
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�

�
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  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 1) O Boże błogosławieństwo dla Filipka z okazji 

� �                   8 urodzin ( rodzice i dziadkowie)�

� 2) +Jadwiga Zambrzycka�6 rocznica śmierci �

� � � � � ( córka z mężem)�

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

  �

   9:30AM  Children Focused Mass   �

     � For all soul’s in Purgatory�

�

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

                           szczęsliwą operacje i opiekę Matki �

�              Najświętszej dla Barbary Scardino i jej �

� � �       rodziny ( kuzynka z rodziną)�

� � O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo �

� � � dla Elżbiety Wołosz ( Halina Lubas)�

          � O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kosakowskich�

�        2)+Janina Krasnodębska ( Marek & Wiktor �

� � � � � � Grykien)�

� � + Anna Rak ( córka Teresa)�

� � + Franciszek Czajkowski ( żona Halina)�

� � +Aniela Piszczatowska ( siostra Krystyna)�

     7:00PM  For all soul’s in Purgatory�

�

Monday � Poniedziałek � January 20�

     7:00AM +Helen Makuliński( Cass Gaska)�

     8:00AM �

�

Tuesday � Wtorek�January 21�

       7:00AM +Carlos Nieves & deceased members of FOSS�

       8:00AM Za dusze w czyściu cierpiące�

�

Wednesday � Środa � January 22�

   7:00AM  For good health and successful  surgery for �

� � �              Barbara Scardino ( mother)�

   6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu,  okazja 

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka   do miłosierdzia  

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

    7:00PM +Krystyna Romanowska ( rodzina Gronet)�

�

Thursday � Czwartek� January  23�

   7:00AM �

   8:00AM  +Jan & Wanda Stefanowicz, Jan Jr. & Patricia�

� � � �                          Stefanowicz�

Friday � Piatek � January 24�

   7:00AM +Berta Remirez & deceased members of FOSS�

   8:00AM     +Ks. Jozef Sapeta �9 rocznica śmierci�

�

Saturday� Sobota � January 25�

   7:00AM    For the people of the Parish�

   8:00AM  �

�
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  SUNDAY IN ORDINARY TIME �

III NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

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

�

Sunday � Niedziela  � January 26�

     8:00AM +Genowefa Szałaj & +Leontyna Pietreniuk ��

                                     2 rocznica śmierci( siostra  z rodziną)�

�   �

   9:30AM  Children Focused Mass   �

     �   + Edward Smiecinski ( family)�

�

        11:00AM  +Janina Krasnodębska ( rodzina Gronet)�

� � + Honorata Juszkiewicz ( córka Halina z �

� � � � � �   rodziną)�

� � + Dominik Frankowski ( żona Krystyna)�

�          + Marianna & Teodor Gronet ( syn z rodziną)�

     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.  

�

�
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mnie wielką wiarę w�Ciebie; niech każde Twoje słowo 

będzie dla mnie światłem, pociąga mię do Ciebie i�skłania, 

bym szedł za Tobą po każdej drodze sprawiedliwości 

i�prawdy. O�Jezu, o�Słowo, Ty jesteś moim Panem, moim 

jedynym nauczycielem: mów, chcę słuchać Cię 

i�wykonywać Twoje słowo. Chcę go słuchać, bo wiem, że 

ono pochodzi z�nieba. Chcę go słuchać, rozważać 

i�wykonywać, gdyż ono daje życie, radość, pokój 

i�szczęśliwość. Mów! Ty jesteś moim Panem 

i�nauczycielem, chcę słuchać tylko Ciebie (A. Chevrier).�

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

Żyć Bogiem, t. II, str. 28�

�

�

�

GOSPEL REFLECTIONS�

�
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 Sunday in Ordinary Time�

� On the cusp of fame, power, or influence, would 

you turn it down? Today’s Gospel again features John the 

Baptist. Controversial but popular, John has gathered quite 

a group of followers. He has disciples. People come from 

near and far to be baptized by him. Pharisees and govern-

ment leaders are drawn to his preaching. If John was anoth-

er man, a lesser man, he would have claimed his own great-

ness. Instead, John the Baptist is a witness to humility.�

� “The next day he saw Jesus coming toward him 

and said, ‘Behold the Lamb of God … he is the one of 

whom I said, “A man is coming after me who ranks ahead 

of me.”… the reason why I came baptizing with water was 

that he might be made known.’” Rather than point to him-

self, John points to Christ. John could have grasped at what 

he had accumulated. He could have seen Jesus as a Messi-

anic competitor. Instead, John knows who he is. He knows 

his place as forerunner. Because John knows who Jesus is. 

“I have seen and testified that he is the Son of God.”�

� A life of humility, a life for others, can be challeng-

ing to live. So much of our culture is built around achieve-

ment and individualism. We can justify it, too, in pursuit of 

“greater goods” and higher ideals. In the process, however, 

we might miss our own participation in the kingdom of 

God. John, for all of his humility, was not an afterthought. 

In another Gospel passage, Jesus calls him “the greatest 

prophet,” even the greatest of men. Why? Because he ful-

fills the mission given to him by God: to announce the 

coming of the Messiah. We too are prophets and forerun-

ners. Our witness to the Gospel is meant to point people to 

Jesus. Consider your own mission this week. To whom are 

you called to announce the good news of the Son of God?�

�

� � © Liturgical Publications Inc�

�

�

�
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REFLEKSJE EWANGELICZNE 

�

O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY, �

KARMELITA BOSY�

� O Boże, Ty, co uświęciłeś nas w�Chrystusie 

Jezusie, udziel nam swojej łaski i�pokoju (1�Kor 1, 2�3)�

Również i�czytaniom dzisiejszej niedzieli charakter nada-

je uroczystość Objawienia Pańskiego ukazująca boskość 

i�misję Chrystusa. Świadectwu Ojca: „Ten jest mój Syn 

umiłowany, w�którym mam upodobanie” (Mt 3, 17), od-

powiada świadectwo Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzechy świata” (J 1, 29). Jezus, przed-

stawiony przez Ojca jako Jego umiłowany Syn, teraz jest 

ukazany jako niewinny baranek, który będzie ofiarowany 

na przebłaganie za grzechy. Nie jest to więc Mesjasz pol-

ityczny, mający dać Izraelowi potęgę i�chwalę ziemską, 

lecz „Sługa Pański” zapowiedziany przez Izajasza, który 

weźmie na siebie ludzkie nieprawości i�spłaci je własną 

śmiercią. Przez swą ofiarę stanie się światłością 

i�zbawieniem nie tylko Izraela, lecz całej ludzkości, 

w�Nim też objawi się chwała Boga. „Tyś sługą moim, 

Izraelu, w�tobie się rozsławię... Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 

ziemi” (Iz 49, 3. 6). Proroctwo Izajasza, odczytane okiem 

chrześcijańskim, staje się całkiem jasne. Ten, którego 

Bóg przez usta Proroka nazwał imieniem „swego sługi”, 

to ten sam, którego teraz, w�pełni czasów, Bóg ukazuje 

światu jako „swojego Syna”, przedmiot wszystkich Jego 

upodobań. Bóstwo Chrystusa jaśnieje, Jednorodzony 

Ojca jest Bogiem jak Ojciec; przyjmując naturę ludzką 

nie umniejszył swego Bóstwa. Ukrył je jednak, jakby 

unicestwił, przybierając postać sługi i�sprowadzając się 

wprost do roli baranka przeznaczonego na ofiarę całopal-

ną. Lecz właśnie przez tę ofiarę doszedł do zmart-

wychwstania, odnalazł w�pełni swoją chwałę jako Syn 

Boży i�nabył władzę udzielania tej chwały wszystkim 

ludziom. Dokonał bowiem odkupienia ich od grzechu 

i�przedstawił ich Ojcu jako synów.�

� Wobec wielkości Chrystusa Jan wyraźniej 

dostrzega swoją nędzę i�wyznaje ją: „To jest Ten, 

o�którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie” (J 1, 30). Oświecony światłem z�wysoka, głosi 

bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa i�Jego misji; On 

jest „wybrańcem Bożym”, który przyszedł chrzcić już nie 

wodą, lecz „Duchem Świętym” (tamże 33�34). Wobec 

Chrystusa żaden apostoł nie znaczy już nic, a�raczej � 

znaczy tyle i�może działać tylko o�tyle, o�ile uzależnia się 

we wszystkim i z�pokorą od Niego.�

� O Słowo! O� Jezu! Jak jesteś piękny i� wielki! 

Któż zdoła Cię poznać i�pojąć? Spraw, o�Jezu, abym Cię 

poznał i� umiłował. Ty jesteś światłością, więc spuść 

promień światła do mej duszy, abym Cię mógł zobaczyć 

i� pojąć. Dozwól mi zwrócić spojrzenie na Ciebie, 

Piękności nieskończona. Odsłoń nieco blasków Twojej 

chwały, abym ujrzał i� podziwiał Twoje boskie dos-

konałości. Otwórz moje uszy, abym mógł słyszeć głos 

Twój i� rozważać Twoje boskie pouczenia. Otwórz także 

mego ducha i� rozum, aby słowo Twoje przeniknęło do 

mego serca; bym mógł je kosztować i�pojąć. Wzbudź we �



The Polish Cultural Foundation,�

in Clark NJ a non�profit organization is 

offering a number of $2000.00 scholarships 

for the fall semester of 2020 through 

endowments from Lubomir and Irene 

Zabilski, Joseph S. Rozanski & Irene 

Mieczyslaw Niznik�Halocha scholarship 

Funds.  Applicants must be of Polish 

descent, New Jersey residents, �

U.S. Citizens or permanent residents.  They 

must have completed their freshman year at 

an accredited college or university and 

have earned a cumulative GPA of �

3.0 or better.  For appliation is available at �

�

http://www.polishculturalfoundation.org/en�

              �
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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. �

� � � � � Andrzej Kubowicz�

Mass Candles  W specjalnej intencji od Kazimierz �

� � � � �        Orzechowski�

�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Walter Wilinski�

�

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

� � � �            Zygmunt Wrona�

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


