
 

 

  

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 

3 LIPCA  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 

July 3, 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. 

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  14 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
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 
6. śp. Dorothy Jurkowski - int. friend Genevieve 
7. For good health for Urszula Czarnecka - int. Barbara 

 
 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. w podziękowaniu za dotychczas otrzymane dary dla Sebastiana 
Serafina oraz z prośbą o Boże światło i moc Ducha Świętego w 
prowadzeniu w dorosłym życiu - int. rodzice 
6. o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla Halini i 
Staszka  
7. śp. Erich Lange - int. Halina Lange 
8.  śp. Tomasz You  
9. śp. Paweł, Zbigniew Chełstowski, Tadeusz, Stanisława 
Pardo, Józef, Czesława, Kazimierz Ustaszewscy, Jadwiga 
Kucharska, Stanisław Białobrzeski - int. rodzina 
10. śp. Zofia Światłowska - int. Barbara Ćwiek 
11. śp. Henryk Brzóska - int. rodzina Stomskich i Gawędzkich 
12. śp. Henryk Brzóska - int. Hanna i Zbigniew Olszewscy 
13. śp. Józef Kopczewski (12 rocz.) i zmarli z rodziny Popiołków i 
Kopczewskich - int. córka Hanna Deptuła z rodziną 
14. śp. Halina Wróblewska - int. Ryszard z rodziną 
15. śp. Janina, Franciszek Kizior - int. Dzieci 
16 śp. Maria, Stanisław Kizior - int. rodzina 
17. śp. Anna, Stanisław, Jan Drozdowski - int. rodzina 
 
 

Monday, July 4 USA Independence Day 
6:30 AM -  śp. Linda Petkus (anniv) and deceased members 
of the Petkus, Seligowski and Skrocki families - int. Rita 
 
6:30 PM - śp.  Eleonora, Stanisław, Ryszard, Franciszek 
Galanek - int. Ela 
 

Tuesday, July 5  St. Anthony Zaccaria Saint 
Elizabeth of Portugal 
6:30 AM -  Joseph J. Danko Sr. - int. children 
 

Wednesday, July 6  Saint Maria goretti  
No morning Mass! 
6:30 PM - śp. Jadwiga i Bolesław Gawrych - int. syn z rodziną 

FIRST Thursday, July 7  
6:30 AM - Deceased members of the Jankowski family - int. Anthony 
Miloski 
6:30 PM -  For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and new Vocations in the Church 
 

Friday, July 8 
No morning Mass! 
6:30 PM - śp. Jerzy Zamora (1 rocznica) - int. siostra z rodziną 
 

Saturday, July 9  St. Augustine Zhao Rong and 
Companions 
7:00 AM -śp. Beatrice Wilmot - int. Rita Seligowski 

Vigil of The 15th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Jerzy Zamora - int. siostra z rodziną 
2. śp. Betty Wroblewski 
3. śp. Eugenia Rivers - int  friend Genevieve 

 
 15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 10 

15 Niedziela Zwykła - 10 lipca  
 

8:00 AM - śp. zmarli z rodziny Cwalińskich - int. Jan z rodziną 
9:30 AM - śp. Julia Skinger - int. family 
11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Marian i Halina Stomski 
2. śp. Irena Niedźwiecka - int. rodzina Sobocińskich 
3. śp. Julia, Piotr, Marian, Marian Łada i zmarłych z rodziny - 
int. Kazik z rodziną 
4. śp. Danuta i Roman Rzepka - int. Ela i Marian Szambelan 
5. śp. Jan Kamiński - int. Ewa z rodziną 
6. śp. Henryk Brzóska - int. rodzina Gawędzkich i Stomskich 
7.  śp. Stanisława i Wacław Deptuła i zmarli z rodziny - int. Syn 
Mieczysław z rodziną 
8. śp. Janina Krupa, Celina, Stanisław Nalewajek - int. brat 
Mieczysław z rodziną 
9. śp. Jolanta Wojtarowicz - int. Hanna i Mieczysłw Deptuła z 
dziećmi 
10. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla mamy - int. dzieci i wnuki 
 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

14th Sunday in Ordinary Time 
“He said to them, ‘The harvest is abundant, but the laborers 

are few…’”  Luke 10:2 
 As Catholics we are all called to serve.  Each of us has been 
given “charisms” otherwise known as gifts from the Holy 
Spirit to help build God’s Church.  Our charisms can only be 
used for good.  We know that we are using them in the right 
ministry when we are filled with joy and we want to share 
stories about our charitable works.  Discern how God is calling 
you to use your charisms.  Say “yes” to what God is calling 
you to do and then do it!  Share your joy and invite others to do 
the same.  

SUMMER MASS SCHEDULE 

Please note: our weekday summer (July/August) schedule has 
some changes and it will be look in this week as follows: 
• Monday, Wednesday, Friday - 6:30 PM Polish 
• Monday, Tuesday, Thursday - 6:30 AM English 

• Saturday - 7:00 AM English 

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.  

 

Litany of the Most Precious Blood of Jesus 

The month of July is dedicated to the Precious Blood. The feast 
of the Precious Blood of our Lord was instituted in 1849 by 
Pius IX, but the devotion is as old as Christianity. The early 
Fathers say that the Church was born from the pierced side of 
Christ, and that the sacraments were brought forth through His 
Blood. "The Precious Blood which we worship is the Blood 
which the Savior shed for us on Calvary and reassumed at His 
glorious Resurrection; it is the Blood which courses through 
the veins of His risen, glorified, living body at the right hand of 
God the Father in heaven; it is the Blood made present on our 
altars by the words of Consecration; it is the Blood which 
merited sanctifying grace for us and through it washes and 
beautifies our soul and inaugurates the beginning of eternal life 
in it”. 

FIRST THURSDAY July 7th with a 6:30pm Mass in English 
focusing on prayerful support for our priests, deacons, seminarians 
and religious. After Mass, the Blessed Sacrament will be exposed 
while we pray together the Rosary and Chaplet of Reparation as well 
as have quiet time to adore our Lord. We also pray for the 
seminarians from the Diocese of Worcester as well as for our priests 
who are in need of special prayers.  A Priest will be available for 
Confession during this time until the reposition of the Blessed 
Sacrament at 8:00pm  

THANK YOU to ALL who go on vacation, but do not forget to send 
your weekly envelopes to the parish. During the vacation months, the 
cost of maintaining the parish and the bills to be paid are the same as 

in other months. We would like to take this opportunity to encourage 
you to take advantage of our "On-line Giving". All you have to do is 
go to our website: www.olcworcester.com, set up an account and 
then the offerings for the upkeep of the parish will be taken 
automatically from your account or credit card, even while we are 
away from the church. Thank you for your understanding and God 
Bless! 

DIOCESAN VOLLEYBALL SUMMER LEAGE  

The youth representing our parish in the Diocesan Volleyball League 
have three games behind them, all won, so that they have a good 
chance of advancing to the play offs. We still have four more 
matches to go in the group, which are on Monday afternoons.  July 
4th is off. Thank you to our coach Veronica Prytko for her 
professionalism in leading our team, and to the players for their 
commitment and traveling, as the matches are held in different court 
locations in the diocese like: Worcester, Clinton, Leominster, 
Charlton.  

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. 

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. Litany of 
the Blood of Jesus and benediction at 6:30 pm followed by the 
Mass in Polish. Kindly use the weekly sign up sheet in  church so 
that we know that our Lord will never be left alone during this time. 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
XIV NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 

„Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo”. Łk 10,2  
 Jako katolicy wszyscy jesteśmy powołani do 
służby.  Każdy z nas otrzymał „charyzmaty”, dane w sposób 
wolny i bez żadnych zasług przez Ducha Świętego, aby pomóc 
w budowaniu Kościoła Bożego.  Nasze charyzmaty mogą być 
używane tylko dla dobra i dla zbudowania a nie rozpraszania 
czy dzielenia. Wiemy, że używamy ich we właściwej służbie, 
kiedy jesteśmy wypełnieni radością i chcemy dzielić się 
świadectwem o naszych działaniach wynikających z 
miłości.  Rozeznaj zatem, jak Bóg wzywa cię do używania 
charyzmatów.  Powiedz „tak” temu, do czego Bóg cię wzywa, a 
potem to zrób!  Dziel się swoją radością i zapraszaj innych do 
tego samego.  
 
 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW W TYM     
TYGODNIU 

W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) Msze św. w 
tygodniu będą sprawowane wg trochę innego porządku, w tym 
tygodniu wygląda on następująco: 
• poniedziałek, środa, piątek: 6:30 PM w j. polskim 
• poniedziałek, wtorek, czwartek: 6:30 AM w j. angielskim 
• sobota:  7:00 AM w j. angielskim 
Prosimy o sprawdzanie porządku Mszy na każdy tydzień w 
biuletynie, natomiast w niedziele rozkład pozostaje bez zmian.  
 

 
ROK FORMACYJNY w GRUPACH I WSPÓLNOTACH  

PARAFIALNYCH 
Dla przypomnienia, przedstawiamy po kolei, spotkania grup -
niektóre z nich odbywają się również w miesiącach 
wakacyjnych. Pomyśl, do której z nich mógłbyś dołączyć, aby 
zadbać o stan swojej wiary i świadomości. Oto one: 
 Koło Biblijne - każdy drugi wtorek miesiąca o 6pm, 
podczas których nie tylko lepiej rozumiesz, ale możesz też 
zaprzyjaźnić się z Pismem św. Prowadząca doskonale 
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.  
 „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 spotyka się na rozważaniu 
Słowa Bożego, wymianie doświadczeń i modlitwie. Ma na celu 
wzajemne wsparcie rodziców oraz wstawiennictwo za dziećmi 
zarówno dorastającymi jak i dorosłymi. Odpowiedzialni Agata 
Hannoush i Danuta Stasiewicz. 

 Wspólnota Metanoia wg programu Szkoły Nowej 
Ewangelizacji w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, do 
której można dołączyć jeśli ukończyłeś Kurs: Alfa albo Nowe 
Życie lub inną formę duchowego przebudzenia. Jedna grupa 
dzielenia odbywa się po angielsku. Formacja wieloletnia ma na 
celu uaktywnienie darów jakie Bóg w nas złożył, z pragnieniem 
otrzymania nowych po to by móc z większym oddaniem, 
miłością i skutecznością ewangelizować będąc posłusznym 
prowadzeniu przez Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła.    
 

SPOTKANIE GRUPY MIŁOSIERDZIA 
Po Mszy Świętej wieczornej w piątek 8 lipca w dolnej sali na 
plebanii masz okazję do rozszerzenia swego spojrzenia na Boże 
miłosierdzie przez zgłębianie przesłania zawartego w 
Dzienniczku Siostry Faustyny.  
 

PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ METANOIĘ 
 9  lipca w sobotę od godziny 9 rano w stanowym parku w 
Rutland nad jeziorem jest przewidziany piknik dla Wspólnoty 
Metanoia i ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych. 
Rozpoczynamy wspólnym uwielbieniem, śniadaniem oraz 
zabawami. Zapraszamy! 
W PIERWSZY CZWARTEK, 7 lipca, o godz. 6:30 wieczo-
rem wspieramy modlitewnie naszych kapłanów, diakonów, sem-
inarzystów i zakonników. Po Mszy św. zostanie wystawiony 
Najświętszy Sakrament, podczas któego zostanie odmówiony 
wspólnie Różaniec i Koronka Wynagradzająca, a także w ciszy 
będziemy mogli adorować naszego Pana. W tym czasie możli-
wość przystąpienia do spowiedzi aż do zakończenia adoracji o 
godz. 8:00.  
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa  
W 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a 
Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej 
Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w którym zachęcał 
wiernych, aby w lipcu tematem swoich rozmyślań uczynili 
Krew Chrystusa. 
"Niechaj rozważają o niesłychanie obfitej i nieogarnionej 
wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej" – pisał papież 
przypominając o siedmiu momentach, w których Jezus 
przelewał swoją krew: Obrzezanie, Modlitwa w Ogrójcu, 
Biczowanie, Ukoronowanie cierniem, Droga krzyżowa, Przybi-
cie do krzyża, Przebicie boku włócznią. 
Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa była obchodzo-
na w Kościele w dniu 1 lipca. „Ta sama Krew Boża płynie we 
wszystkich sakramentach Kościoła, dlatego słuszną jest rzeczą 
aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej zbawczych stru-
mieniach hołd adoracji, podyktowanej wdzięcznością i 

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! 

http://www.kerygma.pl/papieze/680-papiez-jan-xxiii
http://www.kerygma.pl/swieta/840-najdrozszej-krwi
https://ekai.pl/?s=sakramenty


 

 

PICINIC SPONSORED BY THE 

METANOIA COMMUNITY 

On July 9, Saturday, from 9 am, a picnic for the Metanoia 
Community and their families and all interested parties is 
planned (weather permitting) at the state park in Rutland 
by the lake. We will start with joint prayer and worship, 
breakfast and games. All are welcome! 

Outdoor meeting of Men of Saint Joseph from our  parish with 
barbecue, which was a summary of the entire year of for-
mation. Every month, the men exchanged experiences, prayed 
together, strengthened each other in their vocations, meditated 
on the Holy Scripture, and discussed a given topic based on the 
Catechism of the Catholic Church.  

 2022                SUMMER                AND                    RECENT EVENTS  

Above) Integration and formation meeting of the Metanoia com-
munity with outdoor Mass.  
Pizza break during Encounter Conference in Arlington, where our 
Parishioners were seeking God’s refreshment, encouragement, 
outpouring of the Holy Spirit and impartation of greater anointing 
for ministry (below). 



 

 

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 marriage 
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 hos-
pitalized, 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. 

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 ! 

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


 

 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF JUNE 26 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,329.00 - Incl.    $ 1,232.00 online 
MAINTENANCE   $  1,170,00 - Incl.    $      15.00 online 
RENOVATION FUND   $  6,542.50 - Incl.    $    137.50 online 
PETER’S PENCE               $     843.00 - Incl.    $    110.00 online 
FATHER’S DAY OFFERING  $       85.00 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI $       30.00 online 
SUPPORT FOR UKRAINE                      $  1,390.53 
 

Thank you for loving and supporting your parish.  GOD BLESS YOU!   
Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii. BÓG ZAPŁAĆ! 

BUILDING  RENOVA-
TION  FUND  

FUNDUSZ   REMON-
TOWY 

 
Thank you to all who contin-
ue to contribute to our Build-
ing Renovation Fund.  God 
bless you! 
Last week we received dona-
tions from the following 
families, including online 
donations.  
 
Armstrong, Stephanie 
Bartosiewicz, John 
Deptula , Mieczyslaw 
Donations, Anonymous   
           IMO Henryk Brzoska 
Filewicz, Maria  
            IMO Henryk Brzoska 
Jurczyk , Agata 
Karlowicz, Czeslaw and Lucy 
Kohut, Dcn Steve and Sylwia 
Lamoureux, David and  
Agnieszka 
            IMO Henryk Brzoska 
Lange, Halina 
Macko, Andrzej and Ag-
nieszka 
Meyer, Theo and Susanna  
          IMO Henryk Brzoska 
Parker, Diane 
Popek, William and Teresa 
Seaver, Austin 
Wassel, Frederick 
      

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

Druga kolekta Dzisiaj  
Bieżące utrzymanie budynków 

 

Sign up for Online Giving at www.OlcWorcester.com.   

It’s easy, safe, and convenient! 

https://giving.parishsoft.com/App/Giving/our34w224


 

 

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/

