
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�

�



BAPTISM OF THE LORD/ �

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU�

PAŃSKIEGO�

�

�

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

� + Pawel Szypszak�1st anniversary of death ( wife 

� � � � � �    Mariola)�

�

Sunday � Niedziela  � January 12�

     8:00AM �

    �

     9:30AM  Children Focused Mass   �

     � In honor of Nino Jesus ( Mendoza family)�

� For good health of Ma$hew�

    �

        11:00AM  1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie  dla �            �

                         Jerzego Bednarczyka z okazji urodzin ( żona z�

� � � �                                 dziecmi)�

              2)+Janina Krasnodębska ( Teresa & Józef Rakowski)�

� + Wacław Bruszewski ( Bożena, Hanna, i Joanna z �

� � � � �               rodzinami)�

� �

     7:00PM  �

�

Monday � Poniedziałek � January 13�

     7:00AM +Rev. Richard Asakiewicz �birthday � �

� � �   remembrance ( Carole Anderson)�

     8:00AM �

Tuesday � Wtorek�January 14�

       7:00AM �

       8:00AM Za dusze w czyściu cierpiące�

�

Wednesday � Środa � January 15�

   7:00AM  For the people of the Parish�

   6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu,  okazja 

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka   do miłosierdzia  

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

    7:00PM O powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo i  �

� opiekę Matki Najświętszej dla Eugenii Wrona� �

� � � � �            ( koleżanka)�

�

Thursday � Czwartek� January  16�

�

   7:00AM Rose Nadrowski & living members of FOSS�

   8:00AM  �

�

Friday � Piatek � January 17�

   7:00AM +Linda Naseef & deceased members of FOSS�

   8:00AM     �

�

Saturday� Sobota � January 18�

   7:00AM    �

   8:00AM  �

2

nd

  SUNDAY IN ORDINARY TIME �

II NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

   OPŁATEK PARAFIALNY  �

�

  5:00PM Vigil   +Joseph Bator Sr. ( Stanisława & Jasia�

� � � � �  Lesniewskich)�

Sunday � Niedziela  � January 19�

     8:00AM +Jadwiga Zambrzycka�6 rocznica śmierci �

� � � � � ( córka z mężem)�

� + Jadwiga & Stanisław Śliwowski (Łucja z rodziną)�

  �

   9:30AM  Children Focused Mass   �

     �

        11:00AM  1)  O Boże błogosławieństwo , zdrowie i   �

                           szczęsliwą operacje i opiekę Matki �

�              Najświętszej dla Barbary Scardino i jej �

� � �       rodziny ( kuzynka z rodziną)�

�        2)+Janina Krasnodębska ( Marek & Wiktor �

� � � � � � Grykien)�

� � + Anna Rak ( córka Teresa)�

� � + Franciszek Czajkowski ( żona Halina)�

� � +Amelia Piszczatowska ( siostra Krystyna)�

     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 Sabały.  

Wstęp wolny. Prosimy o upieczenie i 

ofiarowanie ciast  

�

With deepest sympathy�

Please pray for  +Janina Krasnodębska�

& all those faithful who passed away 

recently...Pray also for the families...�

Thank you!   God Bless...�

�

�

�

SERDECZNE KONDOLENCJE�

Módlmy się za zmarłą�

+Janina Krasnodębska�

Wyrażamy nasze serdeczne współczucie całej 

Rodzinie pogrążonej w żałobie i łączymy się z 

nimi w modlitwie.�
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��wewnętrzną wiernością względem Twojej woli.O Jezu, 

niewinny Baranku, Ty przedstawiłeś się Janowi 

w�postaci grzesznika, pociągnij również nas do wód 

Jordanu. Chcemy tam iść, by wyznać nasze grzechy, 

oczyścić nasze dusze. I�jak niebo otwarte oznajmiło 

głos Twojego Ojca, który miał w�Tobie upodobanie, 

tak abyśmy my, zwyciężywszy próbę... w�brzaskach 

Twojego zmartwychwstania, mogli usłyszeć w�głębi 

naszej duszy ten sam głos Ojca niebieskiego, że w�nas 

rozpoznaje swoich synów (Jan XXIII).�

��O Jezu, Tyś święty, niewinny, bez zmazy, oddzielony 

od grzeszników, idziesz jak winny prosząc o�chrzest na 

odpuszczenie grzechów! Jak wielka to tajemnica!.., Jan 

stanowczo odmawia udzielenia Ci chrztu pokuty... a�Ty 

mu odpowiadasz: „Nie sprzeciwiaj się w�tej chwili, bo 

tylko w�ten sposób możemy wypełnić sprawiedliwość”. 

Jaka to jest sprawiedliwość? To są upokorzenia Two-

jego godnego uwielbiania człowieczeństwa, które 

oddając hołd nieskończonej świętości, stanowią pełne 

zadośćuczynienie za wszystkie nasze winy zaciągnięte 

wobec sprawiedliwości Bożej. Ty, sprawiedliwy 

i�niewinny, zastąpiłeś całą grzeszną ludzkość... O�Jezu, 

spraw, abym i�ja upokarzał się z�Tobą, uznając się za 

grzesznika i�ponawiając wyrzeczenie się grzechu, 

uczynione już na chrzcie (K. Marmion: Chrystus 

w�swoich tajemnicach 9).�

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy�

Żyć Bogiem, t. I, str. 224                  

�

GOSPEL REFLECTIONS�

The Baptism of the Lord�

� The Catechism of the Catholic Church gives four 

reasons for the Incarnation, why God became man in Jesus 

Christ. The third reason is “to be our model of holiness.” 

All of Jesus’ words and actions model for us what we ought 

to do. He also shows us how we’re meant to be. Jesus’ bap-

tism ought to remind us of our own baptism and of the im-

portance of baptism in the Christian life. �

� The Baptism of the Lord reminds us of our Trini-

tarian identity. When we are baptized, we stand in solidari-

ty with Christ, bathed in the waters he sanctified. There, the 

Father proclaims our adoption into the family of God. 

“‘This is my beloved son [this is my beloved daughter], 

with whom I am well pleased.’” And the Spirit, too, de-

scends. We are filled with the Spirit’s grace and power to 

continue Christ’s mission on earth. We received these gifts 

in the sacrament, and they continue to dwell within us 

through sanctifying grace. We can � and should � invite 

God to stir up these graces of our baptism and consider 

them in our own lives.�

� Does Christ feel like a distant relative two thousand 

years in the past? Or do you see him as someone who can 

be encountered here and now? Ask yourself where you find 

your sense of dignity and worth. Do you still search for it in 

success, social status, and selfish pursuits? Or are you able 

to rest in being a beloved child of God? Remember, bap-

tism gives us a call and a charge to change the world. Do 

you pray for the Holy Spirit to guide you? Or are you so 

focused on your own life that you miss the mission? This 

week, let’s do as Jesus did. Let’s live in our baptism!�

� � © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE 

O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY, �

KARMELITA BOSY�

� „Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie 

Panu chwalę Jego imienia” (Ps 29, 1�2)�

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w�swoim 

przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako 

początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się 

działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z�Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

Świętym i�mocą... przeszedł On dobrze czyniąc 

i�uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą di-

abła” (Dz 10, 37�38). Słowa Piotra są echem słów 

Izajasza i�Ewangelii.�

� Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako 

napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak 

Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha 

Świętego, tak samo i�życie apostolskie rozpoczyna się 

przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty 

opanował Go całkowicie i�prowadził w�wypełnianiu Jego 

posłannictwa.�

� W podobny sposób dzieje się z�chrześcijaninem: 

przez chrzest rodzi się on do życia w�Chrystusie, a�przez 

udział Ducha Świętego zostaje usprawiedliwiony 

i�odnowiony w�całej swojej istocie oraz ukształtowany na 

dziecko Boże. A�kiedy postąpił w�latach i�ma podjąć świ-

adomie i z�odpowiedzialnością obowiązki życia chrześci-

jańskiego, Duch Święty bierze udział ponownie 

udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by ut-

wierdzić go w�wierze i�uczynić mężnym świadkiem 

Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod 

wpływem Ducha Świętego.�

� Ewangelista Mateusz opowiadając o�chrzcie 

Jezusa zaznacza, że Chrzciciel nie chciał się podjąć tej 

czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a�Ty 

przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że Pan 

nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, dos-

tosowując się do wszystkich, którzy szli prosić o�chrzest 

pokuty, i�nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak 

godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedli-

we” (tamże 15). „Sprawiedliwość”, jaką Jezus chce 

wypełnić, jest to doskonałe spełnienie woli Ojca; 

i�właśnie Ojciec w�odpowiedzi na ten gest tak pokorny, 

stawiający Jezusa na równi z�grzesznikami, objawia Jego 

godność Mesjasza i�Duch Święty widzialnie zstępuje na 

Niego.�

� Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem te-

go, aby łaska chrztu w� nim owocowała i� aby dał się 

prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora skłaniająca go 

do szukania we wszystkim woli Bożej, z� pominięciem 

wszelkiej korzyści osobistej.�

Wody Jordanu obmyły również Ciebie, o�Jezu, na oczach 

tłumu, lecz tylko niewielu mogło wówczas Cię rozpoz-

nać. Ta tajemnica niedojrzałej wiary albo obojętności 

ciągnie się przez wieki i�jest powodem cierpienia dla tych 

wszystkich, co Cię kochają i�co otrzymują misję, by Cię 

dać poznać światu.O, udziel następcom Apostołów 

i�uczniów oraz wszystkim, którzy wywodzą swe imię od 

Ciebie i z� Twego krzyża, aby prowadzili dalej dzieło 

ewangelizacji, podtrzymywali je modlitwą, cierpieniem, �



                THANK YOU�

    We would like to thank �

everyone who donated�

gifts under our Giving �

Tree.  We donated  7 �

large bags of toys, books�

 and other misc. Items, �

to The Children’s Specialized 

Hospital in Mountainside NJ . �

�

Thank you for your continous 

support.�
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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.  �

�

�

�

�

OFFERINGS:       �

�

Host & Wine  In Special inten�on from Mr. & Mrs. �

� � � � � Grzegorz Walega�

Mass Candles  W specjalnej intencji od Krystyny ��

� � � � �          Rytelewskiej�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Barbara & �

� � � �              Stanisław Lupinski�

Devo5onal Candles  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. �

� � � �            Dariusz Glazewski�

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


