
 

 

  

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 

28 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 28, 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 (Pol.) 9:30 (Eng.) 11:00 (Pol.) 

  

Weekday — W tygodniu 

In English:  
Monday - Friday: 6:30 am 

Saturday: 7:00 am 
 

In Polish: 6:30PM 
Monday, Wednesday, Friday  

Poniedziałek, Środa, Piątek 
 

Holy Days - As Announced 

Welcome to The Home of  
Our Lady Of Czestochowa - The Black Madonna 

 

Witamy w Domu MB Częstochowskiej - Czarnej Madonny! 

Rectory Office Hours  
 

 

Closed Monday 
Poniedziałek Nieczynne 

 
 
 

Jane: 
Tuesday: 10:00-1:00 - 1:30-4:00 
Thursday: 10:00-1:00 - 1:30-4:00 

 
 

Alicja: 
Wednesday:         -               1:00-6:00  
Friday: 10:00-1:00 & 1:30-4:00 

 

In Case of Emergency - At Any Time 
W Nagłym Przypadku - O Każdej Porze 

Confessions  Spowiedź 
 
 

Wednesday / Środa: 6:00 PM 
 

Saturday / Sobota:  7:30 AM & 3:00 PM 
 

 
First Thursday  7:00 pm  

 

Pierwszy Czwartek  7:00 pm 
 

 
First Friday / Pierwszy Piątek: 5:30 pm 

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME -  22 NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

 

Saturday, August 27  
 Vigil of The 22nd Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. M/M Andrzej Burakiewicz 
2. śp. Joseph and Adele Dymek - int. loving daughter Debbi 
3. śp. Deceased members of the Mackiewicz and Subocz 
Families - int. Ryszard 
4. śp. Henryk and Stanislaw Szydlik - int. Anna Gąska 
5. śp. Marian and Genowefa Gąska - int. Anna Gąska 
6. śp. Augustyn Maliga - int. daughter and grandsons 
7. śp. Janina andFranciszek Dojka - int. granddaughter 
8. śp. Genowefa (anniv.) and Stanisław Zaleski - int. son and family 
9. śp. Władysława Nawrocka and deceased members of the 
Wilga Family - int. family 
 

22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME - AUGUST  28 
22 Niedziela Zwykła - 28 Sierpnia  

8:00 AM - śp. Jan Wróblewski - int. żona z rodziną 

9:30 AM - 1. In thanksgiving for 25 years of marrige and for God’s 
blessing for the years to come for Agnieszka and Jack Lozada.  

  2. śp. Edward Kohut (3 anniv.) - int. family 

11:00 AM 
1. śp. Scholastyka, Kazimierz Karłowicz, Leokadia Szal - int. syn 
z rodziną 
2. śp. Karol Pyśk - int. Ela i Marian Szambelan 
3. śp. Czesław Cwaliński - int. żona Janina z rodziną 
4. śp. Pela Green - int. rodzina 
5. śp. Zofia Światłowski - int. Andrzej Światłowski i Sammy 
6. O Boże błogosł. i dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Najśw. 
dla Anny z rodziną, Grzegorza i Ady, Adama oraz dla całej 
rodziny Boberów - int. matka 
7. śp. Witold Galanek - int. rodzina 
8. O zdrowie i Boże błogosł. dla chorej matki -  int. syn Krzysztof 
z rodziną 
9.  O zdrowie, opiekę matki Bożej Nieustającej Pomocy dla wujka Czesia 
Karłowicz z okazji urodzin - int. kuzynka Grażyna 
10. O zdrowie i błogosł. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Kelise, 
Alexis i Andre - int. babcia Grażyna 
11. Za brata Mariusza, w intencji Bogu wiadomej - int. siostra 
Agnieszka 
12. śp. Walter Czapnik - int. Szkoła Języka Polskiego 
13. W pewnej intencji 
14. O Boże błogosł. i Moc Ducha Św. dla Lidii - int. Tato 
15. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla mamy i babci 
16. O zdrowie, Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla 
Emilki, Gosi i Ani z okazji urodzin 
17. O Boże błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Joanny i Darka z 
okazji rocznicy ślubu 
18. śp. Eugeniusz Żelazny (zmarł w Polsce) - int. chrześniak z 
rodziną 
19. śp. Bronisław, Aleksandra, Jan, Kazimierz Stomski; Halina i 
Leon Ochocki - int. Halina i Marian Stomski 
20. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Mariana 
Stomskiego z okazji urodzin - int. rodzina 
 

Monday, August 29    The Passion of St. John the Baptist 
6:30 AM - All Souls Day Intentions 
6:30 PM - śp. Helena, Stanisław, Bronisław i Józef Brzóska - int. sąsiadka 
 

Tuesday, August 30 
6:30 AM - śp. Kathy and John Szczurko and deceased members of 
the Family 
 

Wednesday, August 31  
6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - śp. Helena i Bolesław Kleczkowski - int. rodzina  

 

First Thursday, September 1 / Pierwszy Czwartek 
6:30 AM - śp. Chester and Adele Wróbel 
6:30 PM - For our Pope, Bishops, Priests, Deacons, Seminarians 
and new vocations in the Church 
 

First Friday, September 2 / Pierwszy Piątek 
6:30 AM - Intention known to God 
6:30 PM - śp. Stanisław, Edward, Anna, Witold Piaścik - int. rodzina 
Małkowskich 
 

First Saturday, September 3     St. Gregory the Great 
7:00 AM - śp. David Orsi - int. Kim Harmon 
8:30 AM - śp. Eleonora Galanek - int. Genowefa Pianka 
 

 Vigil of The 23rd Sunday in Ordinary Time 
4:00 PM     For all our Parishioners  
1. śp. Stanley Kowalczyk - int. Zofia and Elżbieta Sobociński 
2. śp. Stefan and Józefa Chojnowski - int. daughter with family 
3. śp. Józef Bieś (anniv.) - int. family 
4. śp. Helen T. Tole - int. daughter Genevieve 
5. God’s blessings for my sons - int. mother 
6. śp. Waldemar and Józia Podolak - int. sister with family 
7. śp. Deceased members of the Świerzbin, Nietubyć, Pułtorak, 
Parafinowicz, Cybula families 
8. śp. Ewa and Bogdan Zieliński (1 anniv.) - int. friend 
9. śp. Joe Dipilato and deceased members of the family 
10. For peace and forgiveness in family - int. family 
 

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME - SEPTEMBER 4 
23 Niedziela Zwykła - 4 Września  

8:00 AM - śp. Zmarłych z rodzin Pawelczyków, Czartoryskich, Piaścików i 
Bazydłów - int. rodzina Pawelczyków 

9:30 AM - śp. Jan and Marianna Święszkowscy, Stefan Doroz - int. 
granddaughter Marzena with family  

11:00 AM 
1. O Boże błogosł. i moc Ducha Św. dla Kasi i Mariusza z okazji 2 
rocznicy ich ślubu 
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Lucy i Czesław Karłowicz 
3. O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla członków Żywego Różańca i 
ich rodzin - int. Rodzina Różańcowa 
4. śp. Eleonora, Stanisław, Ryszard, Franciszek, Witold Galanek - int. Ela 
5. śp. Marek Nowak - int. chrzestna matka 
6. śp. Józef Kurkiewicz - int. wnuków i prawnuków 
7. Podziękowanie Panu Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski i z 
prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Maryi oraz dary Ducha Św. 
dla rodzin Chełstowskich, Adamowskich i Pardo - int. rodzina 
8. śp. Władysława Galanek - int. Basia z rodziną 
9.  O zdrowie, Boże błogosł. i dary Ducha Św. dla Lucy i Czesława Karłowicz - 
int. Alina 
10. O łaskę wiary i światło Ducha Św. w odnalezieniu drogi do Boga 
dla mojego męża - int. żona 
11. śp. Stefan Kania - int. żona 
12. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dla kochanej mamy i babci 
13. O zdrowie i Boże błogosł. dla wszystkich modlących się w int. 
Mariana i Haliny Stomskich - int. rodzina Stomskich 
14. O łaskę powrotu do zdrowia, Boże błogosł. oraz opiekę Matki Bożej dla 
pewnej osoby z rodziny - int. Andrzej z rodziną 

 

Mass Schedule - Intencje Mszy Świętych 

  SANCTUARY VOTIVE CANDLES   
  OŁTARZOWE ŚWIECE WOTYWNE 

 

OUR LADY OF CZESTOCHOWA CANDLE  
śp. Czesław Niedzwiecki  - donated by syn z rodziną 

 

ST. JOHN PAUL II CANDLE  
śp. Czesław Niedzwiecki  - donated by syn z rodziną 



 

 

  PRAISED BE JESUS CHRIST! 

22nd Sunday in Ordinary Time 
“Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the 
crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be 
because of their inability to repay you."  (Luke 14:13-14)   

One of the main principles of living a stewardship lifestyle is 
to give without expecting anything in return.  This is difficult 
for some to comprehend in our “consumerist” culture that we 
live in.  This is even difficult for many parish communities that 
have become heavily dependent on parish fundraising events to 
support the mission and ministry of their local 
parish.  Generally speaking, at a parish fundraiser, you pay 
money and receive something in return, it’s just a financial 
transaction.  This is opposed to our parish offertory at Holy 
Mass, where you unite your sacrifice with Jesus’, renewing our 
covenant relationship with Him.  

 

FOR YOUR INFORMATION 

As you may know we were printing the weekly parish bulletin 
ourselves. Unfortunately, due to the rising cost of the lease for 
the proper printer, beginning on September 10th we will be  
switching to a printing company, Pilot Bulletins. Our bulletin 
will look mostly the same.  

What you will need to remember though, is the deadline for 
any announcements or Mass intentions will now be Friday 
of the week before the actual bulletin date.  

Pilot Bulletins will also be responsible for selling the Ads, so 

anybody wishing to advertise in our bulletin should contact 
them directly. The bulletins will be printed with no cost to the 
parish, plus we will receive some additional printing services 
for free.  
 

OLIVE WOOD RELIGIOUS ARTICLES 

Maysoon Khair will return to our church next weekend, 
September 3&4 representing over a hundred Christian 
families who make their livelihood through the selling of their 
hand carved olive wood religious aricles. 

After all masses there will be a desplay of these beautiful hand 
carved items, such as nativity scenes, crucifixes, rosaries and  
many more beautiful religious statues.  

 Please stop by and help this self-help project that supports the 
children and Christians living in the Holy Land. 

MARRIAGE BANNS  
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

II. Magdalena Stypułkowska and Michał Kopiczko. 

Pray for peace for Ukraine 

EMERGENCY PRAYER GROUP  
If you have, or know of someone who has need of immedi-
ate prayer support, please call or text Dorota Bączek  774-464-
8712 or Malwina Janczewska  508-847-7425. 
The Metanoia Community in our parish has a large group of 
people who are ready to pray for the intentions sent by those 
in need of urgent, immediate prayer support. You 
can be sure that all members of the Emergency 
Prayer Group usually pray for a week, or as long as 
necessary after receiving an intention request. 

Módlmy się o pokój dla Ukrainy 

PARTNERS IN CHARITY APPEAL 2022 
The annual Partners in Charity Appeal in the Diocese of 
Worcester will conclude this month. We need your help to 
reach our goal of $46,500. 

To date: 164 Gifts,  Total: $ 36,754.00   
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! 

VISITS TO THE SICK ON FIRST FRIDAY 
Every First Friday of the month, our priests visit the sick or 
homebound to bring them holy communion or to offer the 
sacraments.   If you know of someone who is unable to attend 
Mass in church due to poor health or advanced age, please 
bring it to the attention of one of the priests, or inform the 
parish office, so they will not be deprived of pastoral care.  

CONGRATULATIONS TO  

 

Julia Noyes  and Jakub Pi l ichowicz  
Nathal ie Zakrzewski  and Gregg Barber  Jr .   

 

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

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 togeth-
er 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 Exposi-
tion 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 Ro-
sary. An opportunity for Confession will be available after 
Mass.  
Holy Mass in Polish  will be celebrated at 8:30am.  

https://partners-charity.net/


 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! 
XXII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony” Łk. 14, 11 

W świecie wygrywa silniejszy, ale Jezus pokazuje zupełnie 
inny wzorzec postępowania. Dziś trudno mi uznać za bohatera 
kogoś, kto jest cichy i pokorny, ustępuje innym i nie upomina 
się o zaszczyty. To raczej zasługuje na surową krytykę i wy-
śmianie. A Jezus dokładnie taką strategię stosował i wygrał z 
całym światem. Skoro On nie pogardził nędzą, to i mnie to nie 
zaszkodzi. Skoro On nie żądał należnych Mu zaszczytów i ho-
norów, to ja tym bardziej nie mam o co się upominać. On nad-
stawił wszystkie policzki i wygrał. Poddany Ojcu aż do śmier-
ci, jest Panem życia. A skoro On jest moim Nauczycielem, to 
nie ma dla mnie lepszej drogi niż iść Jego śladem.  
 
 ŚRODA - 6:30 pm - Msza św oraz Nowenna do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II.  

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
W następną niedzielę, 4 września zapraszamy jak zwykle na 
Różaniec o godz. 10:30. Jak zawsze w pierwszą niedzielę mie-
siąca będziemy wymieniać tajemnice różańcowe.  

 
DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI 

Z początkiem września będzie dodatkowa możliwość skorzy-
stania z sakramentu pokuty w każdą środę o godz. 6:00 wieczo-
rem.  

 
NOWE ZASADY PUBLIKACJI W BIULETYNIE 

Począwszy od 10 września nasz biuletyn parafialny będzie dru-
kowany przez firmę Pilot Bulletins. Będzie on wyglądał podob-
nie, natomiast ważną zmianą będzie termin przyjmowania 
ogłoszeń i intencji mszalnych do biuletynu. Muszą on być za-
mówione, do Piątku włącznie, na tydzień przed właściwą 
datą biuletynu. Prosimy o tym pamiętać przy zamawianiu in-
tencji mszalnych. 
  

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
Spotkanie dla uczestników pielgrzymki odbędzie się we wto-
rek, 30 sierpnia o godz. 6:30 wieczorem w Sali na plebani.  
 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 
Niezapomniany Weekend we dwoje! 

Twoje małżeństwo zasługuje na ten czas dla siebie.  
Najbliższy weekend dla małżonków odbędzie się  

w dniach 9-11 września w West Hartford CT.  
Więcej na www.spotkaniamalzenskie.us oraz  
Marzena: 203 727 1743 i Marta 860 967 6566 

 
DEWOCJONALIA Z DRZEWA OLIWNEGO 

W następny weekend, będzie możliwość nabycia dewocjona-
liów z drzewa oliwnego z Ziemi Świętej. Dochód jest przezna-
czony na pomoc rodzinom chrześcijan w Palestynie.  
 

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
We czwartek, 1 września obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Będzie to dla nas okazja do modlitwy w in-
tencji wszystkich ofiar tej wojny oraz o pokój na świecie.  
Zapraszamy na Mszę św. rano lub wieczorem.  

WIZYTA U CHORYCH W PIERWSZY PIĄTEK 
W tym dniu jeden z kapłanów udaje się z posługą sakramental-
ną do chorych. Przy tej okazji prosimy, by zgłaszać takie osoby 
do jednego z  księży lub w biurze parafialnym, które nie mogą 
z powodu poważnych dolegliwości związanych z wiekiem lub 
chorobą uczestniczyć osobiście w nabożeństwach w kościele, 
by nie były pozbawione opieki duszpasterskiej.  

PARTNERS IN CHARITY 

Doroczna zbiórka na tzw. Fundusz Biskupi kończy się w 

sierpniu. Naszym celem jest uzbieranie $46,500.  

Do tej pory 164 ofiarodawców złożyło $36,754.00  

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i prosimy wszystkich 

o włączenie się w tych ostatnich dniach zbiórki. Ofiary moż-

na wrzucić razem z niedzielą kolektą albo wysyłać bezpo-

średnio do diecezji, używając specjalnej koperty. Są one tak-

że dostępne w kościele i na plebanii. Można też użyć strony 

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

każdym przypadku, o zaznaczenie w odpowiednim miejscu 

naszej parafii. 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 natychmiastowego 
wsparcia modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje nie-
cierpiące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszy-
scy członkowie Pogotowia Modlitewnego drogą elektronicz-
ną otrzymują wiadomość i możesz być pewien, że w nade-
słanej intencji modli się wiele osób z reguły przez tydzień 
lub tyle ile potrzeba. 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspólnej modlitwy, za-
chęcamy do włączenia się w idee Pogotowia Modlitewnego!  
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia Modlitewnego albo 
wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skon-
taktuj się z Dorotą Bączek: 774 464 
8712 lub Malwiną Janczewską: 508 847 
7425. Istnieje też możliwość przesyła-
nie intencji na email w języku polskim lub 
angielskim: 
  pogotowie.metanoia@gmail.com 

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 spo-

wiedzi. 
 

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.  



 

 

 Niedziela 25 września 
Jak to zrobić, aby być ciągle szczęśliwym żyjąc we 
współczesnym świecie?  
8:00 i 11:00 Msza św. z kazaniem misyjnym i świadectwem  
 
Poniedziałek 26 września 
A co zrobić, gdy nas ogarnia smutek, niechęć, nie 
czujemy potrzeby czytania Pisma św., modlitwy, 
Komunii i spowiedzi?  
6:30 wieczorem – Msza Św. i konferencja 
 
Wtorek 27 wrześnnia 
A jak podchodzić do tego, co proponuje świat? 
Amulety, talizmany, czytanie horoskopów czy ko-
rzystanie z bioenergoterapii i inne…  
6:30 wieczorem – uwielbienie i konferencja 
 
Środa 28 września 
Czy jest możliwe, aby dziś permanentnie słyszeć 
głos Boga? Jeśli tak, to co zrobić, aby Go słyszeć 
codziennie?  
6:30 wieczorem – Msza Święta z nauką misyjną 
 
Czwartek 29 września 
Jak właściwie wybierać, aby być pewnym wypełnia-
nia woli Boga? Czy Bóg ma mi coś do powiedzenia 
w sprawach mojego zdrowia, seksualności, finan-
sów, różnych decyzji...?  
6:30 wieczorem  - modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie 
 
Piątek 30 września 
Papież Franciszek i Jego prośba, aby wszyscy kato-
licy byli „Ochrzczeni Duchem Świętym”. Na czym to 
polega i jak to zrobić?  
6:30 wieczorem – Msza Święta z modlitwą o wylanie Ducha 
Świętego 
 
Sobota 1 października 
Jak zatem my mamy wzrastać w Bogu każdego 
dnia, aby był widoczny prawdziwy postęp?  
6:30 wieczorem – Nabożeństwo Słowa Bożego i „skrzynka 
pytań” 
 
Niedziela 2 pażdziernika 
Pytania jakie zrodził misyjny tydzień.  
8:00 i 11:00 Msza święta i zakończenie misji 

25 września - 2 października, 2022 

 

25 WRZEŚNIA – 2 PAŹDZIERNIKA 2022 
wyjątkowy czas - misje ewangelizacyjne 

Are you thinking of, or do you know anybody interested to 
become Catholic and receive the sacraments of Christian Ini-
tiation (Baptism, Eucharist and Confirmation)? 

Each year, many adults are called to join the Catholic faith. 
How does someone join the Catholic Church? Through a 
process called the RCIA (Rite of Christian Initiation of 
Adults). Who can join? 

The Church extends an invitation to all who wish to become 
members of the Catholic faith. Those who go through the 
RCIA process fall under one of the following categories: 

• Someone who is of another faith (or no faith) and wishes 
to convert to Catholicism 

• An individual who was baptized in another Christian de-
nomination and wishes to become a member of the Cath-
olic faith 

• Someone who was baptized in the Catholic Church, but 
never received the sacraments of First Holy Communion 
and Confirmation 

If you are interested or know someone, please share this 
along with the parish contact information: 508-755-5959 or 
rectory@olcworcester.com.  

Meetings will commence at the beginning of October.  



 

 

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


 

 

Sign up for  Online Giving! 
 It’s easy, safe and convenient! 

It also saves time for our parish 
volunteers!  

 

 Visit your church website 
at:www.OlcWorcester.com 

 Click on the Online Giving link. 
 Create your account.                       
 

Thank you to those Parish families 
who recently joined our growing fami-
ly of Online givers. 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF AUGUST 21, 2022  
 KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY 

 

REGULAR COLLECTION  $  4,379.00 - Incl.    $  1,355.00 online 
ASSUMPTION    $     540.00  
AID EAST AND CENTRAL EUROPE $       40.00 
MONTHLY MAINTENANCE  $     235.00 - Incl.    $       50.00 online 
RENOVATION FUND   $     382.50 - Incl.    $       62.50 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.  
 
Armstrong, Stephanie    

Currier , Robert and Alice   

Fleming, Thalia Marie    

Kozakiewicz, Helena    

Latour, Gerald and Barbara   

Noel, Michael and Anne  

       IMO Helen Wondolowski 

Piascik, Bernard and Anna   

Prytko, Robert and Lisa    

Rojcewicz, Richard 

  IMO Joseph Kalinowsksi  

Seaver, Austin     

Suchomski, Wieslaw    

Wroblewski, Richard    

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.  

SECOND COLLECTION  
NEXT WEEKEND 

Special Monthly Maintenance 
 

DRUGA KOLEKTA 
ZA TYDZIEŃ 

Bieżące utrzymanie budynków 

https://www.olcworcester.com/
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/

