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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 

 
 
 

St. Mary’s Schools - PreK-12 
50 Richland St. 

 Worcester, MA 01610 
 

TEL.: 508-753-1170 
www.stmarysworcester.org 

For the Glory of God and the Salvation of Souls 

21 PAŹDZIERNIKA 2018 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 29 NIEDZIELA ZWYKŁA 

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 place it in the collection basket. 
Thank you! 
 

WITAMY SERDECZNIE W NASZEJ WSPÓLNOCIE i zachęcamy do oficjalnego zapisania się do parafii. Prosi-
my 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 

OCTOBER 21TH 2018 

P  S  
 

 
Fr. Ryszard Polek 
Pastor 
rpolek@olcworcester.com 
 

Fr. Tomasz Góra 
Associate Pastor 
tgora@olcworcester.com 
 

Fr. Thaddeus Stachura 
Pastor Emeritus 
 

Fr. Edward Michalski 
In Residence,  
Sacramental Ministry 
 

Stephen Thompson Kohut 
Deacon 
skohut@olcworcester.com 
 
 
 
 

Maryanna Hiester 
Religious Education Coordinator 
moms_corner@juno.com 
 

Edward Smreczak   
Music Director and Organist  
esmreczak@olcworcester.com 
 
 

Jaclyn Dutton  
Cantor 
jdutton87@gmail.com. 
 

 

John Kania 
Volunteer Sacristan 
jkania@olcworcester.com 
 
 

Jane Horuzek 
Office Manager 
jane@olcworcester.com 
 
 

Alicja Borys 
Secretary 
aborys@olcworcester.com 
 
 

Edward Krupinski 
Finance Board Chairman  
 
 

Sławomir Kurpiewski   
Director of Maintenance  

M  S    
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SATURDAY EVE 
 

4:00 PM English 
 

S  / N : 
8:00 Polish 

 9:30 English 
11:00 Polish 

 5:00 PM English 
 

W  — W  
 

In English: 
6:30 AM Monday to Friday 

7:00 AM Saturday 
 

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

Poniedziałek, Środa, Piątek 
 
 

H  D  - As Announced 
 

C   
S  

 

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

Thursday before First Friday: 7:00 pm  
 

Czwartek przed Pierwszym Piątkiem: 7:00 pm 
 

First Friday / Pierwszy Piątek: 6:00 pm 

R  O  H   
 

CLOSED MONDAY/ PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE 
 

J : 
T : 9:30-12:00  1:00-4:00 
T : 9:30-12:00  1:00-4:00 
 

A : 
W :         -               3:30-6:30  
F : 9:30-12:00 & 1:00-4:00 



M  S  - I  M  Ś  
 

S , O  20 
VIGIL of The 29TH Sunday in Ordinary Time 

3:30  - Rosary 
4:00 PM  

1. śp. Konstanty Anisko (anniv.) - int. Daughter 
2. śp. Deceased members of the Chojnicki Family - int. 
Family 
3. śp. Edward Kisiel (month’s mind) - int. Family  
4. śp. Henry ,Stanislaw Szydlik - int. Son and Family 
5. God’s Blessings and Health for Fela 
6. For good health, Blessing and a successful surgery for 
Clarence Paulin - int. fellow CCD teachers 
7. śp. James and Helen (Anniv.) Mazajka - int. daughter and 
husband, Janet and John Bakstran 
 

29TH S   O  T   -  O  21,  2018  
29 N  Z  - 21 P  2018  

40 HOURS DEVOTION - NABOŻEŃSTWO 40-TO GODZINNE 
7:35 - Godzinki  
8:00 - O zdrowie, Błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej Nieust. 

Pomocy dla Lucy i Czesława Karłowicz 
9:30 - śp. Paul Menard - int. his Mother 
10:30 - Różaniec 
                     11:00   
1. śp. Stanisław, Julianna i zmarłych z rodz. Jończyk - int. 
Córka Daniela z rodziną 
2. śp. Barbara, Helena i Stanisław Stomski - int. Córka z 
rodziną 
3. śp. Lillian and John Kalinowski - int. Son 
4. O Boże Błogosł. i Moc Ducha Świętego dla Kamila i 
Dominika z rodzinami 
5. O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lucy i Czesława 
Karłowicz oraz dla Sabiny, jej syna Andrzeja z rodziną i córki 
Iwony z rodziną - int. Alina 
6. śp. Czesława Majkowska (30 dni po śmierci) - int. Syn z 
rodziną 
7. śp. Maria, Jan, Mikołaj, Włodzimierz Romaniuk - int. 
Rodzina 
8. O zdrowie i Boże Błogosł. i opiekę Matki Najśw. dla Oliwii i 
Daniela - int. Babcia 
9. śp. Danuta Rzepka - int. Karpińscy 
 

5:00 PM - śp. Tomasz Staszak (10 rocz.) and deceased 
members of the Staszak, Szambelski i Dębowski Families - 
int. Elżbieta and Family 

 

M , O  22  S . J  P  II / Ś . J  P  II 
6:30 AM - śp. Alfred J. Laskowski - int. Granddaughter Kim Harmon 
6:30 PM - śp. James Andrew Powers - int. The Powers Family 
 

T , O  23  S . J   C  
6:30 AM - śp. Leo Balcewicz - int. Family 
7:00 AM - Za Zmarłych polecanych w Wypominkach 
6:30 PM - Conclusion of the Forty Hours Devotion 
Zakończenie nabożeństwa 40-to Godzinnego 

W , O  24   S . A  M  C  
6:30 AM -  śp. Paul Joseph Powers Jr. - int. Powers Family 
6:30 PM - śp. Barbara Chodkowska - int. rodz. Kurpiewskich 
 

T , O  25  
6:30 AM - śp. Helina Seligowski (Anniv.) and deceased 
members of the Seligowski, Skrocki and Petkus Families - 
int. Rita 
6:30 PM - śp. James and Betty Haran - int. Powers Family 
 

F , O  26  
6:30 AM - śp. AnnMarie Stukowski - int. Paul and Kathy 
Stukowski 
6:30 PM - śp. Wacław Borawski i zmarłych z rodziny 
Borawskich - int. córka z rodziną 
 

S , O  27  
7:00 AM - śp. Constance and Andrew Leach - int. The Powers 
Family 
 

VIGIL of The 30TH Sunday in Ordinary Time 
3:30  - Rosary 

4:00 PM  
1. śp. Piotr and Helena; Jan and Sabina Domaszewicz - int. 
Family 
2. śp. Joseph Stachura - int. Children 
3. śp. Genevieve Magerowski - int. Family  
4. śp. Mieczysław and Józefa Lach - int. Daughter and 
Family 
 

30TH S   O  T   -  O  28,  2018  
30 N  Z  - 28 P  2018  

7:35 - Godzinki  
8:00 - śp. Czesława, Józef i Kazimierz Ustaszewski; 

Zbigniew i Paweł Chełstowski; Stanisława Pardo, 
Tadeusz Pardo - int. Alina z rodziną 

9:30 - śp. Joseph Stachura - int. Dalton Family 
10:30 - Różaniec 
                     11:00   
1. śp. Zofia i Władysław Rosiński - int. Wanda z rodziną 
2. śp. Jan Laskowski - int. córki Malwiny z rodziną 
3. śp. Lillian and John Kalinowski - int. son 
4. O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Feliksy Polucha, 
Joanny z rodziną, Wojciecha z rodziną i Pawła z rodziną - 
int. Alina 
5. śp. Czesława, Władysław, Mieczysław Bruderek - int. 
córki z rodziną 
6. śp. Zofia Burzyńska - int. Marian i Halina Stomski 
7. śp. Anthony Aiello - int. Sabina 
8. O łaskę zdrowia i Boże Błogosł. dla Johna i Lindy Oielle 
oraz ich dzieci - int. Sabina z rodziną 
9. śp. Wanda i Ryszard Kwiatkowski - int. Syn z rodziną 
10. O zdrowie i Boże Błogosł. dla Rodziców - int. Córki z 
rodziną 
 

5:00 PM - For Parishioners / Za Parafian 

Our Church Community Welcomes 
 

Emilia Szpakowska  
 

who has entered the Catholic Church through the  
Sacrament of Baptism.  

May God Bless this child and her family. 
Szczęść Boże! 

ALTAR VOTIVE CANDLES  -  ŚWIECE WOTYWNE 
 
 

OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA CANDLE 
O Boże Błogosł. i Dary Ducha św. dla Christiana Moniak z 

okazji Chrztu św. 
 

Donated by: Dziadkowie 
 
 

ST. JOHN PAUL II CANDLE 
 O Boże Błogosł. i Dary Ducha św. dla Christiana Moniak z 

okazji Chrztu św. 
 

Donated by: Dziadkowie 
240 CLUB  

Winner this week is  # 10 Robert Sullivan 



PLEASE JOIN US FOR OUR  

40 HOURS DEVOTION! 

Today we begin our Forty Hours Devotion. Priests, Deacons and 
Seminarians  from St. Pope John XXIII National Seminary, We-
ston, MA and St. John’s Seminary, Brighton, MA will be joining 
us as we continue to pray for and support seminarians and priests.  

 
Remember to join us the 1st Thursday of every month, for a day 

of thanksgiving for the sacraments of the Eucharist and Holy 
Orders, when we offer Mass and adoration for, Priests and Deacons 

and those in formation to each. 
  

 THIS Sunday, October 21st, Vespers in Polish with homilies in 
English and Polish  at 4:00 p.m. 

The chaplet of Divine Mercy will be recited at 3:00 p.m. 
 

Our Lady of Czestochowa Parish joyfully welcomes 
 seminarians: 
Deacon Rev. Mr. Corey Bassett-Tirrell - Archdiocese of Boston 
Deacon Rev. Mr. David Miller - Diocese of Raleigh 
Mr. Kevin Miller  & Mr. Bernard Gardzalla  -  Diocese of Scranton 
Mr. Michael Goodreau  - Diocese of Springfield 
Mr. Yunior Gonzalez - Diocese of Colorado Springs 
Mr. Nicholas P. Zrallack - Diocese of Palm Beach 
Mr. John Dudek - Archdiocese of Detroit 
Mr. John Croghan - Archdiocese of Denver 
and our own Mr. John Larochelle - Diocese of Worcester 
 

Please continue to pray for these men in a special way. 

NABO E STWO 40-TO GODZINNE 
21-23 PA DZIERNIKA 2018 

 
Niedziela - 21 października 

 12:00 - 4:00 p.m. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu: 

 3:00 p.m.- Koronka do Miłosierdzia 
Bożego  

 4:00 p.m. Nieszpory Eucharystyczne z ka-
zaniem 

 5:00 p.m. Msza św. (bez kazania) 
 

   Poniedziałek — 22 października  
 7:00 a.m.- 6:30 p.m. Adoracja Najśw. 

Sakramentu.  
 5:30 p.m. - Różaniec z uczniami CCD 
 6:30 p.m. Różaniec i Msza św.  
 

Wtorek — 23 października  
 7:30 a.m. — 6:30 p.m. Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu:  
 6:00 p.m. Różaniec (Róże Różańcowe) 
 6:30 p.m. Nabożeństwo z Procesją.  

FORTY HOURS DEVOTION 
OCTOBER 21-23, 2018 

 
 

SUNDAY - OCTOBER 21 
 12:00 — 4:00 p.m. Exposition of the 

Blessed Sacrament 
 3:00 p.m. - Chaplet of Divine Mercy  

(English)  
 4:00 p.m. Vespers (Polish) with homily 

(Eng/Pol) 
 5:00 p.m. Holy Mass 
 

   MONDAY — OCTOBER 22  
 7:00 a.m. — 6:30 p.m. Exposition of 

the Blessed Sacrament  
 5:30 p.m. Rosary with CCD Students  
 6:30 p.m. Rosary and Holy Mass  
 

TUESDAY — OCTOBER 23  
 7:30 a.m. — 6:30 p.m. Exposition  
  of the Blessed Sacrament   
 6:00 p.m. Rosary 
 6:30 p.m. Devotion with Procession  

Out of love for Jesus and his Church, we 
must press on and pray that God will raise up 
strong and holy men to lead us as priests. 



PRAISED BE JESUS CHRIST! 
  29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

WORLD MISSION SUNDAY 
The theme of this year’s observance, “Together with young 
people, let us bring the Gospel to all,” echoes the synod of 
bishops, scheduled from October 3-28 in the Vatican, whose 
theme is “Young People, the Faith and Vocational 
Discernment.” 
I am a mission. In the message addressed to all Christians, but 
especially to young people, the Pope reminds all that “we are 
not in this world by our own choice,”  and hence there is “an 
initiative that precedes us and makes us exist.”  Each one of us, 
he says, is called to reflect on the fact that ‘ I am a mission on 
this Earth,” which is why we are here in this world.  
Our Second Collection this weekend is designated to the 
Catholic Missions in the World.  
 

STEWARDSHIP  NOTE 
“For the Son of Man did not come to be served, but to 
serve and to give his life as a ransom for many.” (MARK 10:45)  
 If you held a mirror up to your life, would it reflect God’s love 
and mercy? If you are struggling with this, try changing your 
attitude from “I want more” to “thank you God for everything 
you have given me, I have enough to share.” This change in 
perspective will bring you joy through service to others.   

 
CCD - RELIGIOUS  EDUCATION 

MONDAY: Grades 1-10,  5:30-6:30 P.M. at St. Mary’s 
School building 
 
WEDNESDAY - NOVENA to Our lady of Perpetual help will 
be said after evening Mass 6.30pm in Polish. Prayer requests in 
English or Polish, printed clearly may be placed in the box at 
the main entrance. 
 

 ROSARY DEVOTION IN OCTOBER 
 During the month of October, we will pray the Rosary  
Monday through Friday at 6:30 pm, followed by Mass in 
Polish. Saturday at 3:30 PM in English. Sunday at 10:30 in 
Polish. 
 

TAKE A STAND FOR LIFE   
Every Thursday throughout the 40 days for life, please join us 
any time between 1 and 7 pm across from Planned Parenthood 
for a peaceful prayer vigil to end abortion.  Thank you for 
supporting the Gospel of Life!  
 

DIAMOND PIN AWARD DINNER 
Mark your calendars! Diamond Pin Award Dinner, Saturday 
Nov 3 after the 4PM Mass. 
Tickets will go on sale soon. Dinner, socializing and award 
ceremony.  This will be a great event to share with your fellow 
parishioners, school community and other Diamond Pin 
winners! 
 

TO JESUS THROUGH MARY 
Our parish team invites you to join Our Lady of Czestochowa 
in a “Parish-Wide” Marian Consecration.  Journey with us for 
33-Days as our pastor, Fr. Ryszard, prepares to entrust the 
entire parish into the hands of Our Blessed Mother.  Marian 
Consecration is “our saying ‘yes’ to the beautiful gift Jesus 
gave us from the Cross. We are responding in faith to Our 
Lord’s gift of love, the gift of His mother, and to our Mother’s 
love.”  

Our Lady of Czestochowa is offering TOTUS TUUS ~ 
“Totally Yours”, an “Act of Entrustment” to Jesus through 
Mary. The parish will be presenting a 5-week retreat class 
every Saturday Morning from November 3rd to December 1st 
OR Sunday Evenings from November 4th to December 2nd.  
Parishioners can also pray individually at home during the 33 
days in preparation for the Parish-Wide Consecration to be 
held on Saturday, December 8th – the Feast of the Immaculate 
Conception of the Virgin Mary.  
TOTUS TUUS is a full immersion experience into Mary and 
the Trinity as we learn from our great Mercy Pope, Saint John 
Paul II in the bestselling book by Fr. Brian McMaster.  Enjoy 
talks, prayer, contemplation, and community. The cost of this 
retreat is $20 per person/$30 per couple and includes the 
required book and materials. The daily 33-day readings are 
offered in English and Polish languages. A Registration table 
will be set up after each Mass on October 20th, 21st and the 27th 
and 28th. 
For more information: Call the Parish Office at 508-755-5959 
or email Kim at Kim@finalforgiveness.com 
 

ATTENTION ALTAR SERVERS 
Father Tomasz invites you to join him for a trip to Foxborough 
for the soccer game: NE Revolution vs. Montreal Impact  on 
Sunday October 28. We will leave from the church parking lot 
at 2:30. Please let Fr. Tom know by this Monday so he can 
make a reservations.  
At the same time we would like to encourage parents of the  
children who would like to serve on the altar to come to the 
meeting on Friday, November 2nd after the evening Mass.  

 
ALL SAINTS AND ALL SOULS DAY 

On Thursday, November 1st, we will observe The 
Solemnity of All Saints and on Friday, November 2nd -  All 
Souls’ Day. On Sunday, November 4, we plan a prayer 
service for the deceased at Notre Dame Cemetery on Webster 
Street in Worcester in both English and Polish at 3:00 p.m. 
(Weather permitting). Please gather near the cross in the 
circle, where the priests are buried. (Use old gate). From 
there we will go in procession, praying the rosary and reading 
the names of those who died in the last 12 months, to the other 
side of the cemetery where many of our parishioners are 
buried. Please note, that in case of rain, the service will take 
place in church at 4:00 p.m., followed by a Mass at 5:00 
p.m.   
In addition to the prayers for the deceased at the cemetery, the 
Church invites us to remember the deceased in a special way 
through various forms of prayer such as: Holy Mass, 
Indulgences, Rosary, Wypominki, and good deeds done  in 
their name.  
When filling out your All Souls Day envelopes please PRINT 
clearly the names of your deceased loved ones, and place them 
in the basket during the collection. We will be reading the 
names and praying for our deceased loved ones during the 
Rosary Devotion from the 2nd to the 8th of November at 
6:30pm.  

DEACON STEPHEN ON RETREAT 
Please remember Deacon Stephen in your pray-
ers. He will be on retreat next week and we ask 
for your prayers. Be assured he will be 
remembering all of us and our intentions. 



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 
„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” Mk 10,45 
Co widzisz, kiedy patrzysz wstecz na swoje życie? Czy wi-
dzisz w nim dobre czyny wypływające z Bożej miłości i miło-
sierdzia? Jeżeli masz z tym kłopot, to spróbuj zmienić swoje 
nastawienie do życia: Z „chcę więcej” na „dziękuje Boże za 
wszystko, co mi dajesz”. Ta zamiana przyniesie Ci dużo rado-
ści poprzez dostrzeżenie, że wszystko jest darem Bożym, 
otrzymanym by służyć nimi swoim bliskim i innym ludziom.  
 

NIEDZIELA MISYJNA 
Obchodzimy dziś Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie 
Niedzielą Misyjną.  Z tej okazji papież Franciszek skierował 
orędzie, przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewan-
gelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz 
nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu lud-
zi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w 
swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.  
Dzisiaj wspieramy Misje katolickie modlitwą i ofiarą. Druga 
kolekta dzisiaj jest przeznaczona na misje.  
 

CCD - LEKCJE RELIGII 
PONIEDZIAŁEK - Klasy 1-10, godz. 5:30 do 6:30 w 
budynku Szkoły St. Mary’s.  
 
ŚRODA – 6:30 PM – Msza św. i Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w j. polskim. Prośby i 
podziękowania za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana 
Pawła II można wrzucać do skrzynki przy głównym wejściu do 
kościoła. 

 
NABOŻEŃSTWO 40 GODZINNE 

Rozpoczynamy dzisiaj Nabożeństwo 40-to godzinne. Adora-
cja rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11:00. Serdecznie za-
chęcamy wszystkich do udziału w adoracji w dogodnym dla 
siebie czasie i w nabożeństwach.  
W nieszporach dzisiaj o godz. 4:00 po południu będzie 
uczestniczyła grupa Seminarzystów w Seminarium w Brighton 
i Weston. Serdecznie ich witamy w naszej parafii.  Niech to 
będzie dla nas okazja do modlitwy za wszystkich powołanych 
do służby Bożej w Kościele, a także o nowe, święte powołania, 
również z naszej parafii. 
Wcześniej o godz. 3:00 będzie Koronka do Miłosierdzia Boże-
go.  
We wtorek na zakończenie, zapraszamy wszystkie organiza-
cje parafialne ze sztandarami. Dzieci, młodzież w strojach re-
gionalnych, Harcerzy i Zuchów i wszystkich chętnych.  
 

RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 
Zapraszamy na Różaniec w październiku, który jest w naszej 
pobożności miesiącem poświęconym Matce Bożej Różańco-
wej. Nabożeństwo Różańcowe będzie od poniedziałku do   
piątku o godz. 6:30 wieczorem a po nim Msza św. w j. pol-
skim. Ponadto Różaniec będziemy odmawiać w sobotę o 3:30 
pm w j. angielskim i w niedzielę o 10:30 w j. polskim.  
 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO DLA DZIECI 
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 12 lat do udzia-
łu w Liturgii Słowa Bożego dla dzieci w każdą niedzielę pod-
czas Mszy Św. o godz. 11:00. Głównym celem jest zapewnie-
nie dzieciom miejsca skupienia, gdzie mogą świadomie i ak-
tywnie słuchać i odpowiadać na Słowo Boże. Zapraszamy! 

 
40 DNI DLA ŻYCIA 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w kolejną kampanię 
modlitwy w intencji ochrony życia: 40 Dni dla Życia.” Kam-
pania trwa od 26 września do 4 listopada. Codziennie od 7 
rano do 7 wieczorem przed kliniką aborcyjną Planned Paren-
thood przy ul. Pleasant St. 470 w Worcester będzie odbywała 
się modlitwa. Nasi parafianie są proszeni o modlitwę szczegól-
nie we czwartki od 1:00-7:00 wieczorem. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich chętnych. Więcej na www.40daysforlife.com/
worcester. 

 

COŚ DLA MINISTRANTÓW 
Chłopcy i dziewczęta, kórzy służą przy ołtarzu mają możli-
wość wyjazdu na mecz piłki nożnej pomiędzy NE Revolution a 
Montreal Impact 28 października w niedzielę do Foxborough 
o godz. 2.30 po południu spod kościoła. Ze względu na ko-
nieczność zamówienia odpowiedniej ilości biletów prosimy o 
szybki kontakt z ks. Tomaszem do poniedziałku. Rodzice i 
opiekunowie chcący towarzyszyć ministrantom też mile wi-
dziani.  
Jednocześnie prosimy o zachęcenie swoich dzieci zarówno 
starszych jak i młodszych do zaangażowania się w grupę mini-
strantów i aktywne uczestnictwo podczas nabożeństw. Najbliż-
sze spotkanie będzie w piątek wieczorem 2 listopada. 

 
NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

Nowopowstałe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Salem, 
MA (w miejscu polskiej parafii) zaprasza polskie parafie z 
okolicy do wspólnego świętowania 100 Lecia Niepodległości 
Polski. Spotkanie rozpocznie się w sobotę 10 listopada, o godz. 
11:00 i potrwa do 5:00 wieczorem. W programie występy 
artystyczne, referaty, wspólny śpiew pieśni patriotycznych i 
oczywiście modlitwa w int. Ojczyzny. Nasza parafia 
organizuje wyjazd do Salem w tym dniu. Chętni proszeni są o 
kontakt z Biurem parafialnym w najbliższymm czasie.  
 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY 
Zbliża sie Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny. Podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy na Na-
bożeństwo za Zmarłych na Cmentarzu Notre Dame przy 
Webster Street. w Worcester w j. polskim i angielskim, w 
niedzielę 4 Listopada o godz. 3:00 po południu. Zbieramy 
się koło ronda z krzyżem w środku, gdzie znajdują się 
groby księży, wśród nich naszych poprzednich probosz-
czów (stara brama). Następnie pójdziemy w procesji różań-
cowej w kierunku drugiej strony cmentarza, gdzie jest po-
chowanych bardzo wielu naszych parafian. Będziemy też 
odczytywać imiona naszych parafian zmarłych w ostatnich 
12 miesiącach.  
Oprócz nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu, w tych 
dniach Kościół zachęca nas do szczególnej pamięci o zmar-
łych, proponując różne formy modlitwy, takie jak: Msza 
św., Odpusty za zmarłych, Różaniec za zmarłych, Wypo-
minki, ofiarowanie dobrych uczynków.  
Bardzo prosimy, żeby czytelnie wypełniać kopertki lub 
kartki na Wypomniki, które można wrzucać podczas ko-
lekty. Będziemy je odczytywać i modlić się podczas Różań-
ca za zmarłych w dniach od 2-8 listopada o godz. 6:30 
wieczorem.  



BAPTISM. Saturday or Sunday. Please call the Parish Office to make 
arrangements. 
  

CONFIRMATION. Students in the 10th 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 Parish Office or go to the 
www.worcesterdiocese.org/marrige-preparation for more details. 
 

SACRAMENT OF THE SICK. For those of  advanced age, ill or hospital-
ized, call the rectory to arrange visitation 
 
CHRZEST Prosimy o kontakt z  Kancelarią Parafialną w celu uzgod-
nienia szczegółów.  
 

BIERZMOWANIE Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić ucz-
niowie 10 klasy Szkoły Średniej lub CCD oraz osoby starsze.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Narzeczeni powinni powiadomić Parafię 
o zamiarze zawarcia małżeństwa na ok. jeden rok przed terminem.  
 

SAKRAMENT CHORYCH Prosimy o kontakt z Kancelarią Parafialną w 
celu umówienia wizyty. 

 
             Message  
 from our Bishop 
 
 
 October 3, 2018 
  

 
My dear brothers and sisters in Christ, 
  
As we watched Hurricane Florence ravage the 
communities in the Carolinas and adjoining 
states with as much as 40 inches of rain, we 
could not imagine that the worst of the dama-
ge was yet to come from the flooded rivers 
and streams which inundated neighborhoods 
and even entire communities. The scenes co-
ming to us in the media over the past few 
weeks are bleak and our hearts and prayers 
go out to the many people whose lives, whose 
homes, and whose livelihoods have been 
crushed by this disaster. 
 
Once again, we are called to respond. I ask 
that we join with Catholic Dioceses around our 
nation in taking up a second collection for re-
lief efforts. In making the request on behalf of 
the United States Conference of Catholic Bis-
hops (USCCB), Cardinal DiNardo noted that 
initially, funds will be used to support the ef-
forts of Catholic Charities USA as they reach 
out to provide humanitarian aid in the form of 
water, food, shelter, and medical care. Catho-
lic Charities will be involved in long-term ef-
forts to restore communities after this wide-
spread destruction. Also, funds will go to 
support the USCCB’s efforts to assist with pa-
storal and reconstruction aid to the Church. 
Humanitarian funds for any future disasters 
impacting communities outside the US may be 
shared with Catholic Relief Services for their 
response efforts. 
 
I ask that parishes take a second collection in 
the next few weeks to support these efforts. 
You can also make a donation online at any 
time from our website at worcesterdio-
cese.org. 
 
Since my arrival in the Diocese of Worcester, I 
have noted on many occasions the wonderful 
generosity of the people of our Diocese. I pray 
that our continued sense of gratitude for the 
gifts God has bestowed on us will encourage 
us to help our brothers and sisters in this time 
of need. Thank you for your assistance and 
may God continue to bless you and your fami-
lies.  
 
With every prayerful best wish, I remain 
 
Sincerely yours in Christ, 

 
 
 

Most Reverend Robert J. McManus 
Bishop of Worcester  



DEAR  PARISHIONERS, 
 

On October 16th we celebrated  
the 40th anniversary of the elec-
tion of pope St. John Paul II, 
whom we remember as a man of 
great faith, who entrusted himself 
to Jesus through Mary. He used to 
repeat often; Totus Tuus Maria, 
I’m all yours, Mary. I would like 
to take this opportunity to follow 
his example and entrust our entire 
parish into the hands of Our 
Blessed Mother.  
 
 
 

Total Consecration to Jesus through Mary 
 

We are a parish dedicated to our Patroness, Our Lady of 
Czestochowa. We want to honor Mary, Mother of God, in 
a special way for the feast day of the Immaculate Concep-
tion. I invite you all to participate in a Total Consecration 
to Jesus Christ through Mary or to renew your consecra-
tion with us. 
 
Consecration is an “Act of Entrustment” set aside for a 
sacred purpose. Mary’s life was set aside for the sole pur-
pose of serving our Lord. By following her example, we, 
too, can completely give ourselves to Christ in a funda-
mental way that consecrates us to Him. Totus Tuus 
“Totally Yours”, A Consecration to Jesus through Mary 
with Saint John Paul II is an absolutely beautiful journey 
to help us grow in holiness and increase our faith, hope 
and love. It aids us in our ability to serve our Lord Jesus 
Christ. The basic premise set forth by St. Louis de Mont-
fort is simply that Jesus came into the world through 
Mary and that for us to always be assured of being 
close to Jesus, even closer than before, we should go to 
Him through Mary. The 33-day method of St. Louis de 
Montfort’s consecration was used by Pope John Paul II 
and was the inspiration for his personal motto “Totus Tu-
us” which means Totally Yours. 
 
The preparation time for this Entrustment consists of 33 
days of daily prayer which you can do at home. The par-
ish is offering a “weekly” evening and Saturday morning 
retreat class to compliment your readings and prayers. 
Our first Introductory retreat class begins on Saturday, 
November 3rd or Sunday, November 4th.   
 
We will begin the 33 days of preparation as a parish 
on November 5th and celebrate the consecration on 
Saturday, December 8th  – the Feast of the Immaculate 
Conception – on December 8th with a special Conse-
cration Mass with Bishop McManus followed by a Cel-
ebration!   
Fr. Ryszard Polek 
 
 

DRODZY PARAFIANIE 
 

W dniu 16 października ob-
chodziliśmy 40 rocznicę wy-
boru papieża Jana Pawła II, 
którego pamiętamy jako 
człowieka wielkiej wiary i 
tego, który zawierzył swoje 
życie i posługę Jezusowi 
przez Ręce Maryi. Często 
powtarzał: Totus Tuus Ma-
ria, czyli Cały Twój Maryjo. 
Chciałbym wykorzystać 
rocznicę wyboru Jana Pawła 
II, aby za Jego przykładem   
zawierzyć całą naszą parafię 
Maryi.  
 

Całkowita konsekracja Jezusowi przez Maryję 
 

Nasza parafia jest poświęcona Matce Bożej Częstochow-
skiej. Maryja jest patronką naszej parafii i każdego z nas. 
Pragniemy to potwierdzić poprzez akt zawierzenia i kon-
sekracji całej parafii jej szczególnej opiece w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia tego roku.  
 

Konsekracja, to akt zawierzenia, poświęcenia ze względu 
na cel religijny. Życie Maryi było całkowicie poświęcone 
Bogu. Chcemy za jej przykładem całkowicie oddać się na 
służbę Jezusowi, poprzez akt konsekracji.  
Totus Tuus „Cały Twój”, Konsekracja Jezusowi przez 
Maryję z Janem Pawłem II jest cudowną podróżą dającą 
możliwość wzrastania w świętości, wierze, nadziei i miło-
ści. Pomaga lepiej służyć Jezusowi.  
Najważniejsza idea pobożności Maryjnej wyrażona przez 
św. Ludwika Grignon de Montfort mówi, że Jezus przy-
szedł na ten świat przez Maryję i dlatego, jeśli chcemy 
być blisko Jezusa, powinniśmy iść do Niego przez Ma-
ryję.  
Droga konsekracji według św. Ludwika, była inspiracją 
dla św. Jana Pawła II do jego osobistej konsekracji i jego 
motto życiowego „Totus Tuus”, Cały Twój.  
 

Przygotowanie do zawierzenia się Maryi obejmuje 33 dni 
modlitwy i czytania duchowego, które można zrobić sa-
memu w domu. Oprócz tego będziemy mieli możliwość 
uczestniczenia w spotkaniach w j. angielskim w soboty 
rano od 7:45-9:00 i w niedzielę wieczorem od 6:15-8:00, 
oraz w j. polskim we wtorki wieczorem od godz. 7:45 do 
9:00, jako uzupełnienie naszego przygotowania. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w sobotę 3 listopada,  w niedzielę 
4 listopada i we wtorek 30 października.   
 
W poniedziałek 5 listopada rozpoczynamy 33 dniowe 
przygotowanie do konsekracji naszej parafii, która 
nastąpi w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
8 grudnia, (sobota) podczas Mszy św. o godz. 4:00, w 
obecności naszego Biskupa Roberta McManus.  
ks. Ryszard Polek 







ZAPISY DO PARAFII  
Witamy nowych parafian. Zachęcamy też wszystkich do 

oficjalnego zapisania się do naszej parafii. Wystarczy wypełnić 
formę z pierwszej strony biuletynu.  

 
Parafia żyje dzięki Twojej obecności, wierze, miłości oraz  

ofiarowaniu swojego  czasu, zdolności i pomocy materianej.  
Matko Boska Częstochowska -  

 módl się za nami! 

PARISH MEMBERSHIP  
We welcome new members. Just complete the registration form 
on the front page of this bulletin, then drop it in the collection 

basket or mail it to the rectory.  
Our Parish depends on your  presence, faith, love  

and the sacrifice of your  time,  talents and treasure.  
Our Lady of Czestochowa,  Pray for us ! 

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

 

 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. 

T    U    P   E   
and for all your donations to our church.  

God Bless you!  
I would also like to thank you for remembering your parish or 
School with memorial offerings on the occasion of the death of 
your loved ones and when you make your wills, bequests and 
testaments.  

DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE   
Z KOPERT PARAFIALNYCH 

oraz za każdą ofiarę złożoną na potrzeby parafii. Bóg zapłać!  
Dziękujemy również za ofiary na parafię lub szkołę St. Mary’s 
składane przez rodzinę, krewnych i przyjaciół z okazji pogrze-

bu kogoś bliskiego. 

BUILDING  RENOVATION  FUND  
 FUNDUSZ   REMONTOWY 

 
Thank you to all who continue to contribute so gener-
ously to our Building Renovation Fund. Last week we 
received donations from the following families: 
 
Dziękujemy za wszystkie ofiary na Fundusz Remontowy.  
W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy ofiary od  następują-
cych rodzin.: 
 
 
 

Brzóska, Marek and Marzena 
Ermanski, Brenda 
Kania, Elizabeth 
Klimaszewski, Waclawa 
Kush, Bronislaus 
Małkowski, Marianna 
Prytko, Robert and Lisa 
Sicotte, Faith 
Szambelan, Marian and Elżbieta 
Wąsiewicz, Halina and Stanisław 
Zaleski, Antoni and Gabriella 
 
TOTAL Donations this week: $651.00 

Thank you and may God Bless you! 
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

SECOND COLLECTION THIS WEEKEND 
World Mission Sunday Collection 

SECOND COLLECTION NEXT WEEKEND 
Hurricane Relief   

 

DRUGA KOLEKTA  DZISIAJ: 
Niedziela Misyjna 

DRUGA KOLEKTA ZA TYDZIEŃ 
Pomoc ofiarom huraganów 

SUNDAY COLLECTION  WEEKLY REPORT 
KOLEKTA NIEDZIELNA - SPRAWOZDANIE TYGODNIOWE 

 

WEEKEND OF OCTOBER 14, 2018 
 
 

REGULAR COLLECTION   $ 4,022.00 
FORTY HOURS DEVOTION   $    737.50 
SPECIAL MONTHLY MAINTENANCE           $    197.00 

BUILDING RENOVATION FUND  $    651.00 
 

Thank you for loving and supporting your parish.  
GOD BLESS YOU!   

 

Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby naszej parafii.    
BÓG ZAPŁAĆ! 



ST. MARY’S SCHOOLS  BOTTLE AND 
CAN DRIVE 

Every WEDNESDAY please bring all of your 
bottles and cans and drop them off in front of 

the school in boxes or trash bags. We will take 
care of the rest. Please make sure the bottles or 
cans are redeemable in MA. (water bottles are 

NOT redeemable). Proceeds benefit the 
school’s Athletics program. We thank you for 

your continued support!  Any questions, please 
call the High School office, 508 753 1170.  Pro-
ceeds benefit the school’s Athletics program. 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczniów 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. 

 

SATURDAY SCHOOL  
OF POLISH LANGUAGE 

 

is opening a class for adults.  
Anybody interested in learning Po-

lish, please contact  
 

Hanna Olszewska at: 
508 615 3562 

SOBOTNIA   SZKOŁA   
JĘZYKA   POLSKIEGO 

 im. Św. Jana Pawła II 
 

SATURDAY SCHOOL  OF POLISH LANGUAGE 
 

Dyrektor: Hanna Olszewska  
Tel. 508 615 3562 

 Prezes Zarządu: Agnieszka Serafin 
Tel. 508 887 2149 

www.PolskaSzkolaWorcester.org  
 polskaszkolaworcester@gmail.com 



  

 

 MAREK JANCEWICZ 
Plumbing, Heating,  

Gas Fitting 
Licensed, Insured 

Boilers-Gas-Oil-Steam 
Forced Hot Air 

508-987-5472   

                     Henry-Dirsa Funeral Service                            
 

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

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

 
 

  
 

Open to the Public 
Hall Rental Available 

C   M  M  

116-120 Green St. (Canal Dist.) 
(508) 753-9612 

  

   

   31 CAROLINE ST. 
GRAFTON HILLS NEWEST APARTMENTS  

1BR, W/D, Storage, Off-str. Pkg.  
Heat /HW incl.. No smoking, no pets  

508-756-2147 
cathy@botanybayproperties.com 

 

Spaces available! 
508-755-5959 

300 / year 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
ZATRUDNIĘ osoby do pracy przy malowaniu  

od zaraz. Wymagane doświadczenie 

 i własny transport. Grzegorz 978-430-9918 

SHOPPING  
ON AMAZON? 

By accessing Amazon.com 
through a link on St. Mary’s 
Schools website you can 
support our Schools! 
Please share this infor-
mation with your family and 
friends. Thank you!  
The school website is: 
www.StMarysWorcester.org 

Caring	for	families		

WHITE  EAGLE       

AGNIESZKA E SHANAHAN, DMD 
FAMILY DENTISTRY 

 
 

239 Main Street 
Spencer, MA 01562 
 
 

Tel. 508.885.6956 
 
 
 

Mówimy po polsku 

 

Please, patronize  
our Bulletin  
Sponsors. 
Thank you! 

 

P.N.I. CLUB,  INC 
Facilities for Weddings, 

 Showers and Parties 
Catering for after Funeral Affairs  

290 Millbury St. — Pulaski Square 
 

(508) 757-5645 

B R O T H E R S   I I 
Catering Service 

 

ALL TYPES OF FUNCTIONS 
 

MERCY MEALS 
 

JOHN BARTOSIEWICZ 
 

508-865-4172 or 508-769-4352  

EUROPEAN DELI  
Barbara Gąsiorowska 

508 797-1606  
23 Millbury Street, Worcester 

Polskie wędliny i wyroby mięsne, 
Gotowe polskie dania i potrawy, 
Catering, asortyment produktów 

polskich i europejskich,  
Wysyłamy paczki do Polski! 

 

5 Neponset St.                              
Worcester, Massachusetts 01606 

Monique Golemo 
Sales Agent 
508-414-0799 
moniquegolemo@kw.com 
moniquegolemo.kwrealty.com 

            #9554243 

FREE  
M ARKET AN ALYSIS 
 2 & 3 family homes selling 

at all time HIGH prices  
($300,000 (+ or -) 

 
Call for a FREE estimate 

 
SOPHIE KOZACZKA  

( realtor)   
Cell:774-696-0693  

e-mail kozaczka@kw.com 
 

Mówię po polsku 

If you are interested in placing an AD  
to promote your business  

and help support our parish, 
please contact the Rectory at 508-755-5959 

or rectory@olcworcester.com  

RICHARD KALINOWSKI 
 

Attorney and Counselor at Law 
Harvard Place, Suite 311 

35 Harvard St. 
Worcester, MA 01609 

508-713-1555 
rich@kalinowskilawoffice.com 


