
CELEBRATE WITH US!!!�

�

�

EUCHARIST & RECONCILIATION �

�

MSZE ŚW. & SAKRAMENT POJEDNANIA�

�

 �

Morning Masses / Msze poranne:�

  7:00AM (English / w języku angielskim)�

 Confessions after Mass / Spowiedź pomiędzy Mszami�

  8:00AM (Polish / w języku polskim)�

 First Friday confession / Spowiedź w pierwsze piątki       �

  6PM� 8:45PM�

 �

Every Saturday / Każda sobota:�

 4:00PM � 5:00PM Adoration of the Most Blessed       

Sacrament, confessions & Mass at 5:00PM�

 �

Saturday Vigil Mass/ Sobota wieczór Msza Św.:�

  5:00PM (English )�

  4:00PM � 5:00PM Adoracja Najświętszego 

Sakramentu,    spowiedź oraz Msza Św. wieczorna o 

�                godz. 5:00PM   (w języku angielskim)�

 �

Sunday Masses / Msze Niedzielne:�

  8:00AM & 11:00AM (Polish / w języku polskim)�

  9:30AM [Children�focused] (English / w języku       �

� � � �                    angielskim)�

  7:00PM   (English    / w języku angielskim)�

             �

 �

�

�

�

�

�

 OUR LADY OF CZESTOCHOWA�

 

ROMAN CATHOLIC PARISH 

115 South Third Street�

Harrison, NJ 07029�

Tel: 973�483�2255, Fax: 973�483�4688�

E�mail: rectory@olczestochowa.com�

�

�

  

 

PASTOR / PROBOSZCZ 

Fr. Paul Molewski / Ks. Paweł Molewski  

 

 

 

IN RESIDENCE / REZYDENT 

Fr. Msgr. Joseph Plunkett / Ks. Joseph Plunkett 

 

 

 

RELIGIOUS EDUCATION - CCD DIRECTOR 

& SECRETARY / 

DYREKTOR PROGRAMU KATECHETYCZNEGO &  

SEKRETARKA 

                                Mrs. Marzena Żmuda – Dudek 

     

  

 MUSIC DIRECTOR / DYREKTOR MUZYCZNY 

                                      Mr. Krzysztof Buczynski 

 

 

 

       �

 �

        PARISH OFFICE  / GODZINY OTWARCIA          �

             HOURS  /   KANCELARII PARAFIALNEJ�

       Monday �� Friday            Poniedziałek �� Piątek              �

       9:00AM  � 4:00PM                  9:00 do 16:00�

              Saturday                                Sobota�

     9:00AM � 12:00Noon              9:00 do 12:00�

�

�

            DEVOTIONS / NABOŻEŃSTWA               �

       (in Polish or English / w języku polskim lub angielskim)                              

�

Annual Eucharistic Devotions after Labor Day�

Doroczne Nabożeństwo 40�to godzinne po Labor Day.�

�

�

Every Wednesday / Każda środa:�

6:00PM � 7:00PM Adoration of the Most Blessed 

Sacrament, confessions, Rosary & Chaplet of Divine 

Mercy, Novena to Our Blessed Lady & Mass at 

7:00PM (Polish)�

6:00PM � 7:00PM  Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, spowiedź, Różaniec i Koronka do 

Miłosierdzia Bożego, Nowenna do Matki Bożej oraz 

Msza św. o 19:00 (w jęz. polskim)�

�

First Friday / Pierwszy piątek miesiąca�

…& added 9:00PM Mass & 6:00 PM to 9:00PM 

Adoration of the Most Blessed Sacrament / także Msza 

o 21:00 i Adoracja Najświętszego Sakramentu od 

18:00 do 21:00�

 �

  ALL ARE WELCOME�

�



   �

HOLY  FAMILY OF  JESUS,  �

MARY  & JOSEPH�

UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ RODZINY �

  �

  �

5:00PM Vigil  +Joseph Bator Sr. ( family)�

� +Carmela Iannaccone & +John Cortazzo ( Aquino�

� � � � � �    family) �

Sunday � Niedziela  � December 29�

     8:00AM   �

     9:30AM  Children Focused Mass   �

      �   Special inten�on for Sister Doris ( Carole Anderson)�

       �

      11:00AM  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki �

                      Najświętszej dla Szymusia z okazji pierwszego 

� � � �         roczku ( przyjaciele) �

     7:00PM  �

Monday � Poniedziałek � December 30�

     7:00AM +Ray Aiello Sr. & deceased members of FOSS�

     8:00AM +Charlie Dombrowski ( Laura Dombrowski with 

� � � � � �       family)�

Tuesday � Wtorek�December 31�

       7:00AM +Daniel Daugher & deceased members of �

� � � � � �         FOSS�

       8:00AM + Ted Czapla�

       5:00PM [E]  �

      7:00PM [P]  Msza Św. Dziękczynna  

          - Za parafie i parafian�

                       - Z prośbą o błogosławiństwo Boże dla Anny & �

�             Jerzego Kosakowskich i ich dzieci i wnuków 

Wednesday � Środa � January 1�

    8:00AM  �

    9:30AM  Children Focused Mass     �

� �

        11:00AM  �

        7:00PM �

Thursday � Czwartek� January 2�

�

   7:00AM �

   8:00AM  +Det. Joseph Seals�

�

First Friday � Pierwszy Piatek � January 3�

   7:00AM �

   8:00AM     O Boże błogosławieństwo wszelkie potrzebne 

�       �       łaski dary Ducha Św. Dla Prezydenta �

� � � � �                    Trumpa�

   9:00PM     O Boże błogosławieństwo wszelkie potrzebne 

�           łaski dary Ducha Św. troskiwą opiekę Panny 

�            Najświętszej dla grupy pielgrzymkowej �

                                           Sursum  Corda  z Nowego Jorku�

Saturday� Sobota � January 4�

   7:00AM    �

   8:00AM  �

EPIPHANY OF THE LORD/�

�

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA �

�

PAŃSKIEGO TRZECH KRÓLI�

  �

  5:00PM Vigil   �

Sunday � Niedziela  � January 5�

     8:00AM 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

�           Matki Najświętszej dla Marii z okazji urodzin 

� � � �           ( dzieci z rodzinami) 

�       2) +Józef Nadolny�7 rocznica śmierci �

                                           +Władysława i +Andrzej Nadolny 

� � � � �               (rodzina)�

     9:30AM  Children Focused Mass   �

     +Antonio Alonso�1st year anniversary ( wife & children)�

� +Helen Smiecinski ( family)�

�

        11:00AM  Za parafian żywych i zmarłych�

�

     7:00PM  �

�

�

Modlitewne Czuwania w Pierwsze Piątki Miesiąca�

�

�

 Kochani parafianie.    �

     Zapraszam Was wszystkich na modlitewne 

czuwanie w pierwszy piątek�stycznia, będziemy mieli 

rozważanie na temat;  Kim jest dla mnie Jezus 

Chrystus i  pierwszopiątkową spowiedź 

świętą.�  Czuwanie rozpoczniemy w ciszy o godz. 

18.00 z  wystawieniem Najśw. Sakramentu  przed 

Chrystusem obecnym w Eucharystii będą rozważania.  

Czuwanie zakończymy Mszą św. o godz. 21.00 i 

Apelem Jasnogórskim. Będzie zaproszony polski 

ksiądz�gość. Serdecznie wszystkich Parafian na te 

pierwszopiątkowe czuwanie zapraszam.� � � � � � � � � � � �ks. 

Paweł� � proboszcz �

�

�

�

OPŁATEK PARAFIALNY  �

Zapraszamy wszystkich Parafian na   

„Opłatek parafialny” naszej wspólnoty w 

niedzielę, 12 stycznia 2020  po Mszy Św. o 

godz. 11:00  na dolnej sali parfialnej.  

Będziemy kolędowali, dzielili się opłatkiem i 

składali sobie życzenia. Dzieci z polskiej szkoły 

zaprezentują „Jasełka” 

  

Wstęp wolny. Prosimy o upieczenie i 

ofiarowanie ciast  

�

�

�

�
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GOSPEL REFLECTIONS�

�

�

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph�

� It may sound like a story line from a bad situation 

comedy, but how many of you parents out there have gone 

to one of those parent�teacher meetings, only to come 

away shaking your head in wonder. "Was that our kid she 

was talking about?" Little Junior who can't find the 

clothes hamper, talks with his mouth full, and slugs his 

sister at home is one of the most delightful young students 

in Mrs. Smith's class. Sometimes, are we standing too 

close to our children to really see them for who they are?�

According to ancient Jewish laws, a woman who had 

given birth was not allowed into the temple for forty days, 

where she was then given "purification" as described in 

today's Gospel reading from Luke. Most new mothers 

would also offer a lamb and a dove for a sacrifice, or if 

the family was very poor, two doves or pigeons, as was the 

case for Joseph and Mary.�

� It was Simeon and Anna, two faith�filled 

individuals from outside the family, who recognized with 

joyful exclamations that the child Jesus was the Messiah. 

Luke tells us that Joseph and Mary "were amazed at what 

was said about him."�

� In today's seemingly secular world, where those of 

faith are greeted with disdain and even hostility, the 

faithful family stands even more importantly as a center of 

life itself (CCC 1656). The Second Vatican Council even 

recognized that parents are "by word and example ? the 

first heralds of the faith with regard to their children. They 

should encourage them in the vocation which is proper to 

each child." Today is the feast of the Holy Family; look at 

the children around you, perhaps �

for the first time, with amazement at these young gifts from 

God.�

� �              © Liturgical Publications Inc�

�

Octave of Christmas and Solemnity of 

Mary, Mother of God                                                 

�

Old Calendar: The Circumcision of Our Lord                                                              

� On the Octave (8

th

day) of Christmas the Church 

celebrates the Solemnity of Mary, Mother of God, our 

Lady's greatest title. In the modern Roman Calendar only 

Christmas and Easter enjoy the privilege of an octave. 

Before the Calendar was reformed this was the Feast of the 

Circumcision of Our Lord   "Mary, the all�holy ever�virgin 

Mother of God, is the masterwork of the mission of the Son 

and the Spirit in the fullness of time. For the first time in the 

plan of salvation and because His Spirit had prepared her, 

the Father found the dwelling place where his Son and his 

Spirit could dwell among men. In this sense the Church's 

Tradition has often read the most beautiful texts on wisdom 

in relation to Mary. Mary is acclaimed and represented in 

the liturgy as the "Seat of Wisdom." �                             

Catechism of the Catholic Church 721�

�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE 

�

Uroczystość Świętej �

Bożej Rodzicielki, Maryi�

�

   � �

� Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od 

Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy 

chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego 

Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat 

Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki 

Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej 

ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z 

wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej 

Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą 

macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.�

   Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego 

się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje 

ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a 

zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów 

Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego 

wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności 

chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku 

wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.�

   � Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to 

najstarsze maryjne święto. Podkreśla ono wagę Jej 

macierzyństwa. Wprowadził je do liturgii Kościoła papież 

Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru 

w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę 

tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w 

roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do 

rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. 

Wybrano bardzo stosowny, nie przypadkowy dzień: 

oktawy Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów 

dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni 

hołd Jego świętej Rodzicielce. �

�

�

�

Z Matką Księcia Pokoju�

�

� �

� Pierwszy stycznia jest dniem szczególnej 

modlitwy o�pokój w�całym Kościele. Dzień ten 

poświęcony jest Matce Bożej. To z�Nią Kościół wchodzi 

w�nowy rok z�nadzieją, że pomoże w�opanowywaniu 

wszelkich porywów gniewu, zarówno w�rodzinnych 

domach, jak i�układach międzynarodowych. Ona, która 

była świadkiem gniewu wylanego na Jej Syna i�nie rzekła 

ani słowa, wie, że walka o�pokój na ziemi zawsze będzie 

wyglądała dokładnie tak, jak na Golgocie. Tam 

prawdziwe zwycięstwo należy do Jej Syna, a�nie do tych, 

którzy przybili Go do krzyża. Tam ogień ich okrucieństwa 

i�nienawiści został ugaszony miłością i�pokojem Tego, 

kogo uśmiercili. Modlitwa o�pokój na świecie to wspólne 

błaganie Boga o�rozprowadzenie wody pokoju, która 

płynie ze źródła bijącego na Kalwarii.  �

                                                    �

                                                        Ks. Edward Staniek�

�



ZABAWA  SYLWESTROWA 

 

Zapraszamy wszystkich na wspólne 

powitanie Nowego Roku.   

Zabawa Sylwestrowa w sali parafialnej 

odbędzie się 

 31 grudnia 2019 o godz. 20:00. 

 

Cena biletu $100.00 od osoby.   

Bilety do nabycia do 29 grudnia w 

kancelarii parafialnej oraz podczas 

sprzedaży artykułów świątecznych. 

 

Będzie grał DJ Paweł 

 

Gorąca kolacja i butelka szampana  

na każdym stole.  

 

Dodatkowe napoje i alkohol we własnym 

zakresie. 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy 

wszystkich, którzy zechcą przywitać  

z nami   

Nowy 2020 Rok. 

�

NEW YEAR’S EVE DANCE 

New Year’s Dance on December 31, 2019 

at 8:00PM in parish hall.   

 

Together we’ll welcome the New Year 2020 !.  

 

Tickets: $100 per person  

 

available until 12/29/19 at the rectory & also  

during the Christmas sale.  

 

Hot supper & bottle of champagne on  

each table.  

You may bring your own soda & drinks. 
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�

�

�

JOIN US AS WE�

 “DINE OUT TO DONATE”�

�

ANY SUNDAY�

12:00PM TO 4:00PM�

�

La Pizza Restaurant�

�

�

�

�

�

�

240 Harrison Ave Harrison NJ�

�

PLEASE PRESENT THIS FLYER TO YOUR 

SERVER TO ENSURE 15% OF �

YOUR BILL WILL BE �

DONATED BACK TO �

�

OUR LADY OF CZESTOCHOWA 

CHURCH�

�

CZAS PŁACENIA PODATKÓW...�

�

Wkrótce rozpocznie się okres rozliczania podatków. Wszyscy 

zarejestrowani parafianie, którzy w mijającym roku ofiarowali 

na Kościół $ 250.00 lub więcej będą mogli otrzymać stosowne 

zaświadczenia. Wszystkie ofiary na kościół są liczone i 

rejestrowane przez ParishSoft, według kwot wpisywanych 

na kopertach parafialnych. Prosimy o uzupełnienie zaległych 

donacji do dnia  31 grudnia 2019, tak, abyśmy mogli 

przygotować wszystkim na czas odpowiednie zaświadczenia.  

�

BÓG ZAPŁAĆ ZA WASZĄ OFIARNOŚĆ�

I WSPÓŁPRACĘ DLA DOBRA NASZEJ PARAFII!�

�

TAX TIME �

TAX TIME is coming again! A statement of donations to Our 

Lady of Czestochowa Church for tax purposes will be available 

to all registered parishioners who have donated $250.00 or 

more to the church in 2019. Please check if your pledges are 

up to date. All donations for 2019 must reach the parish by 

December 31

st

 in order to prepare the statements.  All dona-

tions are recorded in accordance with the amount indicat-

ed on the offering envelopes.    

 

 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY & COOPERATION 
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�

HOME BLESSING 2020�

�

�

If you wish to have your home blessed by the priest during the Christmas season, it will be necessary for you to 

fill out the form at the bottom of this page and return it either by mail or in the Mass Collection �

�

�

KOLĘDA � WIZYTA DUSZPASTERSKA�

�

Drodzy Parafianie i Goście, jeżeli życzycie sobie, aby Wasz dom został poświęcony przez księdza podczas 

wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej formy i jak najszybsze 

odesłanie jej pocztą na adres parafii lub wrzucenie do koszyka w czasie kolekty.�

�

�

KOLĘDA	�	HOME	BLESSING�

�

�

PLEASE PRINT / PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM�

	�

�

Name /Imię i nazwisko	�

�

�

___________________________________________________� � � � � � � � �

Full address/ Dokładny adres�

� � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � � � � �

�

Telephone/Telefon  � � � � � � � � � � � �

�

�

Please check the most convenient time (X) / �

Proszę zaznaczyć najbardziej odpowiednią porę (X):�

�

Weekday /W tygodniu_____� � �    or   Weekend / w weekend _______________� �

�

 �

 (9AM�12Noon)Morning_______  Rano      (3PM�5PM)Afternoon______ Po południu                      

 �

                         �

 (6PM�9PM)Evening_______Wieczorem�

�

               � � � � � �

�

�  �

       The priest will contact you by phone before visit /�

             Kapłan skontaktuje się z Państwem telefonicznie przed wizytą duszpasterską�
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Law Office of
Gregory J. Eck

IMMIGRATION LAWYER
Work/Family Visas • Green Cards

Deportation Defense
78 John Miller Way | Kearny, NJ

Call: 201-604-2544
gje@gregecklaw.com

www.gregecklaw.com

FREE CONSULTATION 
Hablamos español

ACE
Auto
Salvage
AUTO SCRAP INC.

34-38 Stover Ave.
Kearny, NJ 07032

201-997-6178

NEW & USED TIRES & RIMS
Wholesale & Retail | SPEED BALANCE

TOLL FREE 973-482-5221
305 Frank E. Rodgers Blvd. • Harrison, NJ

San
Antonio
TIRE SHOP

Jolanta Kozinska
Realtor Associate

761 Ridge Rd • Lyndhurst
Office: 201-460-8000
Cell: 201-406-1960

Independently Owned & Operated

BUG-ELIMINATORS
TERMITE & PEST CONTROL, INC.

 Commercial 
 Residential • Industrial

 973.759.0966
 30 Years of Experience
 • PEST CONTROL SERVICE
 • BED BUGS
 • RODENT CONTROL
 • TERMITE 
 www.Bug-EliminatorOnline.com

Containers Service
Asphalt • Dirt • Brick • Metal • Concrete 

Construction Debris & Much More!
100 Riverside Ave | Newark

 SILVA  RECYCLING
 CORPORATION

Recycling Service
Concrete • Marble • Pavers

Brick • Asphalt & More!

973-483-3792

Buy-Sell-Rent-Property Management
Free Evaluation of your home-Serving all North NJ

Residential & Commercial Real Estate
Office: 201-997-7000 Mobile: 201-424-7755

 john@mycoccia.com

Sprzedaż - kupno - wynajem domów
Oszacowanie i wyceny nieruchomości

Sprzedajemy na cały północ NJ
Biuro: 201-997-7000  Komórka: 201-424-7755

www.cocciarealty.com
Jan R. Kwapniewski, President & Parishioner

Areas #1 Real Estate Broker

MULLIGAN FUNERAL HOME
Arrangements can be made in English/Polish

331 Cleveland Ave., Harrison 
973-481-4333

Pre-need planning available
Frank X. Mulligan III - Manager,  NJ Lic. No. 4221

Modern Barrier Free Facility • Private Parking
www.mulliganfh.com | mulliganfh@gmail.com

WILFRED ARMITAGE & WIGGINS 
FUNERAL HOME

596 BELGROVE DRIVE • KEARNY, NJ

Mark G. Wiggins, Manager
N.J. Lic. No. 3916

(201) 991-0657 • Fax (201) 991-0806

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

Patrick O. Lacsina 
Law Offices, LLC

Patrick O. Lacsina, Esq.

215 N 5th Street
Harrison, NJ 07029

ph. 973-485-3584
fax 973-741-2395

POLLawLLC.com


