
 

 

  

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 

7 Sierpnia  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 

August 7, 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. 

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  19 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

 
Saturday, August 6  

 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. For the grace of forgiveness and peace in a family - int. family 

 
 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 
15. Z prośbą do Matki Bożej o powrót do zdrowia dla Sławka - 
int. Grzegorz 
16. śp. Witold Galanek - int. rodzina 
17. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dla Haliny i Mariana Stomskich - int. rodz. Karłowicz 
 

Monday, August 8  St. Dominic 
6:30 PM  1. śp. Roman Pianka - int. Genowefa 
 2. śp. Zygmunt Rossa (rocz.) - int. córka z mężem 

 
Tuesday, August 9  

St. Teresa Benedicta of the Cross 
6:30 AM - śp. Cecilia, Joseph, Phylis Gurski 
 

Wednesday, August 10 St. Lawrence 
6:30 PM - śp. Zmarłych z rodzin Pawelczyków, Czartoryskich, 
Piaścików i Bazydłów - int. Rodzina Pawelczyków  

 
Thursday, August 11 St. Clare 
6:30 AM - śp. Victor and Monique Giroux - int. Serge 
Larochelle and Family 

 
Friday, August 12 
6:30 PM - śp. Stanisław, Zdzisław, Zofia, Michał, Tadeusz - int. 
rodzina Małkowskich 
 

Saturday, August 13 
7:00 AM - śp. Anthony Cuzzupe - int. Family 
 

 Vigil of The 20th Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. Mary Brzozowski 

 
20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - AUGUST  14 

20 Niedziela Zwykła - 14 Sierpnia  
8:00 AM - Msza św. dziękczynna za dotychczas otrzymane 

łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosł. dla 
Kingi i Kamila - int. rodzice 

9:30 AM For the Health of the Dudek Family - int. Stephanie 
and David Ciaschini  

11:00 AM 
1. śp. Czesław Niedzwiecki - int. żona z rodziną 
2. śp. Wiesława Rogowska - int. Mirek z rodziną 
3. śp. Czesław Niedzwiecki - int. syn z rodziną 
4. śp. Maciej Bączek (1 rocz.) - int. dziadkowie 
5. śp. Marian, Józef, Julia Bąba i zmarłych z rodziny - int. rodzina 
6. śp. Marianna, Mieczysław, Katarzyna i Jan Maciąg - int. 
córka i wnuki 
7. śp. Edwin Wiśniewski (rocz.), Bożena i zmarłi z rodzin 
Rossa i Wiśniewskich - int. syn z rodziną 
8. śp. Grażyna Czubaj - int. dzieci 
9.  śp. Halina Sawicki - int. Jadwiga Szydlik z rodziną   
10. śp. Edwin Wiśniewski - int. Olivia i Jake 
11. śp. O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dla Dzitki - int. Sabina 
12. O łaskę zdrowia, wiele łask Bożych i opiekę Matki Najśw. 
na każdy dzień dla siostry Sabiny, Andrzeja, Iwony i ich rodzin 
oraz dla Grażyny - int. Alina 
13. śp. Witold Galanek - int. rodzina 
14. śp. Stefan Kania - int. żona 
15. W intencji Gosi i Andrzeja Olewińskich oraz Beaty i Pawła 
Stomskich z okazji 10 rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze Boże 
błogosł., zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej na 
kolejne lata oraz opiekę Anioła Stróża dla ich dzieci:  
Dominika, Tosi i Hani. 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

II. Julia Noyes and Jakub Pilichowicz 
II. Nathalie Zakrzewski and Gregg Barber Jr. 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

Our Church Community Welcomes 
 

Amelia Deptuła  
   

who has entered the Catholic Church through 
the Sacrament of Baptism. May God bless this 

child and her family.  Szczęść Boże!  

CONGRATULATIONS TO  

Gabriela Horosz   
and   

Wojciech Stomski  

 

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



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

19th Sunday in Ordinary Time 

“For where your treasure is,  

there also will your heart be.”  (Luke 12:34)  

Jesus encourages us to build up our treasure in 
heaven.  The world encourages us to build up our treasure 
in real estate, investments, and material goods.  How 
much time are you investing in building up a worldly 
treasure?  How much time are you investing in building 
up a heavenly treasure?  To invest more in the things of 
heaven, you must let go of some of the things of this 
world. 

 

AUGUST 8  - SAINT DOMINIC  

(1170-1221) 

St. Dominic, a contemporary of St. 
Francis of Assisi, founded a 
mendicant order of men  (those 
who rely on the charity of others), 
called the Order of Preachers or 
Dominicans, to preach against 
theological error. One of the 
pressing issues facing the newly 
established order was the 
Albigensian heresy, claiming  that 
matter, specifically the body, is 

evil. Contrary to this heretical thinking, the Black Friars, 
as they were commonly known, went from town to town 
preaching the goodness of the body. In order to preach 
sound doctrine with clarity, St. Dominic exhorted his 
followers to engage in rigorous academic study. 
Eventually he started a contemplative female branch of 
the Dominicans to support the apostolate of the men 
through prayer.  

 

FRIDAY - Adoration of the Most Blessed Sacrament 
starts at 3:00 pm and we pray the Chaplet of Divine 
Mercy. Conclusion and benediction at 6:30 pm.  

Please stop by for a moment of quiet, private prayer.  
 

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 The 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!  

Pray for peace for Ukraine 

EMERGENCY PRAYER GROUP  
If you have, or know of someone who has need of im-
mediate 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 gro-
up 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 receiv-
ing an intention request. 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 2022 
By our baptism, we are called to “be the Face of Christ”, 
offering 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 dona-
tion.  
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 main-
taining 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 Giv-
ing". 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 auto-
matically 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! 
 

XIX NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 
 Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewy-
czerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól 
nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce 

wasze. Łk. 12,33 
W czym i gdzie upatrujemy nasze skarby, to jest dobra, o 
które warto zabiegać, tam też będzie skłaniało się nasze 
serce. Jeśli w dobrach materialnych i doczesnych, które 
przemijają, to będziemy zawiedzeni i przegrani. Jeśli zaś w 
dobrach duchowych, których złodziej ani mól nie zdołają 
zniszczyć, to wygramy. Dlatego potrzebujemy czujności, 
aby nie pozwolić się zwieść. Wzywa nas do tego dzisiejsza 
Ewangelia.  

 

ŚRODA - 6:30 pm - Msza św oraz Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  
 
CZWARTEK - 11 sierpnia o godz. 6:30 pm, w Sali na 
plebani, będzie kolejne spotkanie grupy „Biznes po Boże-
mu”. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych 
tematem pieniędzy i inwestycji z pounktu widzenia czło-
wieka wierzącego.  

 
PIĄTEK - 3:00 pm - Rozpoczęcie Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu, Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego. Adoracja 
do godz. 6:30 pm. Zapraszamy na chwi-
le prywatnej modlitwy i adoracji.  
 
PIĄTEK 12 sierpnia, po Mszy św. wie-
czornej będzie spotkanie „Grupy Miło-
sierdzia”. Tematem wieczoru będzie 
„Sprawiedliwość” w świetle Dziennicz-
ka św. Faustyny.   

 
9 SIERPNIA - ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA  
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako 
najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej ro-
dziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się 
pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i 
otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do kla-
sztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była prze-
świadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. 
Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta 
od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie 
przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została 
aresztowana, wywieziona do Oświęcimia. Zginęła w ko-
morze gazowej 9 sierpnia 1942 roku.  
 

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 Festi-

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

Będzie Polskie jedzenie, muzyka, drinki i loterie! Po-

szukujemy wolontariuszy do pomocy przy festiwalu. 

Jeśli jesteś zainteresowany, 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 finanso-

wać ważne zadania prowadzone przez diecezję: charyta-

tywne, edukacyjne 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 

wysyłać bezpośrednio do diecezji, używając specjalnej 

koperty. Wysłaliśmy je pocztą, są one także dostępne w 

kościele i na plebanii. Można też użyć strony interneto-

wej: www.partners-charity.net. Prosimy bardzo, w 

każdym przypadku, o zaznaczenie w odpowiednim 

miejscu naszej parafii. 

Dziękujemy też wszyst-

kim, którzy już złożyli 

ofiarę na ten cel. Bóg 

zapłać za Waszą pomoc 

i hojność! 

POGOTOWIE MODLITEWNE  
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża 
grupa osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w 
intencjach nadesłanych przez osoby potrzebujące na-
tychmiastowego wsparcia modlitewnego. Ponieważ czę-
sto są to sytuacje niecierpiące zwłoki, dlatego po przyję-
ciu takiej intencji wszyscy członkowie Pogotowia Mo-
dlitewnego drogą elektroniczną otrzymują wiadomość i 
możesz być pewien, że w nadesłanej intencji modli się 
wiele osób z reguły przez tydzień lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, 
zachęcamy do włączenia się w idee Pogotowia Modli-
tewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego 
albo wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej 
natychmiastowego wsparcia 
modlitwą skontaktuj się z Do-
rotą Bączek: 774 464 8712 lub 
Malwiną Janczewską: 508 847 
7425. Istnieje też możliwość 
przesyłanie intencji na email w 
języku polskim lub angielskim:  
pogotowie.metanoia@gmail.com 

mailto:whiteeaglepca@gmail.com


 

 

.SUPPORT THE  
GOSPEL OF LIFE  

 
The Choose Life License Plate is a wonderful 
way to raise public awareness and much needed 
funding to support the positive choices of Life, 
Adoption and Safe Havens for unwanted pre-
gnancies and newborns.  
 
Money generated by Choose Life specialty plates 
will financially support life affirming agencies 
that provide services such as free pregnancy 
testing, ultrasounds, counseling and on-going 
support to women at risk for abortion. Grants 
have been given to the local agencies that our 
parish supports, Problem Pregnancy and Visita-
tion House.  
 
Please go to www.chooselifemassachusetts.org 
for information on how to purchase a Choose 
Life License Plate or go directly to the RMV 
website (www.massrmv.com)   
Thank you for your support. 

August 4, 2022 
 
Dear brothers and sisters in Christ, 
 
On February 24, Russia initiated military action 
against Ukraine with attacks throughout the coun-
try, including in the capital city, Kyiv. Major Ar-

chbishop of the Ukrainian Greek Catholic Church in Kyiv, 
Sviatoslav Shevchuk, appealed for prayers for the peace and 
safety of the Ukrainian people, reminding everyone to place 
hope in Christ, that “after night, there comes day…after dark-
ness, there comes light, just as after death there comes resur-
rection.” 
 
The Church in Ukraine is helping to share and foster this hope 
even amidst this violence. Though curfews keep the faithful 
from gathering in churches, “the Church will come to the peo-
ple” by continuing to celebrate Mass and provide the Sacra-
ments in bomb shelters and underground stations. 
 
Pope Francis has called upon the Universal Church to pray and 
fast especially for peace in Ukraine. Catholics in the U.S. can 
also show their solidarity by participating in the annu-
al Collection for the Church in Central and Eastern Europe 
(CCEE). The collection will help the Church in Ukraine bring 
the light of Christ to the faithful affected by the darkness of 
war, violence, and loss of families and homes and provide other 

essential funding in the region. Your support of this collection 
is a tangible way of assisting the Church’s response and outre-
ach to those affected and displaced by the violence. 
 
CCEE will be taken up in our diocese on the weekend of Au-
gust 14. In addition to supporting relief efforts in the Ukraine, 
the collection also strengthens Catholic education, charitable 
programs and development of new lay leaders in 27 other coun-
tries which were subject for many decades to Communist regi-
mes. 
 
For more information about the collection and its beneficiaries, 
visit www.usccb.org/ccee. I ask that you keep these programs 
in your prayers and that you join our fellow Catholics in contri-
buting generously to this collection. Thank you for your help to 
restore the Church and build the future in Central and Eastern 
Europe. 
 
With every prayerful best wish, I am 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

http://www.usccb.org/ccee


 

 

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 31, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 
 

REGULAR COLLECTION  $  3,658.00 - Incl.    $    815.00 online 
MONTHLY MAINTENANCE  $       10,00 online 
RENOVATION FUND   $     497.50 - Incl.    $      57.50 online 
SUPORT FOR UKRAINE  $     800.00 - 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.  
 
Armstrong, Stephanie   

Bankit, Gregory Sr. and Paula A. 

Bell, Richard and Celine  

 IMO Helen Wondolowski 

Bezdegian, Jonathan   

Chojnowski, Kazimierz and Jadwiga  

Kaminski, Daniel and Janice 

  IMO Helen Wondolowski 

Kohut, Dcn Steve and Sylwia   

Lange, Halina   

Osowski, Tadeusz and Beata   

Parker, Diane   

Pawlowski, Zbigniew and Theodozja 

Poirier, Kevin and Kimberly 

  IMO Helen Wondolowski 

Popielarczyk, Dariusz and Joanna  

Una-Rice, Winifred 

  IMO Helen Wondolowski  

SECOND COLLECTION  
THIS WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ  
Bieżące utrzymanie budynków 

 
 

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Church in Eastern and Central Europe 
 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ  
Kościół w Europie Wschodniej 

 i Centralnej 

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 $93,000 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 $93,000  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/

