is unable to attend 
Mass in church due to poor health or advanced age, please 
bring it to the attention of one of the priests, or inform the par-
ish office, so they will not be deprived of pastoral care.  

CONGRATULATIONS TO  

Lia Eli sabeth Esper   
and   

Brendan Thomas Kish  

 

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

mailto:donato.infante@gmail.com
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie 
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” Ga 
5,13 
Lubimy podkreślac na każdym kroku, że jesteśmy wolni, że 
możemy „wieść dobre życie”, że możemy robić, co chcemy i 
kiedy chcemy, nie zważając na prawa.  Ale Jezus wzywa nas do 
innego rodzaju wolności.  Św. Paweł przypomina nam, że 
naśladując Jezusa, uwalniamy się od niewolnictwa własnych 
interesów i pragnień, abyśmy mogli służyć sobie 
nawzajem.  Jesteśmy wolni po to, aby dzielić się naszymi 
darami i promować dzieło Boże na ziemi, aby wielbić Jego imię, 
a nie czcić samych siebie. 
 
CHRZEŚCIJAŃSKI OBÓZ LETNI DLA MŁODZIEŻY 
To już ostatni dzwonek by się zapisać! Jest to propozycja dla 
młodzieży klas 6-12. Hume's Summer Camp zapewnia pełen 
energii, zmieniający życie program, realizowany 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 terminy 
(pn-sob): dla licealistów od 11 do 16 lipca oraz dla 
gimnazjalistów: 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 cudowne miejsce”. 
Informacje:  Ks. Tomasz Góra, tgora@olcworcester.com 
 hume.org/new-england/summer-camp/  
 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW W TYGODNIU 
W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) Msze św. w 
tygodniu będą sprawowane wg następującego porządku: 
• poniedziałek, środa, piątek: 6:30 PM w j. polskim 
• wtorek, czwartek: 6:30 AM w j. angielskim 
• sobota:  7:00 AM w j. angielskim 
W niektórych wypadkach mogą być sprawowane dodatkowe 
Msze Św.. dlatego prosimy o sprawdzenie porządku Mszy na 
każdy tydzień w biuletynie, natomiast w niedziele pozostaje bez 
zmian.  
 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy udają się na urlopy i 
wakacje, ale nie zapominają wysłać swoich tygodniowych 
kopert do parafii. W czasie wakacji koszty utrzymania parafii i 
rachunki do zapłacenia są takie same jak w innych miesiącach. 
Dziękujemy za Waszą pamięć i zrozumienie.  
Przy okazji pragniemy zachęcić do skorzystania z naszego „On-
line Giving”. Wystarczy wejść na naszą stronę: 
www.olcworcester.com, założyć konto i wtedy ofiary na 
utrzymanie parafii będą pobierane samoczynnie z konta lub 
karty kredytowej, nawet podczas naszej nieobecności w 
kościele. Bóg Zapłać! 
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH  
Jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Koła 
Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych i 
poznają papieską intencję na maj. Tym razem będziemy prosić 
„w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią 
narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały 
najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i 
odpowiedzialnością”.  
Prosimy o punktualne przybycie na modlitwę różańcową na 

godzinę 10:30 i włączenie się w prowadzenie różańca. 
Dziękujemy bardzo wszystkim członkom KŻR za stałą, 
całoroczną modlitwę w powierzonych im intencjach. 

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 
Wraz z rozpoczęciem wakacji mają miejsce ostatnie stałe 
spotkanie formacyjne w ramach grup działających w parafii, 
które znów ruszą od września. Pomyśl, do której z nich mógłbyś 
dołączyć, aby zadbać o stan swojej wiary i świadomości. Oto 
niektóre z nich: 
 Koło Biblijne - każdy drugi wtorek miesiąca o 6pm, 
podczas których nie tylko lepiej rozumiesz, ale możesz też 
zaprzyjaźnić się z Pismem św. Prowadząca doskonle 
przygotowana Jagoda Majkowska 
 Grupa Miłosierdzia - każdy drugi piątek miesiąca o 
7:15pm, podczas których poznajesz sens przesłania zawartego w 
Dzienniczku siostry Faustyny. Odpowiedzialni Alicja Borys i 
Marek Sitkowski. 
 Mężczyżni Świętego Józefa - każdy trzeci czwartek 
miesiąca o godz. 6:30 wieczorem, podczas których mężczyźni 
różnego wieku i stanu wymieniają się doświadczeniami swojego 
powołania na podstawie danego tematu popartego autorytetem 
Pisma świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Odpowiedzialni Marcin Kiciliński i Michał Dumała.  
 Wspólnota Metanoia wg programu Szkoły Nowej 
Ewangelizacji w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, do 
której można dołaczyć jeśli ukończyłeś Kurs: Alfa albo Nowe 
Życie lub inną formę duchowego przebudzenia. Jedna grupa 
dzielenia odbywa się po angielsku. 
W najbliższy wtorek 28 czerwca odbędzie się spotkanie 
integracyjne otwarte dla chętnych na wyjeździe, kończące 
oficjalnie rok formacyjny w grupach dzielenia 2021/2022. 
Ponadto 9  lipca w sobotę od godziny 9 rano w stanowym parku 
w Rutland nad jeziorem jest przewidziany pikinik dla 
Wspólnoty Metanoia i ich rodzin oraz wszystkich 
zainteresowanych. Zapraszamy! 
 „Biznes po Bożemu”  - od niedawna, w każdy drugi 
czwartek miesiąca godz. 6:30pm, podczas których możesz 
wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi inwestycji, 
prowadzenia biznesu, oraz szeroko pojętymi zagadnieniami 
związanymi z zarządzaniem finansami, pracą w perspektywie 
ewangelicznego wzrostu. Odpowiedzialny Andrzej Olewiński 
nie przewiduje wakacyjnej przerwy w spotkaniach.  
 Matki w Modlitwie - przeważnie co tydzień lub 
rzadziej, jedna grupa w środy w bocznej kaplicy w kościele a 
druga w domach razem z dziećmi. Ma na celu wzajemne 
wsparcie rodziców oraz wstawiennicto za dziećmi zarówno 
dorastającymi jak i dorosłymi. Odpowiedzialna Agata Hannoush 

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, 

edukacyjne i duszpasterskie. Naszym celem jest uzbieranie 

$46,500.  

Do tej pory 142 ofiarodawców złożyło $33,725.00  

Ofiary można wrzucić razem z niedzielą kolektą albo 

wysyłać bezpośrednio do diecezji, używając specjalnej 

koperty. Wysłaliśmy je pocztą, są one także dostępne w 

kościele i na plebanii. Można też użyć strony internetowej: 

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

przypadku, o zaznaczenie w odpowiednim miejscu naszej 

parafii. Dziękujemy też wszystkim, którzy już złożyli ofiarę 

na ten cel. Bóg zapłać za Waszą pomoc i hojność! 

https://hume.org/new-england/summer-camp/


 

 

WHITEWATER RAFTING 

Thursday, August 4, 2022@ Crabapple Whitewater on the 

Deerfield River in Charlemont, MA. Cost for the day is $50/

person. Space is limited and will be given on a first come first 

serve basis. For more information or to reserve spots for your 

group, contact Tim Messenger at 508-929-4360 or 

at tmessenger@worcesterdiocese.org. 

 Details of the Day 

Transportation to and from Crabapple is the responsibility of 

each group. All groups should plan to arrive around 

10:30am for an orientation and then spend a few hours on the 

water.  The day will conclude with a picnic late lunch/early 

dinner (food provided by Crabapple!) around 3pm and we will 

depart around 4pm or so. Groups should plan to eat an early 

lunch or snack before arrival!  
All youth must register with a group. Any groups attending must 

have at least 1 adult for every 8 youth. Crabapple requires at least 
one adult in each raft (other than the guide). If possible, we would 
like any group chaperones to join for the rafitng. If any adult is un-
comfortable or unable to raft, please let us know when signing up so 
we can make sure we have enough adults from other groups to fill the 
rafts.  

High School and Middle School youth are invited to join in for 
an afternoon at Boundless Adventures, an aerial adventure park 
in Berlin MA, on Wednesday, July 13th. Discounted tickets 
are available for our Diocesan group at a cost of $30/
person (general park admission is $50). All participants must 
be with a parish group. Groups must have at least 1 adult for 
every 8 youth.  Registration deadline is Tuesday June 28th. 
Space is limited! We will start at 1:30.  

 2022 SUMMER YOUTH EVENTS!                 CORPUS CHRISTI PROCESSION  

CHRISTIAN SUMMER CAMP FOR YOUTH 
Experience summer at its best. Last call to register! This is an opportunity 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 recreation, and dynamic worship. For groups from our parish we booked 
the following dates (Mon-Sat): for High Schoolers 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 

tel:508-929-4360
mailto:tmessenger@worcesterdiocese.org
https://hume.org/new-england/summer-camp/
https://hume.org/new-england/summer-camp/


 

 

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 
rodzinę, krewnych i przyjaciół z okazji pogrzebu kogoś bliskiego. 

 
Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami! 

PARISH MEMBERSHIP  
 

We welcome new members. To join, just complete the reg-
istration form on the front page of this bulletin, then drop it 

in the collection basket or mail it to the rectory. You can 
also register online at www.olcworcester.com 

Our Parish depends on your  presence, faith, love  
and the sacrifice of your  time,  talents and treasure.  

 

PLEASE NOTE  that only registered and practicing parish-
ioners are eligible to serve as godparents or sponsors for Con-

firmation and can receive a sponsor certificate from the 
 parish office.   

 

THANK YOU FOR USING  THE PARISH ENVELOPES  
AND ONLINE GIVING, 

and for all your donations to our church.  
God Bless you!  

I would also like to thank you for remembering your parish with 
memorial offerings on the occasion of the death of your loved 

ones and when you make your wills, bequests and testaments. 
 

Our Lady of Czestochowa,  Pray for us ! 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 14 lat  
chętnych do nauki języka polskiego do naszej szkoły. 

 Zapisy przyjmujemy cały rok.  
 

Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 1:00 
  

Polish for children (3-14 years old) Classes are held  
on Saturdays from 9:00-1:00PM  

 
 

POLISH FOR ADULTS: 

Please call for more information   
 

Kontakt / Contact info: 
 

SOBOTNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO 
im. Jana Pawła II 

Halina Olszewski - Dyrektor: 508-615-3562 
Agnieszka Serafin - Prezes Zarządu: 508-887-2149 

www.polskaszkolaworcester.org 
Facebook: Szkoła Języka Polskiego w Worcester, MA  

https://www.olcworcester.com/join-us
https://www.olcworcester.com/join-us


 

 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF JUNE 19 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,234.00 - Incl.    $ 1,425.00 online 
MAINTENANCE   $     166,00 - Incl.    $      30.00 online 
RENOVATION FUND   $     612.50 - Incl.    $    122.50 online 
CATHOLIC COMMUNICATION  $       45.00 - Incl.     
FATHER’S DAY OFFERING  $  1,269.00 - Incl.    $      90.00 online 
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.  
 
Desilets , Ursula 

Dymerski, Anna 

Fleming, Thalia Marie 

Jurczyk, Agata 

Kazmierczak, Barbara 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Knutelski, Kazimierz and Stanislawa 

Kozakiewicz, Helena 

Krzyzanowski, Valdemar and Malgorzata 

Lange, Halina 

Macko, Andrzej and Agnieszka 

Malkowski , Eugeniusz and Teresa 

Sagan, Gregor and Marta 

Stasiewicz, Mariusz and Danuta 

Stasiewicz, Jaroslaw 

Suchomski, Wieslaw 

Szymczak, Stephen and Linda 

Wroblewska, Krystyna 

Wroblewski, Richard 

Zibrid, Sabina 

SECOND COLLECTION  
This WEEKEND 

Peter’s Pence Collection 
 
  

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ  
Świętopietrze 

 (do dyspozycji Ojca Świętego) 

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 
mogą 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 
lutym 2016 roku, dziękują za modlitwy 
i pomoc materialną.  
W dalszym ciągu zbieramy fundusze na 
pomoc dla Sióstr Nazaretanek i ich 
podopiecznych w Ukrainie.  
Czeki można wystawiać na "Our Lady 
of Częstochowa" z adnotacją 
"Ukraina". 
Ofiary można też składać przez online 
giving na naszej stronie: 
www.olcworcester.com wybierając z 
listy "Support for Ukraine.” Można 
także swoją ofiarę wrzucić 
wraz z niedzielną kolektą w 
osobnej kopercie z napisem 
Ukraina. Bóg zapłać za każdą 
pomoc.  

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/

