
 

 

  

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 

31 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 31, 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. 

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  18 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
Saturday, July 30 

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 
5. śp. Julia Chojnicki - int. Annie and Steve 
6. Health and blessing for Ed and Maryanna Hiester on their 
50th anniv. - int. The Koss-Stephany Family 
7. God’s blessing and protection of Mary for Jonah on his 1st 
Birthday - Grandparents 
8. For God’s Help and Mercy for a Family 

 
 18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JULY 31 

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

9:30 AM śp. Anna i Michał Mielniczek - int. Family   

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 zmarłych wypominanych w naszej parafii  
10. O łaskę zdrowia, szczęśliwą operację, Boże błogosł. i 
opiekę Maryi dla Dzitki - int. Darek z rodziną 
11. śp. Ferdynand Wesołowski - int. syn Władysław 
12. śp. Ryszard Śmigielski; Zenon, Sylwia Stasiewicz, Stefan 
Kania i zmarli z tych rodzin - int. Rodzina 
13. śp. Władysław Czapnik - int. przyjaciele ze wspólnoty 
Metanoia 

 
Monday, August 1 St. Alphonsus Liguori 
No morning Mass 
6:30 PM  O łaskę wiary i światło Ducha Św. w odnalezieniu 
drogi do Boga dla naszych dzieci - int. rodzice 

 
Tuesday, August 2  
6:30 AM - śp. Helen Zimkiewicz - int. OLC Women’s Guild 
 

Wednesday, August 3 
No morning Mass 
6:30 PM - O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najśw. dla Krzysia z 
okazji urodzin - int. rodzice  

 
First Thursday, August 4    St. John Vianney 
6:30 AM - śp. Irene Mahoney - int. husband and family 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, 
Seminarians and new vocations in the Church 

 
First Friday, August 5 Pierwszy Piątek 
6:30 AM - śp. Victor Osea and Germaine Bisson - int. Serge Larochelle 
and Family 
6:30 PM - śp. Władysław i Czesława Majkowski 
 
 

First Saturday, August 6      Pierwsza Sobota 
The Transfiguration of the Lord - Przemienienie Pańskie 
7:00 AM - śp. Roman Pianka - int. wife and daughter 
8:30 AM - W pewnej intencji 
 

 Vigil of The 19th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. Michael, Stanley Wróblewski 
2. śp. Józef Kurkiewicz (2 anniv.) - int. wife, daughters and families 
3. śp. Józef Kurkiewicz (2 anniv.) - int. Danusia z rodziną 
4. Conversion of Kirk Armitage and Family - int. Serge 
Larochelle and family 
5. For health and God’s Blessing for Mom Władysława 
Szablak on her 91 birthday - int. daughter Teresa 
6. śp. Christopher and Yolanda Lekas, George Economou - 
int. Teresa 
7. śp. Robert Kopciński - int. Eileen and Richard Dunn 

 
 19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - AUGUST  7 

19 Niedziela Zwykła - 7 Sierpnia  
8:00 AM - Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 

Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Marka 
z okazji 25 rocznicy ślubu 

9:30 AM śp. Anna i Michał Mielniczek - int. Family  

11:00 AM 
1. śp. Stefan Doroz - int. syn Krzysztof z rodziną 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Jolanta i Stanisław Sobiech 
3. śp. Zmarłych członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Eleonora, Stanisław, Ryszard, Franciszek Galanek - int. Ela 
5. śp. Czesława i Franciszek Biedrzycki - int. syn 
6. śp. Stefan Kania - int. Jarek 
7. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
8. śp. Henryk Brzóska - int. rodzina Różańcowa 
9.  Za zmarłych wypominanych w naszej parafii   
10. śp. Maria, Franciszek Szczepaniec - int. córka z mężem 
11. śp. Stanisław Szydlik (28 rocznica) - int. żona z rodziną 
12. W intencji Bogu wiadomej 
13. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Dzitki - 
int. Olivia and Jake 
14. śp. Katarzyna Dąbkowska - int. brat Władysław 
 
 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

I. Julia Noyes and Jakub Pilichowicz 
I. Nathalie Zakrzewski and Gregg Barber Jr.  
III. Gabriela Horosz and Wojciech Stomski 

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

śp. Walter Czapnik, 77  
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! 

18th Sunday in Ordinary Time 
“Take care to guard against all greed, for though one may be 

rich, one’s life does not consist of possessions.”  
 (Luke 12:15)   

The Gospel message is contrary to modern culture that 
continually tries to convince us that our joy comes from the 
material things we possess.  That the more we acquire, the 
happier we will be.  Jesus shows us that our true joy comes 
from our “invisible” gifts like love, mercy and 
forgiveness.  True joy comes from “emptying” ourselves, 
giving of ourselves rather than always taking.  We are called 
not to hoard but to share.  True joy comes from living a 
grateful and generous lifestyle; become more “God-centered” 
and less “self-centered.”  

 

FIRST THURSDAY - 6:30pm Mass in English we pray 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. 
FIRST FRIDAY, on this day 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 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.  
Holy Mass in Polish  will be celebrated at 8:30am.  

 

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. 

 

 POLISH FEST at White Eagle 
The White Eagle is holding its 1st Annual Polish 
Festival on August 27 from 1:00-8:00 outdoors at our 
club on Green St. There will be Polish food, music, 
drinks, and raffles! We are looking for volunteers to help 
with the festival. Please email us at  
whiteeaglepca@gmail.com  
if you are interested in volunteering and able to help us 
make this festival a success!  

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: 153 Gifts,  Total: $ 35,535.00   
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 generos-
ity! God Bless! 

THANK YOU to ALL of you 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 par-
ish 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 
understanding and God Bless! 

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


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
 

XVIII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 
„Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu 

bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 
      Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustano-

wił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Łk. 12, 13 
Jezus nie chce elementarnej sprawiedliwości? Wymawia się od 
zajęcia stanowiska w tak ewidentnej sprawie? A może po prostu 
spogląda dużo głębiej w serce człowieka i tam, gdzie człowiek 
dostrzega krzywdę i niesprawiedliwość, On dostrzega obłudę 
oraz fałszywą wizję szczęśliwego życia. To dlatego skrzywdzo-
nemu bratu oraz tym, którzy przysłuchiwali się jego skardze, 
opowiada przypowieść o człowieku bogatym, który naiwnie 
uwierzył, że mając olbrzymie zapasy na długie lata, osiągnął 
sedno ludzkiego szczęścia. Jezusowa przypowieść dotyczy w 
takim samym stopniu nieobecnego brata, który okradł, jak i te-
go, który prosi Jezusa o pomoc. Każdy człowiek musi się zmie-
rzyć z fundamentalną prawdą o własnych przekonaniach i pra-
gnieniach, niezależnie od tego, czy jest biedny, czy bogaty. Każ-
dy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: Co dla mnie jest naj-
ważniejsze w życiu? 

 
ŚRODA - 6:30 pm - Msza św oraz Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  

 

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W następna niedzielę, 7 sierpnia, o godz. 10:30, jak zwykle 
zapraszamy na Różaniec. Tym razem będziemy również 
zmieniać tajemnice różańcowe.  

 
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy, mimo wakacyj-
nych wyjazdów, pamiętają o przesłaniu parafialnych ko-
pert lub używają online giving składając swoje ofiary 
przez internet. To wielka pomoc w opłaceniu rachunków 
parafii i pokryciu wszystkich kosztów, które w czasie wa-
kacji są takie same. To także dowód naszej odpowiedzial-
ności za materialny byt naszej parafii i kościoła. Bóg za-
płać! 
 

 

POLSKI FESTIVAL 
The White Eagle organizuje swój 1 Doroczny Festiwal 

Polski 27 sierpnia w godzinach 1:00-8:00 pm. Będzie 

Polskie jedzenie, muzyka, drinki i loterie! Poszukujemy 

wolontariuszy do pomocy przy festiwalu. Jeśli jesteś zain-

teresowany, napisz do nas na  whiteeaglepca@gmail.com 

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 153 ofiarodawców złożyło $35,535.00  

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 bar-

dzo, w każdym przypadku, o 

zaznaczenie w odpowiednim 

miejscu naszej parafii. Dzię-

kujemy też wszystkim, któ-

rzy już złożyli ofiarę na ten 

cel. Bóg zapłać za Waszą 

pomoc i hojność! 
PIERWSZY CZWARTEK 

W tym dniu dziękujemy za sakramenty Eucharystii i Kapłań-

stwa. Msze św. rano i wieczorem w j. angielskim. Po Mszy św. 

wieczornej adoracja do godz. 8:00 pm i okazja do spowiedzi. 
 

PIERWSZY PIĄTEK 
W pierwszy piątek miesiąca pragniemy uczcić Najświętsze 

Serce Jezusa: 

3:00 pm - rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu i 

koronka do Miłosierdzia Bożego 

5:45 pm - okazja do spowiedzi 

6:30 pm - Litania do Serca Pana Jezusa i Msza św. 

 

PIERWSZA SOBOTA 
Msze św. o godz. 7:00 w j. angielskim i 8:30 w j. polskim. Po 

Mszy św. Różaniec i okazja do spowiedzi.  

mailto:whiteeaglepca@gmail.com


 

 

LEGACY OF HOPE  CAMPAIGN   
All parishes in the Diocese of Worcester are joining to-
gether for the Legacy of Hope Campaign. Thank you to 
all those who have made their gifts and pledges.  
Please keep in mind that 40% of all collected money 
will be returned to our parish, for our own projects.  
Please pray and think about what you can do, and make 
your donation. You can   bring it to the rectory or mail 
it directly to the chancery. You can also make your 
pledge online.  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org 
On our website www.olcworcester.com you can find a 
video and more information about the campaign.  

UPDATE - Last week we received 
 another check, this time for 

$9,436.76, as a parish share. 
 The funds were deposited into the 
Building Renovation Fund Account.  

 

LEGACY OF HOPE 
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary lub 

zobowiązania na 4 lata w ramach trwającej kampani. 

40% całej uzbieranej kwoty wróci do nas na nasze 

parafialne potrzeby.  Więcej informacji na temat samej 

kampanii można też znaleźć na naszej stronie: 

www.olcworcester.com oraz na ulotkach dostępnych przy 

wejściach do kościoła.  
Ofiary na ten cel można złożyć razem z kolektą niedziel-

ną, odesłać pocztą, przynieść na plebanię, lub  

online:  https://legacyofhope.worcesterdiocese.org. 

Poprzez nasz udział okazujemy naszą odpowiedzialność 

za sprawy materialne naszej parafii i diecezji.  

AKTUALIZACJA - w ostatnim tygodniu 

otrzymaliśmy z Diecezji kolejny czek w ra-

mach naszej części (40%), tym razem na 

$9,436.76, który został wpłacony na konto 

Funduszu Remontowego. Bóg zapłać! 

MISJE PARAFIALNE  
Chociaż są one zaplanowane na 25 wrze-
śnia do 2 października 2022 roku, to już  
wcześniej chcemy je zaanonsować, by na 
ten specjalny tydzień przebudzenia (od 
niedzieli do niedzieli) zarezerwować so-
bie miejsce we własnych kalendarzach i 
móc zaprosić także tych, którzy być mo-
że 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 Bo-
ga? Czy Bóg ma mi coś do powiedzenia 
w sprawach mojego zdrowia, seksual-
ności, finansów, różnych decyzji? Na 
czym polega chrzest w Duchu 
Świętym? Będzie możliwość zostawienia 
anonimowo pytań w czasie tygodnia 
misyjnego, by uzyskać odpowiedź na nie 
pod koniec trwania misji. 
Przedstawiamy ekipę misyjną, która 
będzie nam posługiwać. Zachęcamy do 
własnego zapoznania się z ich działal-
nością 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 Da-

chach czy też Biblioteka dla zmarłych i 
innych. Przez całe lata związany z organ-
izacją rekolekcji na stadionie PGE 
Narodowy – gromadzących tysiące osób. 
Pasjonat ewangelizacji, podróży i ró-
żnych dyscyplin sportowych.  
Magdalena Plucner – założycielka 
Akademii Rozwoju Talentów działającej 
w wielu krajach. Teolog, muzyk, autorka 
kilkunastu książek i wielu artykułów z 
tematyki życia duchowego i formacji. 
Kompozytor muzyki religijnej od lat 
zaangażowana kształcenie ludzi w 
uwielbieniu Boga. Organizatorka dużych 
wydarzeń na stadionie PGE Narodowym. 
Prywatnie pasjonatka Pisma św., po-
dróży, jazdy na nartach i skuterach.  
Magdalena Halak – teolog, przez wiele 
lat pracująca w szkole i wychowująca 
młodzież. Obecnie zaangażowana, 
pomaga w odkrywaniu innym życiowej 
misji (m.in. przez Kompas Kariery). 
Prowadzi doradztwo i poradnictwo w 
ramach formacji w Akademii 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 szkole-
nia i warsztaty dla chórów i zespołów. 
Inspiruje i pomaga odkrywać talenty 
prowadząc zajęcia m.in. w Akademii 
Rozwoju Talentów. Pasjonat gry na in-

strumentach – szczególnie na pianinie. W 
internecie 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 Kari-
ery. 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 in-
nych do Boga – posługują muzycznie 
grając na instrumentach. Prowadzą także 
firmę odzieżową. Pasjonaci podróży, 
czasem zamieniają dom stacjonarny na 
dom na kołkach i ruszają w świat  

https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/
https://www.olcworcester.com/
https://www.olcworcester.com/
https://legacyofhope.worcesterdiocese.org/


 

 

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 24, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,833.00 - Incl.    $ 1,340.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $     130,00 - Incl.    $      50.00 online 
RENOVATION FUND   $     212.50 - Incl.    $    112.50 online 
SUPORT FOR UKRAINE  $     210.00 - Incl.    $      20.00 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 contrib-
ute to our Building Renovation Fund.  
God bless you! 
Last week we received donations from 
the following families, including online 
donations.  
 
Bacon, Barry 

Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 

Dymerski, Anna 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia 

Metanoia Community 

Obrycki, Kazimierz and Maria 

Pacek, John and Susan 

Seaver, Austin  

Zakrzewski, Andrzej and Iwona 

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

It’s easy, safe, and convenient! 

Spróbuj Online Giving! 
Bezpieczne, proste i wygodne! 

Ponadto zaoszczędza dużo czasu 
naszym wolontariuszom !  

 

 Odwiedź:  
www.OlcWorcester.com 

 Kliknij na  Online Giving  
 Załóż swoje konto                       
Dziękujemy wszystkim, którzy korzy-
stają z tego systemu i ciągle dołączają 
do grupy osób używających go.  

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://www.olcworcester.com/
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/

