
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�

�



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�

� +Janina Krasnodębska ( June & Joseph Wnorowski)�

�

     7:00PM  �

�

Monday � Poniedziałek � January 6�

     7:00AM �

     8:00AM +Sophie & George Rendziniak ( Laura �

� � �             Dombrowski with family)�

�

Tuesday � Wtorek�January 7�

       7:00AM �

       8:00AM + Zofia & Jan Kamiński ( syn Czesław)�

�

Wednesday � Środa � January 8�

         7:00AM  �

   6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu,  okazja 

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka   do miłosierdzia  

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

    7:00PM +Janina Krasnodębska ( rodzina Dymnicki)�

�

Thursday � Czwartek� January  9�

�

   7:00AM �

   8:00AM  +Ks. Józef Piątek�pierwszy mieśiac od śmierci �

� � � �                   ( ks. Kan. Zubik)�

�

�

Friday � Piatek � January 10�

   7:00AM +Hazel Faulk & deceased members of FOSS�

   8:00AM     �

�

Saturday� Sobota � January 11�

   7:00AM    �

   8:00AM  �

BAPTISM OF THE LORD/ �

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU�

PAŃSKIEGO�

�

�

  5:00PM Vigil   +Walter Smiecinski ( family)�

� + Pawel�1st anniversary of death ( wife Mariola)�

�

Sunday � Niedziela  � January 12�

     8:00AM �

     9:30AM  Children Focused Mass   �

     �

        11:00AM  +Janina Krasnodębska ( Teresa & Józef�

� � � � �           Rakowski)�

�

     7:00PM  �

�

�

�

OPŁATEK PARAFIALNY  �

Zapraszamy wszystkich Parafian na   

„Opłatek parafialny” naszej wspólnoty w 

niedzielę, 19 stycznia 2020  po Mszy Św. o 

godz. 11:00  na dolnej sali parfialnej.  

Będziemy kolędowali, dzielili się opłatkiem i 

składali sobie życzenia. Jasełka  odegra grupa 

góralska z Koła im. Jana Sabaty.  

Wstęp wolny. Prosimy o upieczenie i 

ofiarowanie ciast  

�

�

Wiara jest źródłem zwycięstwa człowieka 

w nim samym, zwycięstwa nad sobą 

samym, nad tym wszystkim, co w nim 

jest niskie, co w nim jest grzeszne, co go 

niewoli wewnętrznie. �

Święty Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła (1920�2005)�
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�

�

�

Epiphany of Our Lord�

�

“…the Gentiles are coheirs, members of the same 

body, and copartners in the promise in Christ Jesus 

through the Gospel.” (Ephesians 3:6)�

Today we celebrate the fact that Christ came to all of us, 

not just the Hebrews. He made us all one body with Him. 

Because God has given us different gifts, we all have dif-

ferent yet equally valuable roles to play in the Body of 

Christ. If one of us does not play his or her role the whole 

body suffers. How will you play your role this year?�

�

GOSPEL REFLECTIONS�

The Epiphany of the Lord�

�

� We may walk many roads when we search for God, 

and He leads us all the while. The men we honor today 

were not Jews. The Messiah wasn’t coming for them, not in 

the minds of Jesus’ contemporaries. These men were astrol-

ogers. They were adept at reading portents in the sky, a 

practice condemned in the Mosaic covenant. Still, to the 

best of their knowledge and awareness, they were seeking 

the truth. This truth led them to journey from their own 

homeland to honor a king they’d never met, one they could-

n’t be sure truly existed. “‘We saw his star at its rising and 

have come to do him homage.’” Who do you know seeks 

God so tenaciously?�

� �

� “Magi from the east arrived in Jerusalem,” the 

Gospel tells us. Who are the seekers in your own life? May-

be it’s your cautiously curious co�worker, the neighbor who 

unexpectedly found peace on a yoga retreat, or your desper-

ately angry child who has chosen, for now, to go their own 

way. Perhaps they’re not overtly headed for Jesus now, not 

yet. But they may well be seekers of truth in ways we did-

n’t expect. Our invitation is to listen, inquire, and give di-

rections when appropriate.�

�

� The magi and modern�day seekers can inspire us as 

well. When is the last time you sought God’s truth so tena-

ciously? As believers, it can perhaps be easy to become 

desensitized to the Christmas season and to the miraculous 

reality we recently celebrated. Mass may have been lovely, 

but so was the succulent roast beef, the crisp smell of ever-

green, and the warm glow of family. Consider asking your-

self, “God, do I know you as well as I should? Would I 

journey as far as the magi to meet You, if I could? Do I 

journey to meet You daily in prayer? What do those answer 

say about me, and about our relationship?” Perhaps we, like 

the magi, can once again be “overjoyed” at seeing the 

Light of the World.             © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

�

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA �

PAŃSKIEGO � TRZECH KRÓLI�

    �

  Chrystus jest światłem jaśniejącym w�ciemnościach 

naszego życia. Podążając za Nim dostąpimy oglądania 

Boga, którego dotąd znamy jedynie przez wiarę. Ze 

wszystkich krańców ziemi przychodzą do Chrystusa 

ludzie spragnieni bliskości Boga. On sam nas 

przyciąga ku sobie, jeśli � tak jak Mędrcy ze Wschodu 

� pozwalamy Mu, aby Jego głos nas przenikał, jeśli nie 

zamykamy Mu dostępu do siebie.	�

                             Paweł	Bieliński,		„Oremus”		styczeń	1998,	s.	25 �

�

�

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto 

Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara 

kończy trwające od Wigilii obchody święta 

Bożego Narodzenia. Uroczystość Trzech Króli 

obchodzona jest także jako dzień misyjny w 

całym Kościele katolickim.�

� �

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania 

króla Heroda w Judei do Betlejem ��miejsca 

narodzin Jezusa � przybyli ze wschodu mędrcy (trzej 

królowie),gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził 

się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, 

oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper ofiarował 

kadzidło � symbol boskości, �

Melchior � złoto, symbol władzy królewskiej, a 

Baltazar � mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.�

Na Trzech Króli poświęca się od przełomu XV i 

XVI wieku złoto i kadzidło; poświęcenie kredy 

wprowadzono w XVIII wieku. Święconym złotem 

dotykano szyi, by uchronić ją od choroby. 

Kadzidłem okadzano domy, także obory z chorymi 

zwierzętami.    �

Litery: K+M+B, które � zgodnie z tradycją� pisze się 

tego dnia poświeconą kredą na drzwiach domów,                    

nie odnoszą się, wbrew obiegowej opinii, do imion 

legendarnych trzech króli: Kacpra, Melchiora i 

Baltazara, lecz pochodzą od pierwszych liter � 

C+M+B � łacinskiego zdania: "Christus Mansionem 

Benedicat" � "Niech Chrystus błogosławi ten dom" 

lub "Christus Multorum Benefactor" ("Chrystus 

Wielu Dobroczyńca").�

Zgodnie z tradycją, księża w tym dniu zaczynają 

obchód kolędowy.�

  Wszystkie ludy ziemi oddadzą�

Ci pokłon, o�Panie,�

i�wszystkie narody będą Ci służyły�

 

 (Ps 72,11) 

 



BAL SYLWESTROWY � 

PODZIĘKOWANIA�

�

Pragnę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim uczestnikom balu sylwestrowego, 

oraz tym którzy wspomogli naszą Parafię. 

Moje najserdeczniejsze słowa wdzięczności dla 

tych wszystkich, którzy udekorowali salę, 

którzy przyszykowali bardzo, bardzo smaczne 

jedzenia i ciasta, którzy zorganizowali „wiejski 

stół”, którzy posprzątali po zabawie i  którzy w 

jakijkolwiek sposób przyczynili się, że 

bawiliśmy się wspaniale.  Dziekujemy dla DJ 

Pawła za opraw muzyczny.�

� � Szczęść Wam Boże!� ks. Paweł 

************************************************************  

NEW YEAR’S EVE PARTY�

 �THANK YOU!�

 I wish to thank all who very actively 

joined and dedicated their time and talent to 

prepare our New Year’s Eve Dance. Special 

thanks to all of our sponsors and individuals 

for preparing the very tasty food and offered 

donations. With your generous help everything 

was much easier! Thank you to all who sup-

ported our parish by participating. �

�� � God bless you!�  Fr. Paul�

�
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   ANNUAL	VOTIVE	LIGHTS	&	MEMORIAL	GIFTS�

Annual Votive Light may be lighted for your special 

intention or for your loved ones. As you go on your 

daily tasks, the candle’s .lame continues to express 

your worship, praise and petition. The offering is $ 

75.00 for 1 year.  The intention will be placed on the 

candle.  Please come to the rectory for arrangements. �

Intentions	 that	 are	not	 renewed	will	 be	 removed.                    

The Sanctuary candles ($5.00), Devotional candles 

($5.00), Mass candles ($5.00), and Host & Wine ($5.00) 

� intentions can be offered for living, deceased or in 

special intention. Stipend for any of the above is for 

one week.�

All intentions are published in our parish bulletin.�

Special	envelope	 for	candles,	host	&	wine	offering	

is	 included	 with	 your	 offering	 envelopes. Please 

print your intentions on the back of the envelope or 

use an extra sheet of paper. �

            �

�

ŚWIECE WOTYWNE ORAZ OFIARY�

W SPECJALNYCH  INTENCJACH�

Przyjmujemy  o.iary na świece wotywne ($75.00 na 

rok), w intencji naszych bliskich żyjących i zmarłych. 

Intencje zostaną umieszczone na świecach. Intencje,	

które	nie	zostaną	odnowione	zostaną	usunięte	ze	

świec. O.iary można składać w tygodniu w  kancelarii 

para.ialnej. Przyjmujemy również o.iary na świece 

przy Tabernakulum ($5.00), świece mszalne ($5.00), 

Wino i Hostie ($5.00) oraz świece dewocjonalne 

($5.00). O.iary te mogą być w intencjach naszych 

drogich zmarłych albo w specjanych imtencjach. 

Wszystkie intencje są publikowane w naszym 

biuletynie para.ialnym.  Specjalna	koperta	na	ten	cel	

jest	dołączona	do	kopert	para$ialnych.�

Prosimy	o	czytelne	wypisanie	intencji	na	

odwrotnej	stronie	koperty	lub	dołączenie	osobnej	

kartki z intencjami.  �

�

�

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


