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Witajcie w Domu Matki Bożej Częstochowskiej - Czarnej Madonny!

CHRISTMAS S --   BOOŻE NARODZENIEE

Welcome to The Home of Our Lady Of Częstochowa - The Black Madonna
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Our Lady of Czestochowa Parish
34 Ward Street,

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

rectory@OlcWorcester.com
  www.OlcWorcester.com
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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

A  // A  
Every Friday / Każdy Piątek

3:00 pm to 6:30 pm
followed by Holy Mass in Polish

First Thursday
Pierwszy Czwartek

After 6:30 pm Mass till 8:00 pm. 
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M  S  - I  M  Ś  
 S , D  24 

 
Vigil of the Nativity of the Lord 

4:00 PM  
1. śp. Magda and Joseph Stoklosa and deceased members of 
Family - int. Family 
 

THE NATIVITY OF THE LORD  
SUNDAY - DECEMBER 25 

U  N  P  
N , 25 G  

12:00 AM (Pasterka) For Parishioners - Za Parafian 
9:30 AM śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior, Grażyna Czu-

baj and deceased members of the Kizior Family - int. Family 
11:00 AM 
1. śp. Stanisław, Anna, Barbara Borys i zmarłych z rodziny - 
int. Rodzina 
2. śp. Zmarłych z rodzin Seligowski, Petkus i Skrocki 
3. śp. O łaskę zdrowia, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla mojej 
rodziny - int. mama 
4. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Haliny i Mariana Stom-
skich z okazji 66 rocznicy ślubu.  
5. śp. Stanisława i Bolesław Poreda i zmarłych z rodzin Bu-
rzyńskich, Lemańskich i Parzychów - int. córka 
6. śp. Kazimierz Szpak (5 rocznica) - int. Genowefa 
7. śp. Marek Macko - int. żona z dziećmi i wnukami 
8. śp. Jan i Jolanta Kozaczka - int. córka 
9. O zdrowie, Boże błogosł. dla Marty, Julie, Mat, Lidii, Willia-
ma - int. dziadek 
 
M , D  26 
Ś . S  - S . S , T  F  M  
6:30 AM Intention known to God 
6:30 PM Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
Boże błogosł. i opiekę Maryi w Nowym Roku dla Rodziny Ró-
żańcowej  
 
T , D  27 
S . J  , T  A   - Ś . J  A  
6:30 AM śp. Leokadia Antoniak (anniv.) - int. son with wife 
 
W , D  28 
T  H  I  - Ś . M  M  
6:30 AM For Parishioners / Za Parafian  
6:30 PM śp. Aleksandra, Bronisław, Jan Kazimierz Stomski; 
Halina i Leon Ochocki - int. rodzina 

 

 
T , D  29 
6:30 AM Intention known to God 
 
F , D  30 

T  H  F  - Ś  R  
6:30 AM All Souls Day Intentions / Za Wypominanych 
6:30 PM śp. Janina, Franciszek, Edward Kizior - int. rodzina 
 
S , D  31 
7:00AM śp. Edward Klimaszewski i zmarłych z rodziny - int. Teresa 

 
Vigil of the Solemnity of Mary, The Holy Mother of God 

4:00 PM  
1. In thanksgiving for all the graces received and with petition for God’s 
blessing for Beata and Zenon Małkowski on the occasion of their 32nd 
wedding anniversary - int. Mom with Family 
2. śp. Bożenna Wiśniewska - int. Sister withy husband 
 
SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

SUNDAY - JANUARY 1 
U  S  B  R  M  

N , 1 S  
8:00 AM W pewnej intencji 
9:30 AM For Parishioners  
11:00 AM 
1. Msza św. dziękczynna i z prośbą o zdrowie i dalsze Boże 
błogosł. dla mnie i moich dzieci - int. matka 
2. O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Beaty i Zenka - 
int. mama Daniela 
3. O Boże błogosł. i Dary Ducha Św. dla Jaśka i Dominiki - int. 
rodzice 
4. O męstwo, godność i świętość dla kapłanów 
 

With joy we celebrate Christ-
mas. Surrounded by Christmas 
decorations and with cleansed 
hearts we share good wishes 
for one another with the 
Christmas wafers (opłatki) and 

exchange gifts. All of this serves to strengthen our faith and 
trust in God, who loved us so much that he gave us the gift 
of His only Son to dwell among us, preach the Good News 
and give his life for our Salvation.  
On behalf of Fr. Ted, Fr. Tomasz, Fr. Edward, Deacon 
Steve and the Parish Staff, I wish all of our Parishion-
ers, Friends and Guests a blessed Christmas and many 

of God’s graces from Baby Jesus!  
Merry Christmas!           Fr. Richard Polek 

WESOŁYCH ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA 

Z radością, w otoczeniu świątecznych dekoracji, z oczyszczonymi 
sercami przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Życzenia świą-
teczne, opłatek, prezenty. To wszystko ma służyć pogłębieniu na-
szej wiary i ufności Bogu, który tak nas umiłował, że ofiarował 
nam w darze swojego Jedynego Syna, aby zamieszkał pośród nas, 
głosił Dobrą Nowinę i dał swoje życie dla naszego zbawienia. 

W imieniu swoim, Ks. Stachury, ks. Tomasza, Ks. Edwarda, 
Diakona Steve i wszystkich pracowników parafii, życzę 

wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom i Gościom Bło-
gosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu Łask od 

Dzieciątka Jezus! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
    Ks. Ryszard Polek 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 

CHRISTMAS 
Sometimes it seems odd to listen to 
politicians talk about family values as 
though no one has ever heard of them. 
People live family values every day, 
often heroically, helping one another 
achieve greatness and success. The 
family value is love. It carries us through, 
and helps bring us together as one. It 
supports and affirms, it heals and 
nourishes, and it forgives and accepts.  
With the focus on Jesus, the role of the 
Holy Family can sometimes be forgotten. 
Joseph, as husband and father, protects 

and guides. Mary, as wife and mother, nourishes and supports. Jesus, 
as a son, obeys and grows in holiness and wisdom. Despite their 
unique roles in salvation history, the members of this family are 
pretty much like the rest of us: living together in faith, hope and love. 
The Christmas Season gives us many opportunities to express our 
love and appreciation for our family. Time spent together is so 
precious and we should try to include everyone, even those who over 
time and events have grown a bit distant. Pray for the grace of the 
Holy Family and let others know how much they are loved.  

~James Gaffney © Pilot Bulletins 

 
FRIDAY’S ADORATION 

We would like to remind you that Adoration of the Blessed 
Sacrament takes place every Friday in our church, from 3 p.m. 
to evening Mass. If possible, please sign up on the list at the 
main entrance, which ensures us that there is always someone 
present in the church. 

 
RELIGIOUS EDUCATION CCD 

Christmass break until January 3rd.  
   

CHRISTMAS GENEROSITY  
There is something about Christmas that stirs up a spirit of 
generosity. We would like to thank all of our contributors in 
advance: it is your generous financial support that enables Our 
Lady of Czestochowa Parish to fulfill its missionary mandate 
to raise up disciples of Jesus Christ.  
This year Christmnas falls on Sunday. In addition to our 
weekly collection, we rely on the special Christmas collection 
for our financial security. Please consider how you might share 
with the church the gifts that God has so generously shared 
with you. Thank you and God bless! 
 

CALLENDARS FOR THE YEAR OF 2023 
Bilingual calendars for the year of 2023 are available for you at 
the  main entrance. We would like to express our gratitude to 
our parishioner and the owner of Henry-Dirsa Funeral Home, 
Barbara Kazmierczak, for providing calendars every year. 
Thank you and God Bless! 

SATURDAY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE  
Polish for Children & Adults 

Saturdays, children 9:30 to 1:00 pm. Adults 10:00-11:30.  
For more information please call: Halina Olszewski  

at 508-615-3562 

Christmas 2022 
 
My dear brothers 
and sisters in 
Christ, 
 
What did Mary 
and Joseph have 

that first Christmas? By some 
measures, not much. Far from 
home, they were without a place 
to stay. Distant from relatives, 
they had no one to welcome 
them. Alone against Herod’s 
soldiers, they fled to Egypt. 
 
What Mary and Joseph had plen-
ty of was hardship, uncertainty, 
and humility. They faced a nine-
ty mile journey from Nazareth, 
no room at the inn and a cold 
cave with ox and ass. Yes, by 
some measures Mary and Joseph 
did not have much. However, by 
another, truer measure, Mary 
and Joseph had everything. They 
had everything they needed to 
fill their hearts with love, their 
spirits with courage and their 
minds with peace. They had Je-
sus. That was the essence of 
Christmas for Mary and Joseph. 
That is the essence of Christmas 
for us - Emmanuel, God with us. 
 
Mary carried Jesus in her womb 
on the way to Bethlehem. She 
carried Him in her arms to 
Egypt. Always and everywhere, 

in every circumstance, she re-
flected on Him in her mind and 
did His will in her life. 
 
Christ came to us at Christmas. 
When He ascended to Heaven 
He promised to remain with us 
always. May the commemora-
tion of His birth bring you great 
joy. If you are struggling, expe-
riencing grief and disappoint-
ment, or feeling overwhelmed by 
the challenges of life, may His 
continued presence give you 
courage, hope and peace. Mary 
and Joseph were not alone. You 
are not alone. God's Son remains 
with us. God doesn’t insulate us 
from life’s ups, downs and di-
sappointments but He gave us 
his Son who will get us through 
them all. Nothing else and no 
one else can give us such conso-
lation and hope. May we stay 
faithful to Him, give thanks for 
His life and love and draw upon 
that hope, confidence and peace 
throughout the new year. 
 
With every prayerful best wish 
for a Merry Christmas, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 

Most Reverend  
Robert J. McManus 
Bishop of Worcester 

The next Alpha begins January 5th. 
 Why don’t you try it? 

Find out more on www.olcworcester.com 

ALPHA COURSE  
The next edition of the Alpha Course in English starts on 
January 5th, 2023 and it will be held for the next 10 weeks. 
Meetings are Thursday evenings in the lower room of the 
rectory at 6:30pm. This is a great opportunity to learn more 
about our faith, ask questions and express your thoughts in a 
friendly atmosphere. Dinner is included followed by a short 
conference on the given topic and discussion in small groups.  
If you have already participated in such a course, please in-
vite someone who has not yet taken part in it. You can find 
more details on our parish Facebook page, Instagram and the 
parish website.  Materials also are available in the church. 
Make room in your schedule now or pass this message on to 
those who may need it. 

www.olcworcester.com


NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„Pasterze znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 
Niemowlę.”  Łk. 2, 16

Maryja, Józef i pasterze, stali się boha-
terami wydarzeń na miarę świata i pa-
mięć o nich przetrwała wieki. Widzimy 
tak wielu młodych ludzi liczących po-
lubienia ich wpisów internetowych i 
zasięgi wśród tzw. followersów 
(obserwujących ich profl). Jezus uro-
dził się w nieznanym zakątku małej 
miejscowości, jakim było Betlejem. A 
Bóg posłał swoich aniołów, aby oznaj-
mili ludziom to wydarzenie. Nie bójmy 
się zawierzyć Bogu, że czasem, pomi-
mo naszej samotności, On pośle do nas 
dobrych ludzi z otwartym sercem, któ-
rzy usłyszą, co im anioł stróż wyszep-
cze do ucha. Pamiętajmy o tym, że ser-

ce Boga otwiera się coraz bardziej wskutek naszej wdzięczno-
ści. Jeśli naprawę doświadczymy szczególnej łaski, nie zapo-
minajmy Bogu podziękować. 
Ta szczególna noc, która przynosi światło, zdarza się w ciągu 
roku dwa razy. Raz, kiedy Chrystus zmartwychwstaje, i raz, 
kiedy się rodzi. Jedynie On przynosi życie, które napełnia nas 
światłem, pokojem, mądrością, mocą i jest zwiastunem króle-
stwa, które nie będzie miało końca. Może to wszystko brzmi 
bajkowo powiemy i rzeczywistość naszego życia jest o wiele 
bardziej prozaiczna, ale wystarczą zapalone lampki na choince 
w ciemną noc i już wszystko staje się jakby z innego, dziecię-
cego świata. Tylko od naszego serca zależy, czy zachowamy w 
nas to światło i ten blask. W tym pięknym czasie, celebrując 
tajemnicę Narodzenia Boga, umacniajmy naszą wiarę, aby kró-
lestwo Boże mogło stawać się wśród nas coraz bardziej realne. 

LEKCJE RELIGII - CCD
Przerwa świąteczna do 3 stycznia!

Piątek - Adoracja
W każdy piątek o godz. 3:00 po południu zapraszamy na 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorację Najświętszego 
Sakramentu. Zakończenie adoracji przed Mszą św. o godz. 
6:30 wieczorem. 

KURS ALPHA OD 5. STYCZNIA
Kolejna edycja Kursu Alfa w języku angielskim rusza już 5 
stycznia przez kolejnych 10 cotygodniowych spotkań we 
czwartki w dolnej sali na plebanii o godz. 6:30. Jak zawsze 
rozpoczęcie od kolacji gratis, a potem konferencja i dyskusja w 
grupach. Jest do doskonała okazja do poznania naszej wiary, 
zadawania pytań i wypowiedzenia się w przyjaznej atmosferze 
przy posiłku, bez osądzenia.
Jeśli sam brałeś już udział w takim kursie to zaproś kogoś, kto 
jeszcze w nim nie uczestniczył. Szczególy na stronie parafial-
nej, facebook i Instagram. Już teraz zarezerwuj sobie czas lub 
przekaż tę wiadomość dalej.

DRUGA KOLEKTA W BOŻE NARODZENIE
W okresie Bożego Narodzenia jesteśmy hojni w obdarowywa-
niu naszych bliskich. 
W tym roku Boże Narodzenie wypada w niedzielę. Oprócz 
cotygodniowej kolekty niedzielnej, będzie również specjalna 
kolekta świąteczna. Pragniemy z góry podziękować za Waszą 

ofiarność na rzecz parafii. Specjalna kolekta świąteczna, na 
którą wielu parafian i gości składa większą ofiarę niż zazwy-
czaj, jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary, a 
dla parafii jest wielką pomocą. Bóg zapłać wszystkim za hoj-
ność i życzliwość. 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH - W następną 
niedzielę o godz. 10:30 rano zapraszamy na Różaniec i zmianę 
Tajemnic Różańcowych dla członków Żywego Różańca.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
W tradycji Polskiej, w okresie Bożego Narodzenia kapłani od-
wiedzają domy wiernych, modląc się wspólnie z nimi o Błogo-
sławieństwo Boże w Nowym Roku, czasem również poświęca-
ją nowe domy i mieszkania. 
Parafianie zainteresowani wizytą duszpasterską  mogą się w 
tym celu kontaktować bezpośrednio z księżmi: 
Ks. Ryszard: rpolek@olcworcester.com lub 508-410-8016;
Ks. Tomasz: tgora@olcworcester.com lub 508-332-2270. 

POGOTOWIE MODLITEWNE 
Wszystkich, którzy wierzą w moc wspól-
nej modlitwy, zachęcamy do włączenia 
się w idee Pogotowia Modlitewnego przy 
wspólnocie Metanoia! 
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia 
Modlitewnego albo wiesz, że ktoś znaj-
duje się w sytuacji wymagającej natych-
miastowego wsparcia modlitwą skontak-
tuj się z Dorotą Bączek: 774 464 8712 lub Malwiną Janczew-
ską: 508 847 7425. Istnieje też możliwość przesyłanie intencji 
na email w języku polskim lub angielskim:  pogoto-
wie.metanoia@gmail.com

KALENDARZE NA ROK 2023
Jak co roku, kalendarze na rok 2023 są dostępne przy wejściu 
głównym, dzięki uprzejmości Domu Pogrzebowego Henry-
Dirsa oraz właścicielki i naszej parafianki Barbary Kaźmier-
czak. Dziękujemy, Bóg zapłać!

SOBOTNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO 
Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. od 9:00 do 1:00 pm. 

Zapisy i informacje:
Halina Olszewski - Dyrektor: 508-615-3562
Ewa Kalicki - Prezes Zarządu: 508-410-3649

www.polskaszkolaworcester.org
Facebook: Szkoła Języka Polskiego w Worcester

Wystarczy się zarejestrować na 
www.flocknote.com/olcworcester aby w każdą 
sobotę rano otrzymać email zawierający nasz biule-

tyn i najważniejsze informacje z parafii 
na nowy tydzień.

ZUCHY I HARCERZE ZAPRASZAJĄ NA ZBIÓRKI
Nasze zbiórki odbywają się w sali pod plebanią:
Zuchy (7 do 11 lat) sobota zaraz po 
Polskiej szkole  1:10 do 2:40 pm.
Harcerki/Harcerze (11+) środa 6:00 do 7:30 pm.
Nowa grupa wiekowa (Skrzaty od lat 4 do 7) w soboty zaraz 
po Polskiej Szkole 1:10 pm. do 2:40 pm. Więcej informacji: 
(508) 471-0650                                 Dh. Wiesław Rachoń

mailto:rpolek@olcworcester.com
mailto:tgora@olcworcester.com
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www.polskaszkolaworcester.org
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BAPTISM. Please contact us or visit parish website 
www.olcworcester.com for more information about preparation for 
parents and godparents. 

 
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 re-
quires one year's notice.  
Please contact the Parish Office or go to www.worcesterdiocese.org/
marriage-preparation for more details. 
 
SACRAMENT OF THE SICK. For those of  advanced age  or hospi-
talized, call the rectory to arrange visitation. 

PARISH MEMBERSHIP  
All are welcome! To join, just complete the registration 

form included in this bulletin, then drop it in the collection 
basket or mail it to the rectory. We will be in touch with you. 

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 ! 

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 par-
afii katolicy mogą pełnić rolę rodziców chrzestnych, świad-
ków 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. 

Matko Boska Częstochowska  -  módl się za nami! 

P   
N  P   L  

 
I   F   

 

S . J  P  II, S . 
F  K  

S . M  K   
 
 

Gdańsk - Sopot – Malbork – Olsztyn - 
Gietrzwałd – Święta Lipka, Wiczy Szaniec – 
Giżycko – Lithuania: (Vilnius – Troki) - 
Zbójna - Warszawa - Niepokalanów and 
more…. 
 

J  30  J  13, 2023 
(14 D ) 

 
For More information please visit 
www.OlcWorcester.com or contact  

Parish Office at  508-755-5959, 
 or Christine at 508-865-9390 

www.olcworcester.com
www.worcesterdiocese.org/
www.olcworcester.com
www.olcworcester.com
www.OlcWorcester.com
www.OlcWorcester.com


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 

family of online givers.

SECOND COLLECTION 
THIS WEEKEND

Christmas Collection

DRUGA KOLEKTA DZISIAJ 
Kolekta świąteczna

SECOND COLLECTION 
NEXT WEEKEND

Special Monthly Maintenance

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 
Bieżące utrzymanie budynków

OUR SUPPORT TO VICTIMS OF 
WAR IN UKRAINE

Thank you all for your support for the 
victims of war in Ukraine. Sisters of the 
Holy Family of Nazareth in Ukraine,  
are very grateful for our support to the 
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 select-
ing "Support for Ukraine" from the 
list. Please make checks payable to Our 
Lady of Czestochowa Church. 

Thank you!

POMOC OFIAROM WOJNY 
W UKRAINIE

Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary 
na pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie. 
Siostry Nazaretanki z Ukrainy, dzię-
kują za modlitwy i pomoc materialną. 

W dalszym ciągu można składać ofiary 
na pomoc dla Sióstr Nazaretanek i ich 
podopiecznych w Ukrainie. Czeki na 
"Our Lady of Częstochowa" z adnotacją 
"Ukraina". Ofiary można też składać 
przez online giving na naszej stronie:  
wybierając z listy "Support for Ukra-
ine.”

Bóg zapłać za każdą pomoc!

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.

Due to the early deadline for this 
week’s bulletin, the names of donors 
for the December. 18th weekend will 
be included in  next week’s bulletin.

Z powodu wsześniejszego terminu 
wysłania biuletynu do druku, z racji 
Świąt Bożego Narodzenia, nazwiska 
ofiarodawców za ostatni tydzień będą 

podane w następnym biuletynie.

W   O  L   C ! 
If you would like to become part of our parish family, please contact one of our 
priests to introduce yourself. You can also register by using this form. Mail it to the 
rectory or place it in the collection basket. Registration and information is also ava-
ilable at www.olcworcester.com. Thank you!

Witamy w naszym kościele!
Zachęcamy do oficjalnego zapisania się do parafii. Prosimy o wypełnienie formula-
rza i przesłanie go do parafii lub wrzucenie podczas kolekty niedzielnej. 
Rejestracja możliwa też na naszej stronie www.olcworcester.com. Dziękujemy!

Name:___________________________________________________________

Street Address:___________________________________________________

City/Town:___________________     State:_______Zip Code:____________
Phone: ________________________________
E-mail: ________________________________
* Please send offering envelopes in the mail_____
* I prefer to use On-line giving_____

____New Parishioner   (Nowy parafianin) 
____Address Change    (Zmiana adresu)

A  A  W !

SUNDAY COLLECTION 
WEEKEND OF DECEMBER 18, 2022 

KOLEKTA NIEDZIELNA  RAPORT TYGODNIOWY

Due to the early Christmas deadline for printing, the 
collection report for the weekend of December 18th 
will be included in next week’s bulletin. 

Z powodu wcześniejszej daty wysłania biuletynu do druku z racji Świąt Bożego 
Narodzenia, raport tygodniowy za ubiegłą niedzielę będzie podany w następnym 
biuletynie.

Thank you for loving and supporting your parish. GOD BLESS YOU!  
Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii.  BÓG ZAPŁAĆ!

www.OlcWorcester.com
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For Advertising call 617-779-3771 Pilot Bulletins Our Lady of Czestochowa Worcester, MA  7610

Serious Sellers Attract Serious Buyers

SOLD SOLD

Experts in the Accelerated 
Sale of Commercial & Residential Real Estate

Needham, MA New Bedford, MA

90 days from List to Close
Full Market-Value • No Contingencies 

• No Reduced Offers

JJManning
AUCAUCTIOTIONEENEERSRS

Since 1976
Jerome J. Manning & Company, Inc.

Dennis P. Lydon, Esq.
800-521-0111 • 508-221-0347

www.JJManning.com

Contact: 

“for God so loved the world, He sent His only Son.” 
John 3.16

Savings shown over aggregated single item base price. Photos exemplary of product advertised. Limit 2. 8 free 
6 oz. burgers will be sent to each shipping address that includes 71941. Standard S&H added per address. 

Butcher’s Deluxe Package
(5 oz.)

(5 oz.)
(6 oz.)

(3.8 oz.)
(4 oz.)

(3.1 oz.)
8 FREE8 FREE PureGround (6 oz.)

71941GHZ   separately $225.94
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE 

$9999

8 BURGERS FREE

ORDER NOW! 1.877.858.9308 
OmahaSteaks.com/GiftGiving3544

www.JJManning.com


For Advertising call 617-779-3771 Pilot Bulletins Our Lady of Czestochowa Worcester, MA  7610

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

“He has risen.” Matt 28:6

Rosaries from Flowers
“Handmade from the Flowers

of your Loved One”

841 Main Street
Tewksbury, MA 01876

(978) 851-9103

“He has risen.” Matt 28:6

Stand Out
Color Advertising
617-779-3771

Auto    Home    Business
Call Us Today to Review Your Insurance Needs

Tel: (508) 797-4500  www.mainstreamins.com
We offer Accident Forgiveness & many discounts including:

Multi-car, Low Mileage, AAA, Good Students,
Green, & Paid-in-Full!

704 Southbridge Street
Worcester, MA 01610 Mówimy po polsku

BC Construction Excavating
Asphalt Paving
General Construction
Landscaping ConstructionBart Czubaj Bartekxc@aim.com508-410-8842

Quality Work 
Free Estimates

When patronizing our Sponsors
Please let them know you saw them

in the Church Bulletin.

Support your Community.

Patronize Our Sponsors

Buy
Local

They make this Bulletin Possible

Memorial Ads

Available
617-779-3771

Richard Kalinowski
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508-713-1555
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WHITE EAGLE 
Open to the Public
Hall Rental Available
Catered Mercy Meals

118 Green St.
(The Canal Dist.)

(508)-753-9612 “Jesus Wept.” John 11:35

If interested, potential donors can reach out to: 

kidneyforphil825@gmail.com

KIDNEY DONOR NEEDED!

Blood Type requirement: O+

mailto:Bartekxc@aim.com
mailto:Bartekxc@aim.com
mailto:kidneyforphil825@gmail.com
mailto:kidneyforphil825@gmail.com
www.worcesterfuneral.com
www.mainstreamins.com

