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In English: 

Monday - Friday: 6:30 am; Saturday: 7:00 am

In Polish: Monday, Wednesday, Friday -  6:30PM
H  D  - As Announced
Święta - wg zapowiedzi

Witajcie w Domu Matki Bożej Częstochowskiej - Czarnej Madonny!
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J :
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10:00-1:00 - 1:30-4:00

A :
W :  1:00-6:00 

F : 10:00 - 4:00

Confessions  /  Spowiedź

Wednesday / Środa: 6:00 PM
Saturday / Sobota:  7:30 AM & 3:00 PM

First Thursday / Pierwszy Czwartek:  7:00 pm

First Friday / Pierwszy Piątek: 5:30 pm

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Rectory Contact Info:
34 Ward Street,

Worcester, MA 01610
TEL.: 508-755-5959  

rectory@OlcWorcester.com
  www.OlcWorcester.com

Przypowieść 
o zaginionej owcy

Łk. 15,7

Welcome to The Home of Our Lady Of Czestochowa - The Black Madonna
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PPrayy forr peacee forr Ukrainee 
Módlmyy się oo pokójj dlaa Ukrainyy 

M  S  - I  M  Ś
S , S  10

Vigil of The 24th Sunday in Ordinary Time
4:00 PM     For all our Parishioners 
1. śp. David Banach - int. mother
2. śp. Stanley Kowalczyk - int. Krystyna i Zenon Szymczak
3. śp. Anna Baronoski - int. friends
4. Souls in Purgatory
5. Deceased members of the Kuriata and Domaszewicz Families
6. śp. Franciszek Popielarczyk (11 anniv.), Regina and Gosia - int. 
rodzina

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -SEPTEMBER 11
24 N  Z  - 11 W  

8:00 AM - śp. Anna Brzóska - int. syn z rodziną
9:30 AM - śp. Deceased Members of the Lacoursiere, Lysiak and 

Capalbo Families - int. Family  
11:00 AM
1. O Boże błogosł., Światło i moc Ducha Św. dla ks. Tomasza z 
okazji 40 urodzin i 15 rocznicy kapłaństwa - int. Rodzina Różańco-
wa
2. O Boże błogosł. i dary Ducha Św. dla Ewy i Kamila z okazji 4 
rocznicy ślubu - int. rodzice
3. śp. Mariusz Biedrzycki - int. ojciec
4. śp. Franciszek Michniewicz - int. córka
5. śp. Zofia Światłowski - int. Wiesława Miller
6. śp. Anna i Henryk Brzóska - int. córka z rodziną
7. śp. Czesław Siwik - int. syn z rodziną
8. śp. Bożena Wiśniewska - int. Olivia i Jake
9.  O wypełnienie się woli Bożej w pewnej rodzinie
10. śp. Irena Drozdowska - int. córka z rodziną
11. śp. Edward i Jadwiga Gładek i zmarłych z rodzin Gładek i Wilga 
- int. rodzina
12. O Boże łaski i opiekę Maryi dla Julii - int. ojciec
13. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy dla kochanej mamy i babci
14. śp. Marek Nowak - int. mama
15. śp. Kazimierz Nowak - int. żona i dzieci
16. śp. Wiesława Rogowska (z ok. urodzin) - int. córka z rodziną
17. O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Samuela Hannoush z okazji 
pierwszych urodzin - int. rodzina

M , S  12   
T  M  H  N   M  / N  I  M

6:30 AM - All Souls Day Intentions
6:30 PM - śp. Brian Tangney, Gary Wise, Elizabeth Tomaszewski

T , S  13 S . J  C
6:30 AM - śp. Tomasz Ćwiek - int. mother
6:00 PM -W int. Bogu wiadomej

W , S  14     
T  E    H  C

Ś  P  K  Ś
6:30 AM - śp. Janina i Józef Siudak - int. Golaszewski Family
6:30 PM - śp. Stanisław Piaścik

T , S  15  
O  L   S / M  B  B

6:30 AM - śp. Helen F. Danko - int. children

F , S  16    S . C   C
6:30 AM - Intention known to God
6:30 PM - śp. Roman Pianka, Jan, Helena, Bolesław Kleczkowski -
int. rodzina

S , S  17
7:00 AM - śp. Andrzej Ćwiek - int. wife

Register at: www.flocknote.com/olcworcester
or   Text:    olc     to  84576

Are you thinking of, or do you know anybody interested to 
become Catholic and receive the sacraments of Christian Initi-
ation (Baptism, Eucharist and Confirmation)?
Each year, many adults are called to join the Catholic faith. 
How does someone join the Catholic Church? Through a pro-
cess 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 Catho-
lic 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 recto-
ry@olcworcester.com. Meetings will commence at the mid of 
October. 

www.flocknote.com/olcworcester


  PRAISED BE JESUS CHRIST!
24th Sunday in Ordinary Time

“Everything I have is yours.” (Luke 15:31) 
Our Heavenly Father gives us everything, including the chance 
to share in His eternal kingdom. Yet, like the Prodigal Son, we 
are often lured away by the materialism of our society. Do you 
really want to turn your back on all that God offers in exchange 
for material wealth that has no lasting value? God wants us to 
be happy on earth as well. But, that requires us to freely accept 
His gift of faith; putting Him first in all things and detaching 
from our own self-sufficiency. 

FRIDAY - ADORATION 
Every Friday we invite you to spent some time in 
Adoration of the Most Blessed Sacrament. 
We begin at 3:00 pm with the Chaplet of Divine 
Mercy. Adoration concludes with Benediction 
just before the 6:30 pm Mass. 

PRO-LIFE MORNING OF REFLECTION
All are invited to attend a Pro-Life Morning of Reflection and 
Enrichment on Saturday, Sept. 24 from 9:00 am – 1:00 pm at 
the Cathedral of St. Paul, 38 High St., Worcester. The 
theme of the day is “Life in the Eucharist” and will include 
presentations by Msgr. James Moroney on the centrality of 
Eucharistic Revival in pro-life ministry, and Allison LeDoux 
on building a culture of life in a post-Roe world. The day will 
include Mass and light lunch. There is no cost to attend but pre
-registration is required. To register, send your name, parish, 
and email address to aledoux@worcesterdiocese.org, or 
contact the Respect Life Office at 508-929-4311.

WORCESTER CATHOLIC WOMEN'S CONFERENCE 
Join us for the Worcester Catholic Women's Conference on 
Saturday, October 1st, 2022 to rediscover and renew your 
faith.  There will be wonderful talks by great national speakers 
and opportunities to meet them and make new friends. There 
will be time for fellowship, to go to confession, celebrate the 
Eucharist, and altogether strengthen your Catholic identity! 
Join us for this conference to "Embrace the Cross.” 
When: October 1, 2022 (Registration begins at 7:00 AM, first 
talk is at 9:00 AM)
Where: St. Joseph School, 47 Whitcomb St. Webster, MA . 
(Richard A. Novak Gymnasium)

More info and registration on www.wcwconference.com

PLEASE NOTICE
The deadline for any bulletin announcements or Mass 
intentions is Friday of the week before the actual bulletin date. 

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 Nazareth in Ukraine, who can use these 
funds to support people in Ukraine and refugees they care for 
in Poland.  
You can still help by dropping off your donation during 
weekend Mass or online through our online giving site by 
selecting "Support for Ukraine" from the list. Please make 
checks payable to Our Lady of Czestochowa Church. Thank 
you!

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.

BAPTISM. Parents and Godparents are to participate in the prepara-
tion session.  Please visit the parish website www.olcworcester.com 
for more details. 

CONFIRMATION. Students in the 11th 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 hospi-
talized, call the rectory to arrange visitation.

PARISH MEMBERSHIP 
We welcome new members. To join, just complete the regis-
tration form included in this bulletin, then drop it in the col-
lection 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 pa-
rishioners are eligible to serve as godparents or sponsors 

for Confirmation 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! 

We 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 !
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NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

XXIV NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i 

grzesznicy, aby Go słuchać.  Łk. 15, 1
Trzy piękne przypowieści z dzisiejszej Ewangelii w rzeczywi-
stości powinny nosić nazwę: o pasterzu szukającym zabłąkanej 
owcy, o kobiecie szukającej zgubionej drachmy i ojcu czekają-
cym na powrót marnotrawnego syna. Wszystkie one bowiem 
pomagają zrozumieć zbawczą misję Jezusa Chrystusa, który 
przyszedł odnaleźć i zbawić tych, którzy zagubili się na drodze 
do królestwa Bożego. Z tego powodu też są one obrazem Boga 
miłosiernego. Jezus zapewnia w nich, że każdy grzesznik, któ-
ry pozwala, by Bóg go odnalazł, i nawraca się, otrzymuje prze-
baczenie i z powrotem wchodzi do wspólnoty zbawionych. 
Jego nawrócenie jest powodem wielkiej radości w niebie, gdzie 
wszyscy się cieszą, że na ziemi znów zwyciężyło dobro. 

WTOREK - Spotkanie Biblijne. 
Msza św. wieczorna o godz. 6:00 pm a po niej spotkanie 
biblijne. Tematem spotkania będzie modlitwa „Ojcze Nasz” 
wg Ewangelii św. Mateusza i Łukasza. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych.

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

DODATKOWA OKAZJA DO SPOWIEDZI
Dodatkowa możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w 
każdą środę o godz. 6:00 wieczorem. Zapraszamy!

SPOTKANIE MĘŻCZYZN ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy mężczyzn, także tych, 
którzy jeszcze nie uczestniczyli w spotkaniach w ramach Męż-
czyzn Świętego Józefa na godzinę 7 wieczorem w czwartek 15 
września do dolnej sali na plebanii. W każdy trzeci czwartek 
miesiąca jest  okazja do wspólnej modlitwy, wymiany do-
świadczeń oraz refleksji i dyskusji nad istotnymi tematami w 
oparciu o Pismo święte i Katechizm Kościoła Katolickiego dla 
mężczyzn niezależnie od wieku i stanu. Więcej szczegółów 
można uzyskać kontaktując się z liderem grupy Marcinem Ki-
cilińskim: 774-200-3807. Do zobaczenia!

PIĄTEK - Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczynamy o godz. 3:00 pm Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego. Zakończenie przed Mszą św. wieczorną. 

NOWE ZASADY PUBLIKACJI W BIULETYNIE
Ogłoszenia lub intencje mszalne do biuletynu muszą być za-
mówione, do Piątku włącznie, na tydzień przed właściwą 
datą biuletynu. 

POMOC OFIAROM WOJNY W UKRAINIE
Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary na pomoc dla ofiar 
wojny w Ukrainie. Dotychczas, uzbieraliśmy ponad $93,000  
dla Sióstr Nazaretanek w Ukrainie.   
Siostry Nazaretanki z Ukrainy, dziękują za modlitwy i pomoc 
materialną. 
W dalszym ciągu można składać ofiary na pomoc dla Sióstr 
Nazaretanek i ich podopiecznych w Ukrainie. 
Czeki można wystawiać na "Our Lady of Częstochowa" z ad-
notacją "Ukraina".
Ofiary można też składać przez online giving na naszej stronie: 
www.olcworcester.com wybierając z listy "Support for Ukra-

ine.” Można także swoją ofiarę wrzucić wraz z niedzielną ko-
lektą w osobnej kopercie z napisem Ukraina. Bóg zapłać za 
każdą pomoc

POGOTOWIE MODLITEWNE
Przy Wspólnocie Metanoia w naszej parafii jest duża grupa 
osób, która wyraziła gotowość do modlitwy w intencjach na-
desłanych przez osoby potrzebujące natychmiastowego 
wsparcia modlitewnego. Ponieważ często są to sytuacje nie-
cierpiące zwłoki, dlatego po przyjęciu takiej intencji wszyscy 
członkowie Pogotowia Modlitewnego 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, zachę-
camy 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 skontak-
tuj się z Dorotą Bączek: 774 464 8712 
lub Malwiną Janczewską: 508 847 7425. 
Istnieje też możliwość przesyłanie inten-
cji na email w języku polskim lub angiel-
skim:
  pogotowie.metanoia@gmail.com

CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią Parafialną w celu 
uzgodnienia szczegółów dotyczących chrztu oraz przygo-
towania dla rodziców i chrzestnych. Szczegóły są  dostępne 
na naszej stronie www.olcworcester.com

BIERZMOWANIE Do sakramentu bierzmowania mogą 
przystąpić uczniowie 11 klasy Szkoły Średniej lub CCD oraz 
osoby starsze, po odpowiednim przygotowaniu.

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 

oficjalnego zapisania się do naszej parafii. Wystarczy 
wypełnić formularz zamieszczony w  biuletynie, 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 

rodzinę, krewnych i przyjaciół z okazji pogrzebu.
Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami!

mailto:pogotowie.metanoia@gmail.com
www.olcworcester.com
www.olcworcester.com
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ks. Rafał Jarosiewicz – misjonarz 
miłosierdzia, dyrektor Szkoły Nowej 
Ewangelizacji diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej.  

Magdalena Plucner – założycielka 
Akademii Rozwoju Talentów 
działającej w wielu krajach. Teolog, 
muzyk, autorka kilkunastu książek i 
wielu artykułów z tematyki życia 
duchowego i formacji.  

Magdalena Halak – teolog, przez 
wiele lat pracująca w szkole i 
wychowująca młodzież.  Koordynu-
je kursy w Szkole Nowej Ewange-
lizacji, zaangażowana w głoszenie i 
ewangelizację na rekolekcjach i 
misjach.  

Jakub Bartkowiak – z wykształcenia 
muzyk i teolog. Kompozytor i autor 
wielu pieśni i piosenek. Prowadzi 
szkolenia i warsztaty dla chórów i 
zespołów.  

Magdalena Grajewska – księgowa i 
teolog w jednej osobie. 
Zaangażowana od lat w duszpaster-
stwa specjalistyczne. Lider 
wspólnoty św. Pawła w Koszalinie.  

Joanna i Jakub Kopczyńscy – je-
dyne małżeństwo posługujące 
wspólnie we wspólnocie misyjnej i 
rekolekcyjnej. Prowadzą dodatkowo 
formację małżeństw m.in. w Akade-
mii Rozwoju Talentów dzieląc się 
swoim 18 – letnim stażem  

  sakramentu małżeństwa.  

PLAN MISJI 
 

NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA  
Jak to zrobić, aby być szczęśliwym 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 po-

trzeby czytania Pisma św., modlitwy, Komunii i spowiedzi?  
6:30 wieczorem – Msza Św. i konferencja  

WTOREK, 27 WRZEŚNIA  
A jak podchodzić do tego, co proponuje świat? Amulety, talizma-

ny, horoskopy czy korzystanie 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 wypełniania woli Bo-

ga? Czy Bóg ma mi coś do powiedzenia w sprawach mojego 
zdrowia, seksualności, finansów, różnych decyzji...?  

6:30 wieczorem  - modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie  

PIĄTEK, 30 WRZEŚNIA  
Papież Franciszek i Jego prośba, aby wszyscy katolicy byli 

„Ochrzczeni Duchem Świętym”. Na czym to polega?  
6:30 pm – Msza Święta z modlitwą o wylanie Ducha Świętego  

  SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIKA  
Jak zatem my mamy wzrastać w Bogu każdego dnia, aby był wi-

doczny prawdziwy postęp?  
6:30 pm – Nabożeństwo Słowa Bożego i „skrzynka pytań” 

 

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA  
Pytania jakie zrodził misyjny tydzień.  

8:00 i 11:00 Msza święta i zakończenie misji  

Our Lady of Czestochowa Church * 34 Ward St. Worcester MA *  www.olcworcester.com 



POLISH FOR CHILDREN & ADULTS

Kontakt / Contact info:
Halina Olszewski - Dyrektor: 508-615-3562

Agnieszka Serafin - Prezes Zarządu: 508-887-2149
www.polskaszkolaworcester.org

Facebook: 
Szkoła Języka Polskiego w Worcester, MA 

SUNDAY COLLECTION - WEEKEND OF SEPTEMBER 4, 2022 
KOLEKTA NIEDZIELNA - RAPORT TYGODNIOWY

REGULAR COLLECTION $  5,381.00 - Incl.    $  1,385.00 online
MONTHLY MAINTENANCE $  2,079.00 - Incl.    $     405.00 online
RENOVATION FUND $  7,917.50 - Incl.    $     422.50 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!

Sign up for Onlinee Giving at www.OlcWorcester.com.  
It’s easy, safe, and convenient!

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 dona-
tions. 
Courtney, Donald and Barbara
Daly, Elizabeth
Doroz, Christopher and Grażyna
Ermanski, Robert
Gąsiorowski, Barbara and Marian
Gawędzki, Ireneusz and Anna
Kacprzak, Margaret
Karłowicz, Czesław and Lucy
Klimczuk, Helena
Knara, Dariusz
Kohut, Dcn Steve and Sylwia
Kopcinski, Elaine
Koss-Stephany, Kris & Julie
Krzyżanowski, Valdemar and Małgorzata
Macko, Andrzej and Agnieszka
Polek, Father Richard
Savaria , Gretchen and Matthew
Stasiewicz, Mariusz and Danuta
Stasiewicz, Jarosław
Szymczak, Stephen and Linda
Wassel, Frederick
Zakrzewski, Andrzej and Iwona

W   O  L   C ! We invite you to register and become part of our parish 
family. Please complete this form and mail it to the rectory or place it in the collection basket. Thank you!

Witamy w naszym kościele i zachęcamy do oficjalnego zapisania się do parafii. Prosimy o wypełnienie formularza i 
przesłanie go do parafii lub wrzucenie podczas kolekty niedzielnej. Dziękujemy!

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

____New Parishioner
          (Nowy parafianin) 

___Address Change 
        (Zmiana adresu)

KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI
I TAŃCA “ŚLĄSK” 

Serdecznie zapraszamy na koncert Ze-
społu Pieśni i Tańca ŚLĄSK, AROUND 
THE WORLD IN 80 MINUTES który 
odbędzie się we wtorek, 4 październi-
ka o godz. 19:30 w The Hanover 
Theatre, 2 Southbridge St., w Worce-
ster.
Bilety na koncert w Worcester są do-

stępne w Golemo Market albo na stronie: www.thehanovertheatre.org

ŚLĄSK TOUR - Around the World in 80 Minutes 
Music and Dance Performance, by one of the most known Polish Folk Dance and 
Music Group. Hanover Theatre, Worcester MA,  October 4, 2022 at 7:30 PM 

Tickets are $39, $45 and $58 depending on seat location. Available at Golemo’s or 
online at www.thehanovertheatre.org

www.polskaszkolaworcester.org
www.OlcWorcester.com
www.thehanovertheatre.org
www.thehanovertheatre.org
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We hope you enjoy your new bulletin, which is now 
available online as well as in print. 

To receive this bulletin in your inbox each week, please sign up at 
www.pilotbulletins.net/sign-up

We want to thank the advertisers on the back of this 
bulletin without whom this bulletin would not be possible. 

We are pleased and honored to provide this bulletin for 
Our Lady of Czestochowa, Worcester, MA

1-877-312-3238CALL US TODAY FOR
A FREE ESTIMATE

Promo Code: 285
FINANCING THAT FITS YOUR BUDGET!1

1Subject to credit approval. Call for details.
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EXCLUSIVE LIMITED TIME OFFER!

TO THE FIRST 50 
CALLERS ONLY!**

SENIORS & 
MILITARY!

YOUR ENTIRE
PURCHASE*

&
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OFF

OFF

OFF

LIFETIME
WARRANTY

WE INSTALL
YEAR-ROUND!

ter guard system in America.” Manufactured in Plainwell, Michigan and processed at LMT Mercer Group in Ohio. See Representative for full warranty 

YEAR-ROUND
CLOG-FREE
GUARANTEE

*$100 ADT Visa Reward Card: Requires 36-month monitoring contract starting at $28.99/mo. (24-month monitoring contract in 
California, total fees from $695.76), and enrollment in ADT EasyPay. Requires minimum purchase price of $449. One (1) Visa Reward Card 
valued at $100 is redeemable seven (7) days after system is installed, wherein an email is sent to the customer’s email address associated 
with their account with a promo code. The customer must validate the promo code on the website provided in the email and a physical 
card will be sent in the mail. Installation must occur within 60 days of offer expiration date to receive card. Applicable to new and resale 
sale types only. Card is issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. No cash access or recurring 
payments. Can be used everywhere Visa debit cards are accepted. Card valid for up to 6 months; unused funds will forfeit after the valid 
thru date. Card terms and conditions apply. Reply by 10/15/2021.
General:
property of ADT. Local permit fees may be required. Prices and offers subject to change and may vary by market. Additional taxes and 
fees may apply. Satisfactory credit required. A security deposit may be required. Simulated screen images and photos are for illustrative 
purposes only.
©2021 ADT LLC dba ADT Security Services. All rights reserved. ADT, the ADT logo, 800.ADT.ASAP and the product/service names listed in this doc-
ument are marks and/or registered marks. Unauthorized use is strictly prohibited. Third-party marks are the property of their respective owners. 
License information available at www.ADT.com/legal or by calling 800.ADT.ASAP. CA ACO7155, 974443, PPO120288; FL EF0001121; LA F1639, 
F1640, F1643, F1654, F1655; MA 172C; NC Licensed by the Alarm Systems Licensing Board of the State of North Carolina, 7535P2, 7561P2, 
7562P10, 7563P7, 7565P1, 7566P9, 7564P4; NY 12000305615; PA 09079, MS 15019511. DF-CD-NP-Q321

*With 36-month monitoring contract. Early termination and installation fees apply. Reward card issued by MetaBank®, N.A., Member FDIC. Card terms and 
expiration apply. For full terms, see below. 

Call now for ADT home security
+ get a $100 ADT Visa® Reward Card*

YOUR EXCLUSIVE SAVINGS OFFER

Call now to redeem your exclusive off er!

1-877-460-2036
Redemption code:

DF-CD-NP-Q321
Reply by: 

October 15, 2021
We’re available 24/7.

See if you qualify for same-day service!

Get a $100 ADT
Visa Reward Card*

Cameras
Choose from indoor, 

outdoor & doorbell cams so 

you can keep watch even 

when you aren’t there with 

upgrade to ADT Video.

Touchscreen panel
Open up a world of smart home 

capabilities for you and your 

family with ADT Secure or higher.

$100 Visa Reward Card
It pays to choose ADT to help 

protect your home and family.

www.pilotbulletins.net/sign-up
www.ADT.com/legal
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BO’S CARPENTRY
KITCHEN & BATHROOM REMODELING

WINDOW & DOOR REPLACEMENT
FLOORS & ALL TYPES OF CARPENTRY

HANDYMAN SERVICES
BOGDAN MITASZKA

508-596-6505
Mówimy Po Polsku

Caring for families
Henry-Dirsa Funeral Service

33 Ward Street, Worcester, MA 01610
508-756-8346

Barbara A. Kazmierczak RN, CFSP
www.worcesterfuneral.com

ACEACE TEMPERATURE
CONTROL, INC.

Since 1963

1 - 8 7 7 - A C E - T E M P
508-754-9130

H V A C / R  C o n t r a c t o r s

WORCESTER,MA

Rosaries from Flowers
“Handmade from the Flowers

of your Loved One”

841 Main Street
Tewksbury, MA 01876

(978) 851-9103

Prepare for power 
outages today 
WITH A HOME STANDBY GENERATOR

*To qualify, consumers must request a quote, purchase, install and activate the 

generator with a participating dealer. Call for a full list of terms and conditions.

REQUEST A FREE QUOTE
CALL NOW BEFORE THE NEXT POWER OUTAGE

(855) 401-9893

$0 MONEY DOWN + LOW MONTHLY PAYMENT OPTIONS
Contact a Generac dealer for full terms and conditions 

FREE
7-Year Extended

Warranty*
A $695 Value!

“He has risen.” Matt 28:6

Stand Out
Color Advertising
617-779-3771

AD SPACE
AVAILABLE

617-779-3771

We extend our sincere 
appreciation to our sponsors, 
without whom this bulletin 

would not be possible.

“Thank You”

Sponsors

Remember to say

to our
WONDERFUL

www.worcesterfuneral.com

