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Witajcie w Domu Matki Bożej Częstochowskiej - Czarnej Madonny!

4TH SUNDAY IN ORDINAARY TIME E -E -  - 4 NIEDZIELA ZWYKŁA A

Welcome to The Home of Our Lady Of Częstochowa - The Black Madonna
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Our Lady of Czestochowa Parish
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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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We share the pain of loss with the family and friends of
śp. Rita Antoinette Niewiera, 91

śp. Edwin H. Chadwick, 98 
May they rest in peace…. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać 
Panie...

M  S  - I  M  Ś

S , J  28 
Vigil of the 4th Sunday in Ordinary Time

4:00 PM
1. śp. Antonina and Stanley Banach and deceased members of 
the Family
2. śp. John Petkus and deceased members of the Petkus, 
Seligowski and Skrocki Families - int. Rita
3. Health and blessings for Krystyna Stasiewicz Kania - int. 
Friend Genia
4. śp. William Scholl - int. sister, Dorothy Nichols 
5. śp. James Lewandowski - int. friends

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 29
4 N  O  Z  - 29 S

8:00 AM O łaskę wiary, Boże błogosł. oraz opiekę Matki Bożej 
dla Kamila z okazji urodzin oraz o dalsze łaski i Błogosł. 
dla Kingi - int. rodzice

9:30 AM śp. Elizabeth Nowak (anniv.) - int. loving daughters
11:00 AM
1. śp. Mieczysław Konopka (2 rocz.) - int. brat Czesław z rodziną
2. śp. Ryszard Lika - int. rodzina Olszewskich
3. śp. Filomena Olszewska (30 dni po śmierci) - int. syn z rodziną 
4. śp. Zmarłych z rodzin Brzóska, Parzych i Lemańskich - int. 
Anna Brzóska z rodziną
5. śp. Grażyna Czubaj - int. rodzina
6. śp. Filomena Olszewska - int. Rodzina Różańcowa
7. śp. Józefa Michniewicz - int. córka z rodziną
8. śp. Roman Sobociński - int. ciocia Lucy i wujek Czesiu Karłowicz
9. śp. Janina Kazimierska - int. siostra z rodziną
10. śp. Zofia Czarniecka (1 rocznica) - int. córka Elżbieta Kamińska
11. śp. Roman Sobociński - int. Halina i Marian Stomski
12. O szczęśliwą operację córki Jasi - int. rodzice
13. śp. Halina i Czesław Deptuła - int. rodzina Krzyżanowskich
14. śp. Jan Grochowski (30 dni po śmierci) - int. córka z rodziną
15. śp. Robert Kucharski (1 rocz.) - int. Krzysztof z rodziną

M , J  30
6:30 AM śp. Henryka Pawłowski - int. son and family
6:30 PM śp. Irena Drozdowska (2 rocz.) - int. córka z rodziną

T , J  31 S . J  B
6:30 AM  Owen Last - may he continue to grow in God’s love

W , F  1
6:30 AM Deceased members of the Maciejko Family - int. family
6:30 PM śp. Marianna i Jan Święszkowscy - int. córka Grażyna 
z rodziną

F  T , F  2 / P  C
T  P    L  

O  P   (M  B  G )
6:30 AM śp. Benny Skinger - int. family
6:30 PM (Pol/Eng) - śp. Eugenia Wassel - int. son and daughter

F  F , F  3 / P  P
S . B , B   M  / Ś . B  

6:30 AM śp. Mary Merza and Edward Maciejko - int. family
6:30 PM śp. Czesława i Ryszard Bambot - int. rodzina

F  S , F  4 / P  S
7:00 AM śp. Antoni Wojciechowicz - int. grandson

Vigil of the 5th Sunday in Ordinary Time
4:00 PM
1. śp. Marjorie Zajac - int. sister Elaine
2. śp. Regina Pułtorak - int. granddaughter and family
3. śp. William Scholl - int. friend Joanne
4. śp. Janina and Bolesław Płoński - int. daughter and family 
5. śp. Teresa and Edward Przybyłek - int. daughter and family
6. śp. Albert Ermanski - int. wife and son

5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 5
5 N  O  Z  - 5 L

8:00 AM śp. Maria i Jan Mrzygłód - int. rodziny
9:30 AM śp. Thomas Stachura - int. Fr. Ted
11:00 AM
1. śp. Halina, Leon Ochocki; Kazimierz Stomski - int. Halina i Marian 
Stomski
2. śp. Franciszka, Aleksander, Bolesław, Mieczysław, 
Stanisława, Anna i zmarłych z rodzin Niecikowskich, 
Mocarskich i Konopków - int. Stanisława
3. śp. Władysław, Urszula i Bogdan Biedrzycki - int. brat
4. śp. Zmarłych członków Żywego Różańca i zmarłych z ich 
rodzin - int. Rodzina Różańcowa
5. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze Boże błogosł. i opiekę Maryi dla Iwony, Darka, Daniela i 
Olivii - int. mama
6. O Boże błogosł. i dary Ducha Św. dla Tomka z okazji 
urodzin - int. mama
7. śp. Jan Plona - int. szwagier z rodziną
8. śp. Roman Sobociński - int. Halina i Marian Stomski
9. śp. Roman Sobociński - int. Bożena Mieczkowska z rodziną
10. śp. Władysław i Janina Kozaczka - int. Barbara Gruszka
11. śp. Maria Bobińska - int. córka Ania z rodziną
12. śp. Arkadiusz Borkowski - int. Kasia
13. śp. Bożena i Andrzej Stokowy - int. córka
14. śp. Jan Grochowski - int. córka z rodziną
15. śp. Jane Kozaczka - int. Wiesława Miller
16. śp. Arkadiusz Borkowski - int. rodzice
17. śp. Jadwiga, Antoni, Witold Śmiarowscy - int. córka z rodziną
18. O zdrowie, Boże błogosł. opiekę Maryi i dary Ducha Św. 
dla Agnieszki, Anabeli i Michała z okazji urodzin - int. rodzice
19. śp. Ryszard Śmigielski, Zenon, Sylwia Stasiewicz, Stefan 
Kania i zmarłych z rodzin Śmigielskich, Stasiewicz, Kania, 
Pituch, Łubińskich, Łysiak, Roszkowskich - int. rodzina

REMINDER: The deadline for any announcements or 
Mass intentions for the parish bulletin is Friday of the 
week before the actual bulletin date. 

For example: If you would like your Mass Intention to be of-
fered on Saturday, February 12th, and to be included in the 
bulletin, you should reserve it by Friday, February 3rd. 



 

 

PRAISED BE JESUS CHRIST! 
4th Sunday in Ordinary Time 

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is  
the kingdom of heaven.” (MATTHEW 5:3)   

The phrase “poor in spirit” can be confusing. Think of it in this 
sense – poor in spirt means depending on God’s providence and 
not depending on our own self-reliance. Being detached from 
earthy things (power, money, and comfort) and being attached to 
heavenly things (charity, sacrifice, and mercy). Denying ourselves 
from satisfying our desires and helping others obtain their basic 
needs.  
 

FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD 
On Thursday, February 2, we celebrate the Feast of the 
Presentation of the Lord. This feast falls on the fortieth day after 
Christmas. It is a reminder of the Lord Jesus’ presentation in the 
temple in Jerusalem and the rite of Our Lady’s purification. 
Traditionally, the Feast of the Presentation of the Lord is called 
the Feast of the Purification of the Virgin or Candlemas. At the 
time of the Presentation, old Simeon took Jesus into his arms and 
spoke these prophetic words: “A light for revelation to the 
Gentiles, and the glory of your people Israel” (Luke 2:32).  
At our Masses on this day (6:30 a.m in English. and 6:30 p.m. 
Bilingual) we will bless candles. Feel free to bring your own.  
 
FIRST THURSDAY - After the evening Mass, There will be 
Adoration of the Most Blessed Sacrament, with prayers for 
vocations in the Church. Opportunity for confession during this 
time until Benediction at 8:00pm. 

 
FIRST FRIDAY, on this day we honor the 
Sacred Heart of Jesus with morning and 
evening Masses as usual and Exposition of the 
Blessed Sacrament at 3:00pm with recitation 
of the Chaplet of Divine Mercy and time for 
quiet and personal adoration. Kindly use the 
weekly sign up sheet in church so that we 
know that our Lord will never be left alone 
during this time.  
Confession at 5:45 PM followed by Sacred 

Heart Devotions and Mass in Polish at 6:30pm. 
 
FIRST SATURDAY honors the Immaculate Heart of Mary when 
we are able to make reparation for the blasphemies committed 
against it. We start with the celebration of the Holy Mass in 
English at 7:00am followed by recitation of a special Rosary and 
a 15 minute reflection on the mysteries of the Rosary. An 
opportunity for Confession will be available after Mass.  

 
RELIGIOUS EDUCATION CCD 

SCHEDULE FOR JANUARY: 
Monday, Jan. 30 - regular CCD classes 
Tuesday, Jan. 31 - regular Sac. Prep. Program 
Dear Parents: we kindly ask you to inform us in advance if you 
cannot bring your child to class. It is important for us to know for 
our CCD teachers who serve voluntarily.  
Please go to www.olcworcester.com to find out more information 
and register. You can also contact Agata Hannoush at 
agata@olcworcester.com or text at 508-615-2639 
 

THE SEARCH 
“Why are we here? What is life all about? What happens when we 
die?” These are some of life’s deepest questions, rooted in the 
human heart’s deepest desires: happiness, love, beauty, meaning. 
Where can we find the answers to these questions and these 
desires?   
The Search video series guides viewers through an arc of seven 

episodes, examining the great big story of everything—life and 
death, sorrow and happiness, science and faith—as 
astrophysicists, psychologists, astronauts, neuroscientists, 
professors, athletes, artists, and the beauty of the cosmos all point 
to one big (and perhaps surprising) conclusion: that Jesus Christ 
and the Catholic Church have the best and most satisfying 
answers to every one of the questions and desires of the human 
heart.” 
We will be offering this series on The Search in our parish on 
Thursday mornings from 11:00 AM to 12:30 PM in the 
downstairs room in the rectory starting on January 19, 2023. 
There will be a video followed by group discussion.  Light snacks 
will be served. 
For more information, please contact Maryanna Hiester 
(moms_corner@juno.com) or 508-868-6427. 

Dear Parishioners, please join us the weekend of February 4, 
2023 to hear Rev. Richard P. Lewandowski speak at all the 
services about a ministry providing direct relief to the poor 
throughout Latin America and the Caribbean. 
Father Lewandowski will share personal witness about Food For 
The Poor’s mission to care for the destitute as a means of living 
out the Gospel mandate to love one another. 
Fr. Lewandowski was ordained in 1974 for the Diocese of 
Worcester. He has served as pastor in many parishes in the 
Diocese including the Newman Center at Fitchburg State College. 
Fr. Rich is also a licensed mental health councilor and writes 
children’s books. In addition to preaching with Food For The 
Poor, he serves at a nursing facility and counsels first responders 
and combat veterans. 
Please join me in welcoming Father Lewandowski. 

 
CATHOLIC BOOK CLUB   

Please consider joining the Catholic Book Club which meets 
every Monday from 7-8:15pm in the Rectory Meeting Room. 
We begin with prayer followed by an open discussion on the 
previous week’s assignment. You’ll have an opportunity to ask 
questions, share answers and open your minds to new ideas. We 
are currently reading a 20 Questions book on “Bioethics” from 
Catholic Answers. Go to the parish website for the  list of 
upcoming books and a description of each. You may also contact 
Julie at 508-320-2965 with any questions.  
If you prefer to read on your own, the bookcase on the left wall of 
the church entrance is filled with a variety of Catholic books to 
aid you in your journey of learning more about, and growing in 
our Catholic Faith.  These books may be borrowed and returned 
or kept for yourself or passed on to another.  

 
BEREAVEMENT SUPPORT GROUP Our Lady of Good 
Counsel Parish, 111 Worcester Street, West Boylston will hold a 
six-session bereavement support group beginning, Monday, 
February 27th, 1:00 - 2:30 p.m.  The faith based program offers 
insights about grieving in a healthy way to work toward healing. 
For more information or to register (required prior to the start of 
the meetings) call Renate Isbell (508) 835-3286.  
 

22ND ANNUAL CATHOLIC MEN'S CONFERENCE  
Come and join us on Saturday, March 25 at Assumption 
University, Worcester. For information check the new 
website: catholicmenworc.com. Looking forward to seeing you in 
person this year!  
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NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
4 NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM

“Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i 
nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie….”   Mt. 5, 1
Osiem błogosławieństw rozpoczyna programową mowę 
Jezusa, którą zwykliśmy nazywać Kazaniem na górze. Każde 
błogosławieństwo składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy 
obecnej rzeczywistości, druga natomiast nagrody obiecanej 
wytrwałym. Jezus pragnie zachęcić swoich uczniów, aby nie 
skupiali się na obecnych problemach czy prześladowaniach, ale 
mieli w świadomości, jak wielka czeka ich nagroda – zbawie-
nie. 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. 

We czwartek, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania 
Pańskiego. Przypada ono 40-tego dnia po Bożym Narodzeniu. 
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu 
oczyszczenia. Tradycyjnie Święto Ofiarowania Pańskiego 
zwane jest Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W czasie 
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i 
wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie 
pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Poświęconą w ten 
dzień świecę – gromnicę zapalano w niebezpieczeństwach. 
Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie 
burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o 
ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby 
ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Podczas Mszy św. o godz. 6:30am i 6:30pm (Pol. / Eng.) 
będzie poświęcenie gromnic. Można przynieść swoją 
własną, lub otrzymać świecę w kościele. 

ŚRODA - Godz. 6:30. Msza św. a po niej Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podziękowania 
i prośby można wrzucać do skrzynki przy wejściu głównym 

PIERWSZY CZWARTEK Po Mszy św. wieczornej, jak 
zawsze w pierwszy czwartek, będzie adoracja do godz. 8:00 
pm z modlitwą o powołania i okazja do spowiedzi.
PIERWSZY PIĄTEK W pierwszy piątek miesiąca pragniemy 
uczcić Najświętsze Serce Jezusa:
3:00 pm - rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu i 
koronka do Miłosierdzia Bożego
5:45 pm - okazja do spowiedzi
6:30 pm - Litania do Serca Pana Jezusa i Msza św.

PIERWSZA SOBOTA Msza św. o godz. 7:00 w j. angielskim 
Po Mszy św. Różaniec i okazja do spowiedzi.

LEKCJE RELIGII - CCD
PONIEDZIAŁEK:

Katechezy Dobrego Pasterza dla dzieci w wieku od 3 do 
6 lat od 4:30 do 5:30 pm 
Klasy 1, 3 - 7 od 4:30 do 5:30 pm 
Klasy 8-11 od 5:30 - 6:30 pm 

WTOREK:
Klasa 2 (przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii 
św.) od 4:45 do 5:45pm. 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie 
www.olcworcester.com lub kontaktując się z Agatą Hannoush: 
agata@olcworcester.com lub text 508-615-2639

FOOD FOR THE POOR
W następną niedzielę będziemy gościć ks. Ryszarda Lewan-
dowskiego, który podczas wszystkich Mszy świętych będzie 
głosił kazania w imieniu organizacji charytatywnej: Food for 
the Poor. Ks. Lewandowski, pochodzący z naszej parafii, od 
wielu już lat wspiera tę organizację i przemawia w imieniu 
najuboższych z Ameryki Łacińskiej oraz rejonu Karaibów. 
Dostępne też będą broszury informacyjne i po Mszy św. będzie 
można złożyć ofiarę na ten cel. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH
Każdego roku w Lutym nasz Biskup udziela sakramentu 
Bierzmowania dorosłym, którzy z różnych powodów nie 
przystąpili do tego sakramentu wcześniej. 
Osoby zaintertesowane skorzystaniem z tej możliwości 
proszone są o kontakt z jednym z księży do końca stycznia. 
Prosimy też o przekazanie dalej tej informacji. 

POGOTOWIE MODLITEWNE 
Wszystkich, którzy wierzą w moc 
wspólnej modlitwy, zachęcamy do 
włączenia się w idee Pogotowia 
Modlitewnego przy wspólnocie 
Metanoia! 
Jeśli chciałbyś przystąpić do Pogotowia 
Modlitewnego albo wiesz, że ktoś znajduje się w sytuacji 
wymagającej natychmiastowego wsparcia modlitwą skontaktuj 
się z Dorotą 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

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

PRZYPOMNIENIE: Przypominamy, że termin nadsyłania 
ogłoszeń do biuletynu oraz zamawiania intencji mszalnych 
upływa w piątek  na tydzień przed właściwą datą 
biuletynu. 
Np. jeżeli chcemy, żeby nasza Msza św. była ofiarowana w 
niedzielę 12 lutego, a intencja zamieszczona w biuletynie, to 
musimy zamówić Mszę św. do piątku, 3 lutego. 

WAŻNA INFORMACJA
Szkoła Learning First Charter Public School wprowadziła 
się do budynku dawnej Szkoły St. Mary’s. 

W związku z tym powinniśmy pamiętać 
o dwóch rzeczach:

1. Ruch na Ward St. jest bardzo duży rano między 7:00 i 8:00 
am, kiedy dzieci są przywożone do szkoły i po południu ok. 
godziny 2:00 pm, kiedy są odbierane. Planując wizytę w 
biurze parafialnym, prosimy unikać tych godzin
2. Parking kościelny, przed głównym wejściem do kościoła 
jest wynajmowany szkole, w dni szkolne, w godzinach od 
7:00 rano do 4:30 po południu. Dlatego ci, którzy uczestniczą 
we Mszy św. rannej w tygodniu, proszeni są o parkowanie na 
parkingu przy wejściu bocznym do kościoła. Dziękujemy!
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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 

OUR SUPPORT TO VICTIMS OF WAR IN UKRAINE 
Thank you all for your support for the victims of war in Ukraine. Sis-
ters 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 selecting "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, dziękują 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 Ukraine.” 

 Bóg zapłać za każdą pomoc! 

CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią Parafialną w celu 
uzgodnienia szczegółów dotyczących chrztu oraz przygotowan-
ia 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 powiadomić 
Parafię o zamiarze zawarcia małżeństwa na ok. jeden rok przed 
terminem.  
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH Prosimy o kontakt 
z Kancelarią Parafialną w celu umówienia wizyty. 

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 hospital-
ized, call the rectory to arrange visitation. 

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! 

Wystarczy się zarejestrować na 
www.flocknote.com/olcworcester aby w każdą 

sobotę rano otrzymać email zawierający nasz 
biuletyn i najważniejsze informacje z parafii  

na nowy tydzień. 

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 

www.polskaszkolaworcester.org
www.olcworcester.com
www.olcworcester.com
www.worcesterdiocese.org/
www.olcworcester.com
www.flocknote.com/olcworcester


SUNDAY COLLECTION   -   KOLEKTA NIEDZIELNA 
WEEKEND OF JANUARY 22TH:                PARISH         ONLINE        

REGULAR COLLECTION $  2,282.00 $1,055.00
MONTHLY MAINTENANCE $     $     70.00
RENOVATION FUND $     490.00 $   112.50
ALL SOULS DAY / WYPOMINKI $     30.00
SUPPORT FOR UKRAINE $     300.00        $     20.00

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!

Spróbuj Online Giving!
Bezpieczne, proste i wygodne!
Ponadto zaoszczędza nam dużo czasu! 

Odwiedź:  
www.OlcWorcester.com
Kliknij na  Online Giving 
Załóż swoje konto                      

Dziękujemy wszystkim, którzy 
korzystają z tego systemu i ciągle 
dołączają do grupy osób używających 
go. 

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.

Czapnik, Slawek and Magdalena
Doroz, Christopher and Grazyna
Gasiorowski, Barbara and Marian
Kohut, Dcn Steve and Sylwia
Lanciani, Patricia and Robert

IMO James Lewandowski I
Miloski, Anthony E
Obrycki, Kazimierz and Maria
Pilichowicz, Julia and Jakub
Rice, Patricia

IMO James Lewandowski
Stasiewicz, Danuta and Mariusz
Szydlik, Jadwiga
Wroblewski, Richard

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 
available at www.olcworcester.com. Thank you!

Witamy w naszym kościele!
Zachęcamy do oficjalnego zapisania się do parafii. Prosimy o wypełnienie 
formularza 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 !

PARISH MEMBERSHIP 
All are welcome! To join, just complete the registration form included in this bul-

letin, 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 parishioners are eligible 
to serve as godparents or sponsors for Confirmation and can receive a spon-

sor 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 me-

morial 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 !

FOR YOUR INFORMATION:

Learning First Charter School 
moved into the former 

St. Mary’s School building.
This is what you should know:

1. The traffic on Ward Street may be very 
heavy before 8:00 in the morning and 
around 2:00 in the afternoon. So please 
plan accordingly if coming to the rectory 
office around this time.
2. We are renting our main parking lot in 
the front of the church to the school for 
their use on school days between 7:00 am 
and 4:30 pm. If you are coming to the 
church for the morning Mass during the 
week, please park in the side lot, at the 
side entrance to the church. Thank you!

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

Sweet as honey, incredibly juicy, fi ery orange and shaped like a bell. Rare Hale Honeybells 
are available in limited quantities for one month only. You’ll receive 24 snack size Hale 
Honeybells. Our tangerine-grapefruit hybrid is hand clipped off  the tree at its peak, hand 
packed, then rushed to you days off  the tree in January. Treat yourself or give as gifts. 
Pre-order now to reserve your share of this year’s crop with this introductory off er.

Call 1-888-501-2145 to Order Item 2692
or Visit HaleGroves.com/H3YW20

Only $32.99 plus $9.99 shipping & processing. Satisfaction completely guaranteed.

*Plus $9.99 shipping and processing. Ships in one carton to one address.
Limited time off er good while supplies last. Not valid with any other off er.

Buy 12 get 12 more pieces  FREE!FREE!

Since 1947. 
Hale Groves, 
Vero Beach, FL 32966

Hale Honeybells
The once a year citrus sensation!  

BUY 12 PIECES
BUY 12 PIECES

GET 12 MORE 
GET 12 MORE FREEFREE

IC: H3YW20

$32
Special limited

time offer!      

ONLY

99*

(844) 985-4959

(844) 985-4959

1-866-615-0296
Dental50Plus.com/Pilots

Product not available in all states. Contact us to see the coverage and offer available in your state. Contact us for complete details 
about this insurance solicitation including costs and limitations. This specifi c offer is not available in CO. Call 1-800-969-4781 or 
respond for a similar offer. In WV: To fi nd a provider in the network visit us at https://www.physiciansmutual.com/web/dental/fi nd-
dentist. Certifi cate C250A (ID: C250E); Insurance Policy P150; Rider Kinds B438/B439. In CA, CO, ID, KY, ME, MD, MA, MI, MO, NV, NJ, NC, 
ND, VA: Includes Participating Providers and Preventive Benefi ts Rider. Certifi cate C254/B465 (PA: C254PA); Insurance Policy P154/
B469 (GA: P154GA; OK: P154OK; TN: P154TN).
6323

Get your FREE
Information Kit

DENTAL Insurance
It doesn’t matter what dentist you see, we can 
help pay the bill. Get dental insurance from 
Physicians Mutual Insurance Company.

Call now!

18,640 of your neighbors
within 25 miles have gone solar 

with Sunrun*

No Liens

No upfront cost

Save Money

Save the planet 
JASON AZZI

Salem, Pelham, Methuen, 
Haverhill, MA, NH, +22 states

Call or text anytime!

603-560-3999

@Solarbyjazzi
Facebook.com/Solarbyjazzi

Jason.Azzi@Sunrun.com
HIC 180120

@

mailto:Jason.Azzi@Sunrun.com
mailto:Jason.Azzi@Sunrun.com
https://www.physiciansmutual.com/web/dental/fi
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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

“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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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

