
 

 

  

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 

24 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 24, 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. 

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  17 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
Saturday, July 23 

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 
6. śp. Genowefa,(anniv.), Stanisław Zalewski - int. children 
and grandchildren 
7. śp. Tadeusz and Czesława Podolak - int. daughter and 
family 

 
 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 
12. O Boże łaski i opiekę Maryi dla ks. Edwarda z okazji 
urodzin - int. Rodzina Różańcowa 
13. śp. Stasia Jachimczyk (rocznica) i zmarłych z rodzin 
Jachimczyk, Samsel, Jędrzejczyk - int. Staś z rodziną 
14. śp. Sabina i Józef Gwiazda i zmarłych z rodzin Gwiazda i 
Szablak - int. Teresa z rodziną 

 
Monday, July 25 St. James, Apostle 
No morning Mass 
6:30 PM  śp. Paweł Golemo - int. rodzina 

 
Tuesday, July 26 Sts. Joachim and Anne 
6:30 AM - śp. Anna Kurpiewska - int. Sławek and family 
 

Wednesday, July 27 
No morning Mass 
6:30 PM - śp. Anna, Stanisław, Barbara Borys  

 
Thursday, July 28  
6:30 AM - śp. Edward Maciejko (11 anniv.) - int. family 
6:30 PM -  

 
Friday, July 29 St. Martha, Mary and Lazarus 
No morning Mass 
6:30 PM - śp. Marianna, Ludwik Cwalińscy; zmarłych z rodzin 
Cwalińskich, Karwowskich i Mieczkowskich - int. wnuczka z rodziną 

Saturday, July 30 
7:00 AM - śp. David Orsi - int. Kim Harmon 

 
Vigil of The 18th Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. John Zajac (anniv.) - int. wife and family 
2. śp. Anna and Franciszek Święszkowski - int. Sobociński Family 
3. śp. Henry, Mary and Eugene Wołosz - int. Richard Wołosz 
and Karen Wołosz Kudless 
4. śp. Zigmond Prostak (5th anniv.) - int. wife Cathy 

 
 18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 31 

18 Niedziela Zwykła - 31 lipca  
8:00 AM - śp. Teresa Ziemba - int. Wiesław 

9:30 AM 1. śp. Anna i Michał Mielniczek - int. Family  
  2. śp. Robert Kopciński - int. Eileen and Richard Dunn 

11:00 AM 
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Alina i Kazik Kowalczyk 
2. śp. Zofia Światłowska - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
3. śp. Zmarłych z rodzin Szydlików - int. Diane and Tadeusz 
Szydlik 
4. śp. Holly Sawicki - int. Magda 
5. śp. Stanisław Piaścik - int. żona i dzieci 
6. śp. Roman Burakiewicz - int. córka Iwona 
7. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
8. O Boże błogosł., zdrowie i opiekę Maryi dla Sabiny Zibrid - 
int. Olivia i Jake 
9.  Za dusze w czyśćcu  
10. O łaskę zdrowia, szczęśliwą operację, Boże błogosł. i 
opiekę Maryi dla Dzitki - int. Darek z rodziną,  
 
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

II. Gabriela Horosz and Wojciech Stomski 

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

śp. William Kurkiewicz, 71  
May he rest in peace….  

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie... 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Pray for peace for Ukraine 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

17th Sunday in Ordinary Time 
“Ask and you will receive; seek and you will find; knock and 

the door will be opened to you.”  (Luke 11:9)  
Jesus assures us that if we ask, God will take care of what we 
need.  The problem is that our culture often confuses what we 
really need with what we simply want.  The truth is that many 
of us need very little.  However, we usually want so much 
more!  Stewardship is simply being grateful for all that we are 
and all that we have been given, and generously sharing all of 
our God-given gifts with others.  Generosity is a gift that opens 
doors to new relationships with others and with God  

 

THURSDAY - MUSIC CONCERT 

On Thursday, July 28, after 6:30 pm Mass, we will have the 
opportunity to listen to a vocal-instrumental concert. The 
program will primarily include organ music from various eras. 
Among them you will hear works from an 18th-century 
manuscript found in the convent of Poor Clares in Stary Sącz, 
Poland, 20th-century Polish music by Marian Sawa, virtuoso 
organ music by the greatest baroque composer of all time, 
Johann Sebastian Bach, as well as French 19th and 20th-
century composers such as Louis James Alfred Lefébure-Wély 
and Eugène Gigout. There will be duets, incl. Ave Maria, and 
Ecce panis angelorum in Latin. There will also be singing in 
Polish, to the music of Franz Schubert and popular, 
contemporary Polish religious singing. 
The performers are: Mirosława Cieślak, an excellent Polish 
organist who gives concerts in many countries, lives 

permanently in Germany, 
Dietmar Rönnecke, tenor, living 
in Germany; and a Polish organist 
and vocalist, a graduate of the 
Catholic University of Lublin, 
organist at the Cathedral of 
Radom and the Basilica of St. 
Joseph in Webster, MA. We will 
also hear the artists during the 
Holy Mass at 6:30, preceding the 
concert. The concert is free but 

donations greatly appreciated.  

FRIDAY - ADORATION 

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

We begin at 3:00 pm with exposition of the Most Blessed 
Sacrament and Chaplet of Divine Mercy. Benediction at 6:30 
pm followed by the Mass in Polish.  

 

KNIGHTS OF COLUMBUS TO SPONSOR PILGRIM 
ICON PRAYER SERVICE IN 

HONOR OF ST. JOSEPH 
An icon of St. Joseph will be the 
centerpiece of a special prayer service 
on Saturday, July 30th after the 
4:00 pm Mass. The prayer service, 
flowing from the Year of St. Joseph 
declared by Pope Francis in 2021, and 
inspired by his apostolic letter Patris 
Corde, is sponsored by the Knights of 
Columbus to honor St. Joseph and 
pray for his intercession in 

preserving, cultivating and passing on the Catholic faith to 
future generations. 
Supreme Knight Patrick Kelly chose to entrust his service as 
Supreme Knight to St. Joseph and through this Pilgrim Icon 
Program, encourage Knights and their communities to "turn in 
prayer to St. Joseph, give thanks to God for the gift of fatherly 
example, and ask St. Joseph to be a father to us" as we seek to 
"grow in our own imitation of St. Joseph's quiet strength, 
integrity and fidelity." In the first year of his pontificate, Pope 
Francis received the Order’s Board of Directors in a private 
audience, during which the Holy Father said, “I commend all 
of you in a special way to the intercession of St. Joseph, the 
protector of the Holy Family of Nazareth, who is an admirable 
model of those manly virtues of quiet strength, integrity and 
fidelity which the Knights of Columbus are committed to 
preserving, cultivating and passing on to future generations of 
Catholic men.”  
All are invited to join the Knights of Columbus to pray for the 
intercession of St. Joseph in raising, guarding and preparing 
future generations.  Please Spread the Word!  
 

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. 

 

 DIOCESAN VOLLEYBALL SUMMER LEAGE  

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

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 of you who go on vacation, but do 
not forget to send your weekly envelopes to the parish. Dur-
ing 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 
when you can not come to church.  Thank you for your un-
derstanding and God Bless! 

https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
 

XVII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 
 «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 

uczniów». Łk. 11, 1 
Jezusowa katecheza o modlitwie nie jest nauczaniem nowej 
„techniki” czy „magicznej formuły”, które zastosowane będą 
zawsze skutecznie. Jezus wprowadza swoich uczniów w posta-
wę zaufania Bogu, postawę dziecięcej wiary, która nie kalkuluje 
czasu ani sił, ale prowadzi ku spotkaniu syna z Ojcem. Tu kryje 
się prawdziwa moc Jezusowej nauki modlitwy. Ona ma zrodzić 
relację zaufania i pewności, że Ojciec mnie kocha i pragnie mo-
jego dobra. To dlatego na końcu tej lekcji o modlitwie Jezus 
wskazuje na jej najważniejszy owoc, Ducha Świętego wstępują-
cego w życie modlącego się. To nie chleb czy jajko są celem 
prośby, ale komunia z Bogiem, której owocem jest poznanie i 
zaufanie Jego miłosiernej miłości do mnie.  

 
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.  

 
ZAPRASZAMY NA KONCERT 

We Czwartek 28 lipca, po Mszy św. o godz. 6:30 pm będzie-
my mieli okazję wysłuchać koncertu wokalno-
instrumentalnego. W programie znajdzie się przede wszystkim 
muzyka organowa różnych epok. Wśród nich usłyszymy utwory 
z XVIII-wiecznego manuskryptu, znalezionego w klasztorze 
klarysek w Starym Sączu, muzykę polską XX wieku autorstwa 
Mariana Sawy, utwory  największego, barokowego kompozyto-
ra wszech czasów Johanna Sebastiana Bacha, a także francu-
skich XIX- i XX-wiecznych kompozytorów takich jak, Louis 
James Alfred Lefébure-Wély oraz Eugène Gigout. Nie zabrak-
nie również utworów dla koneserów śpiewu, a więc kompozycji 
Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego w wykonaniu znakomite-
go, oratoryjno-kantatowego, niemieckiego tenora. Będą duety, 
m.in. Ave Maria, i Ecce panis angelorum po łacinie. Nie zabrak-
nie również śpiewu w języku polskim, do muzyki Franza Schu-
berta, czy popularnego, współczesnego polskiego śpiewu religij-
nego. 
Koncert zakończymy WSPÓLNYM wykonaniem przez słu-
chaczy i artystów pieśni Nie rzucim Chryste świątyń Twych. 

Wykonawcy to: Mirosława Cieślak, znakomita polska, koncer-
tująca w wielu krajach organistka, mieszkająca na stałe w Niem-
czech, mająca za sobą szereg międzynarodowych konkursów, 
nagrań płytowych i studyjnych; Dietmar Rönnecke, tenor kon-
certujący i mieszkający w Niemczech; oraz Maria Czarnecka-

Cieślak, polska organistka i wokalistka, absolwentka Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, organistka radomskiej katedry, 
i Bazyliki pod wezwaniem św. Józefa w Webster, MA. Arty-
stów również usłyszymy podczas mszy św. o godz. 18:30, po-
przedzającej koncert. Wstęp na koncert wolny, natomiast bę-
dziemy wdzięczni za dobrowolne datki.  

PIELGRZYMUJĄCA IKONA  
ŚW. JÓZEFA 

Rycerze Kolumba zapraszają na nabo-
żeństwo ku czci św. Józefa w sobotę 30 
lipca po Mszy św. o godz. 4:00 pm.  
List apostolski papieża Franciszka 
„Patris Corde” z ubiegłego roku, zachę-
cił Rycerzy Kolumba, aby uczcić św. 
Józefa i modlić się o jego wstawiennic-
two w zachowaniu, kultywowaniu i 
przekazywaniu wiary katolickiej przy-
szłym pokoleniom. 
Chcemy prosić św. Józefa aby był dla nas ojcem, gdy staramy 
się „wzrastać w naszym własnym naśladowaniu cichej siły, pra-
wości i wierności św. Józefa”. W pierwszym roku swojego pon-
tyfikatu papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji Zarząd 
Rycerzy Kolumba, podczas której Ojciec Święty powiedział: 
„Wszystkich polecam w szczególny sposób wstawiennictwu św. 
Świętej Rodziny z Nazaretu, która jest godnym podziwu wzo-
rem tych męskich cnót cichej siły, uczciwości i wierności, które 
Rycerze Kolumba zobowiązują się zachować, pielęgnować i 
przekazywać przyszłym pokoleniom katolików.” 
Wszystkich zapraszamy do przyłączenia się do Rycerzy Ko-
lumba, aby modlić się za wstawiennictwem św. Józefa, w obec-
ności pielgrzymującej ikony, o pomoc w wychowaniu i opiece  
dla przyszłych pokoleń.  
 

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! 

Mirosława Cieślak 
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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 17, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  4,162.00 - Incl.    $ 1,290.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $     385,00 - Incl.    $    160.00 online 
RENOVATION FUND   $  1,191.50 - Incl.    $    112.50 online 
SUPORT FOR UKRAINE  $     501.00 - Incl.    $      20.00 online 
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI $       30.00 online 
CATHOLIC FREE PRESS  $       10.00 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.  
 
Baczewski, Bogdan 

Daly, Elizabeth 

Harmon, Kimberly 

Jurczyk, Agata 

Kazmierzak, Barbara 

Kilinski, Elaine 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Kozakiewicz, Helena 

Kulma, Walter 

Lewandowski, Mark and Cheryl 

Milewski, Romuald and Teresa 

Mrzygłód, Marcin and Małgorzata 

Piaścik, Bernard and Anna 

Popek, William and Teresa 

Zibrid, Sabina 

  

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/

