
 

 

  

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 

17 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 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 

July 17, 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 - SUMMER TIME:  
Tuesday, Thursday: 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. 

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  16 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
Saturday, July 16  

Vigil of The 16th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM 
1. śp. Stephen Brzozowski (Anniv.) - int. children Val and Stan 
2. śp. God’s blessings and the protection of Mother Mary for abused 
children 
3. śp. Ryszard Gaska - int. wife and children 
4. śp. Władysław, Wiktoria and Marian Grzyb - int. Sophia 
Szydlik 
5. śp. Henryk, Stanisław Szydlik- int. Sophia Szydlik 
6. śp. Theresa Courtney - int. Katherine Banach 
7. For all our parishioners 

 
 16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 17 

16 Niedziela Zwykła - 17 lipca  
8:00 AM - śp. Anna, Edward i Witold Piaścik - int. Krystyna z 

rodziną 
9:30 AM 1. śp. Wiesław Gleba (anniv), Halina Sadłowska - int. 

Brother and family  
               2. śp. Mary (Budnik) Champagne (15Anniv.) - int. 

Kohut Family 
11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Hanna i Kazimierz Szydlik 
2. śp. Marta Barszczewska - int. dziadkowie 
3. śp. Witold  Dąbrowski - int. córka z rodziną 
4. śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior, Grażyna Czubaj i 
zmarli z tych z rodzin 
5. śp. Stanisław, Zdzisław i zmarli z rodziny Osowskich - int. 
Elżbieta z rodziną 
6. śp. Witold, Józef, Jan, Teofila Spórna i zmarli z rodziny - int. 
Zofia z rodziną 
7.  śp. Henryk Brzóska - int. Halina i Stanisław Kizior 
8. Za dusze w czyśćcu 
9. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
10. śp. Józefa Siwik - int. syn z rodziną 
11. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Anny 
Śmigielskiej z okazji urodzin - int. rodzina 

 
Monday, July 18 Św. Szymona z Lipnicy 
No morning Mass 
6:30 PM  śp. Marek Macko - int. Rodzina Mrzygłód 

 
Tuesday, July 19 
6:30 AM - śp. Deceased members of the Alexandrovich Family 
- int. Anthony Miloski 
 

Wednesday, July 20 
No morning Mass 
6:30 PM - śp. Maria i Zygmunt Pilek - int. Barbara  

 
Thursday, July 21  
6:30 AM - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze Boże błogosł. dla Marty - int. rodzice 

 
Friday, July 22 St. Mary Magdalene 
No morning Mass 
6:30 PM - śp. Zdzisław Małkowski - int. matka 

 
Saturday, July 23 St. Bridget 
7:00 AM - śp. Deceased members of Kozminski Family - int. 
Anthony Miloski 

 
 

Vigil of The 17th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Maria Byczko 
2. śp. Józef Kurkiewicz - int. wife 
3. śp. Denise Bisson - int. Serge Larochelle and Family 
4. śp. Marian Świt (zmarł w Polsce) - int. Regina with Family 
5. śp. Julia Chojnicki - int. Annie and Steve 

 
 17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 24 

17 Niedziela Zwykła - 24 lipca  
8:00 AM - śp. Zdzisław Małkowski - int. matka 

9:30 AM 1. śp. Stanisława Jachimczyk (anniv.) - int. family  
       2. Health and blessings for Ed and Maryanna Hiester on 

the ocassion of their 50th wedding anniv. - int. The Kos-
Stephany Family 

11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Krystyna Piaścik 
2. śp. Bronisław i Stefania Galanek - int. córka z rodziną 
3. O Boże błogosł. dla Darka i Iwony Wiśniewskich z okazji 
rocznicy ślubu - int. Antoniakowie 
4. Dziękczynna w intencji Krystyny Piaścik z okazji 80-tych 
urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Matki 
Najśw. na każdy dzień - int. dzieci, wnuki i prawnuki 
5. śp. Zofia, Jan, Stanisław, Andrzej Światłowski - int. rodzina 
6. śp. Henry, Stanisław Szydlik - int. Tadeusz i Diane Szydlik 
7. śp. Ryszard Gąska - int. Tadeusz and Diane Szydlik 
8. śp. Zmarłych z rodziny Sawickich - int. Tadeusz and Diane 
Szydlik 
9.  O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
10. Za dusze w czyśćcu  
11. W int. Iwony i Darka Wiśniewskich z ok. 30 rocznicy ślubu 
- int. Olivia i Jake 
 
 
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

I. Gabriela Horosz and Wojciech Stomski 

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

śp. Helen V. (Kucko) Wondolowski, 98 
śp. Joseph A. Kalinowski, 70 
śp. Charlotte M. (Karbowski) Shilalie, 102  

May they rest in peace….  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

16th Sunday in Ordinary Time 
“…I am a minister in accordance with God’s stewardship 

given to me to bring to completion for you the word of 
God.”  (Colossians 1:25)  

 We are all called to evangelize – to convert individuals and 
society by the divine power of the Gospel.  Our faith is more 
attractive to others by our actions than by our words alone.  We 
may not be called to evangelize like St. Paul, but we should 
look for opportunities to share our faith through our actions 
and words, especially with those closest to us, like our family, 
friends and neighbors.  Pray for the courage to joyfully express 
your faith the next time the opportunity arises.  

 

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. 

 

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 
• 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 are no changes to our weekend schedule.  

 
IS GOD CALLING YOU? 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time 

“Mary has chosen the better part.”  Does a life of prayer and 
service as a priest, deacon or in the consecrated life attract 
you? Contact the Vocation Office at (508)630-4473or 
email: donato.infante@gmail.com. 

 

DIOCESAN VOLLEYBALL SUMMER LEAGE  

The youth representing our parish in the Diocesan Volleyball 
League are doing great so far. Congratulations and good luck! 

 

 

 

 

 
 

MEN OF SAINT JOSEPH INTERNATIONAL 
Annual Men's Conference  
 Saturday, August 6, 2022 
“Our Hope is in the Lord” 

Our main speaker will be Peter Herbeck, 
Executive Vice President and Director of missions 
for Renewal Ministries.  Reverend Christopher 
Murphy will also give a presentation. 
Cost for the conference is $50.00 per person and 
includes a light breakfast and lunch. 

The conference will be held at McVinney Auditorium  
43 Dave Gavitt Way, Providence, RI.  
For more information visit:  https://www.mosji.org/events.php 

 
BISHOPS RESPOND TO EXPANDING ABORTION 

IN MASSACHUSETTS 
“A fundamental teaching of the Catholic faith is that an unborn 
child is a human person with the inalienable right to life and 
this life must be protected from conception to birth.  It is in this 
light that the Catholic Bishops of Massachusetts have always 
strongly opposed abortion and all legislative efforts to expand 
the practice.  It is the reason we oppose House Bill 4954 and 
Senate Bill 2996.” (from Bishops of Massachusetts statement) 
 
"The first right of the human person is his life... [It is] the 
condition of all the others. Hence it must be protected above all 
others. It does not belong to society, nor does it belong to 
public authority in any form to recognize this 
right for some and not for others. It is not 
recognition by another that constitutes this 
right. This right is antecedent to its 
recognition; it demands recognition and it is 
strictly unjust to refuse it." 
Declaration on Procured Abortion, Sacred Congregation 
of the Doctrine of the Faith, 1974, n. 11 

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: 152 Gifts,  Total: $ 35,335.00   
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! 

THANK YOU to ALL who go on vacation, but do not for-
get 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 ad-
vantage 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 under-
standing and God Bless! 

https://www.eventbrite.com/e/mosji-august-6-2022-mens-conference-tickets-367935122857?aff=ebdssbdestsearch&_gl=1*1l5sja4*_up*MQ..&gclid=f68d360673b11592591954a94b99441d&gclsrc=3p.ds
https://www.eventbrite.com/e/mosji-august-6-2022-mens-conference-tickets-367935122857?aff=ebdssbdestsearch&_gl=1*1l5sja4*_up*MQ..&gclid=f68d360673b11592591954a94b99441d&gclsrc=3p.ds
https://partners-charity.net/
https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
 

XV NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 
„Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepoko-
isz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».” Łk 10, 42 

Obie siostry, które ugościły Jezusa, wybrały dobre cząstki. Go-
ścić w swym domu Zbawiciela, usługiwać Mu i słuchać Jego 
słów to wspaniała sprawa. A jednak Jezus bardziej pochwalił 
Marię, która słuchała Jego słów mądrości. W dobrym działaniu 
ważna jest bowiem kolejność. Najpierw trzeba dogłębnie po-
znać, co czynić należy, a dopiero później działać. Odwrotna ko-
lejność może skutkować bezowocnym aktywizmem.  

 
ŚRODA - 6:30 pm - Msza św oraz Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  
 
PIĄTEK - 3:00 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adora-
cja do godz. 6:30 pm.  

 
MISJE PARAFIALNE  

Chociaż są one zaplanowane na 25 września do 2 października 
2022 roku, to już  wcześniej chcemy je zaanonsować, by na ten 
specjalny tydzień przebudzenia (od niedzieli do niedzieli) zare-
zerwować sobie miejsce we własnych kalendarzach i móc za-
prosić także tych, którzy być może do kościoła rzadko zaglądają 
w ciągu roku lub w ogóle. Zaproszeni goście z Polski poruszą  
m.in. takie sprawy jak: co zrobić, gdy nas ogarnia smutek, nie 
czujemy potrzeby modlitwy, spowiedzi? Jak właściwie 
wybierać, aby być pewnym wypełniania woli Boga? Czy Bóg 
ma mi coś do powiedzenia w sprawach mojego zdrowia, sek-
sualności, finansów, różnych decyzji? Na czym polega 
chrzest w Duchu Świętym? Będzie możliwość zostawienia 
anonimowo pytań w czasie tygodnia misyjnego, by uzyskać od-
powiedź na nie pod koniec trwania misji. 
Przedstawiamy ekipę misyjną, która będzie nam posługiwać. 
Zachęcamy do własnego zapoznania się z ich działalnością 
przez przejrzenie internetu.  
ks. Rafał Jarosiewicz – misjonarz miłosierdzia, dyrektor 
Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Autor muzyki, książek oraz audiobooków z tematyki ewange-
lizacji i duchowości. Pomysłodawca wielu nowych form 
ewangelizacji np.: Mobilny Konfesjonał, Ewangelia na Dachach 
czy też Biblioteka dla zmarłych i innych. Przez całe lata związa-
ny z organizacją rekolekcji na stadionie PGE Narodowy – 
gromadzących tysiące osób. Pasjonat ewangelizacji, podróży i 
różnych dyscyplin sportowych.  
Magdalena Plucner – założycielka Akademii Rozwoju Tal-
entów działającej w wielu krajach. Teolog, muzyk, autorka 
kilkunastu książek i wielu artykułów z tematyki życia du-
chowego i formacji. Kompozytor muzyki religijnej od lat 
zaangażowana kształcenie ludzi w uwielbieniu Boga. Organiza-
torka dużych wydarzeń na stadionie PGE Narodowym. Prywat-
nie pasjonatka Pisma św., podróży, jazdy na nartach i skuterach.  
Magdalena Halak – teolog, przez wiele lat pracująca w szkole i 
wychowująca młodzież. Obecnie zaangażowana, pomaga w od-
krywaniu innym życiowej misji (m.in. przez Kompas Kariery). 
Prowadzi doradztwo i poradnictwo w ramach formacji w Akad-
emii Rozwoju Talentów. Koordynuje kursy w Szkole Nowej 
Ewangelizacji, zaangażowana w głoszenie i ewangelizację na 
rekolekcjach i misjach.  
Jakub Bartkowiak – z wykształcenia muzyk i teolog. 
Kompozytor i autor wielu pieśni i piosenek. Prowadzi szkolenia 
i warsztaty dla chórów i zespołów. Inspiruje i pomaga odkrywać 

talenty prowadząc zajęcia m.in. w Akademii Rozwoju Talentów. 
Pasjonat gry na instrumentach – szczególnie na pianinie. W in-
ternecie prowadzi ewangelizację na własnym kanale oraz na 
SMS Z NIEBA TV.  
Magdalena Grajewska – księgowa i teolog w jednej osobie. 
Zaangażowana od lat w duszpasterstwa specjalistyczne. Lider 
wspólnoty św. Pawła w Koszalinie. W Akademii Rozwoju 
Talen tów m.in. szkoli ludzi w zarządzaniu finansami wg etyki 
katolickiej prowadząc Biblijne kursy Finansowe, pomaga 
ludziom w odkrywaniu misji poprzez Kompas Kariery. Przez 
lata związana z Ruchem Światło – Życie, formacją dzieci i 
młodzieży. Pasjonatka książek o różnej tematyce – zarówno 
czyta, jak i szkoli się w zawodzie korektora.  
Joanna i Jakub Kopczyńscy – jedyne małżeństwo posługujące 
wspólnie we wspólnocie misyjnej i rekolekcyjnej. Prowadzą 
dodatkowo formację małżeństw m.in. w Akademii Rozwoju 
Talentów dzieląc się swoim 18 – letnim stażem sakramentu 
małżeństwa. Dwójka dzieci czasem uczestniczy w misjach. 
Małżonkowie oprócz prowadzenia innych do Boga – posługują 
muzycznie grając na instrumentach. Prowadzą także firmę 
odzieżową. Pasjonaci podróży, czasem zamieniają dom stac-
jonarny na dom na kołkach i ruszają w świat  
 
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy, mimo wakacyjnych wyjaz-
dów, pamiętają o przesłaniu parafialnych kopert lub używają 
online giving składając swoje ofiary przez internet. To wielka 
pomoc w opłaceniu rachunków parafii i pokryciu wszystkich 
kosztów, które w czasie wakacji są takie same. To także dowód 
naszej odpowiedzialności za materialny byt naszej parafii i ko-
ścioła. Bóg zapłać! 
 
  

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 152 ofiarodawców złożyło $35,335.00  

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 zazna-

czenie w odpowiednim miejscu naszej parafii. Dziękujemy 

też wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na ten cel. Bóg zapłać 

za Waszą pomoc i hojność! 

Metanoia Family Picnic - Pikinik rodzinny 



 

 



 

 

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. 

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 JULY 10, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,794.00 - Incl.    $    937.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $     265,00 - Incl.    $      70.00 online 
RENOVATION FUND   $     602.50 - Incl.    $    112.50 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 contrib-
ute to our Building Renovation Fund.  
God bless you! 
Last week we received donations from 
the following families, including online 
donations.  
 

Fleming, Thalia Marie 

Gawędzki, Ireneusz and Anna 

Kalinowski, Tadeusz and Dorota 

Kaminski, Donald and Linda 

Kania, Elizabeth 

Klimczuk, Helena 

Kohut, Dcn. Steve and Sylwia 

Krzyżanowski,  

Valdemar and Malgorzata 

Kupidura-Hoscilo, Joanna 

Lamoureux, David and Agnieszka 

Latour, Gerald and Barbara 

Miloski, Anthony E 

Piaścik, Peter and Maria 

Prytko, Robert and Lisa 

Rogacz, Stanley  

Schwab, Maureen 

Suchomski, Wiesław 

Wierzbicki, Kazimierz  

Wróblewski, Richard 

Zabek, Wesley and Elizabeth 

   

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 Naza-
reth 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 
Nazareth in Ukraine, with Sister 
Beata Wilk - Superior Regional for 
Ukraine, who visited  our parish in 
2016, are very grateful for our pray-
ers 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 
separate 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 Nazare-
tanek w Ukrainie. Z tych pieniędzy 
siostry mogą pomagać bezpośrednio 
ludziom w Ukrainie a także uchodź-
com, którymi opiekują się w Polsce.   
Siostry Nazaretanki z Ukrainy, razem 
z Przełożoną Regionalną, S. Beatą 

Wilk, którą gościliśmy w naszej pa-
rafii 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 La-
dy of Częstochowa" z adnotacją 
"Ukraina". 
Ofiary można też składać przez onli-
ne giving na naszej stronie: 
www.olcworcester.com wybierając z 
listy "Support for Ukraine.” Można 
także swoją ofiarę wrzucić wraz z 
niedzielną kolektą w osobnej koper-
cie z napisem Ukraina. Bóg zapłać za 
każdą pomoc.  

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/

