
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)�

   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�

          �

�

�

 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.�

�

 �

  ALL ARE WELCOME�

�



�

PUBLIC CELEBRATION 

OF ALL MASSES FOR 

THIS WEEK HAVE BEEN 

SUSPENDED TILL 

FURTHER NOTICE 

 

 

ALL MASSES WILL BE 

CELEBRATED BY OUR 

PRIESTS PRIVATELY AT 

THE CHAPEL AT HOURS 

LISTED BELOW 

WHENEVER POSSIBLE 

�

� FOURTH SUNDAY OF EASTER /�

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA�

�

   5:00PM Vigil For God’s blessing , to Marianna Przybylska 

� �     on her 80th birthday ( Bozena & Magda)�

� +Czesław Rybicki�18th anniversary of � �

� �                death ( daughter Maria)�

� + Franciszek Dąbrowski ( sister Krystyna)�

� + Tadeusz Łapinski ( Zdzisław & Bogusław Łapinski)�

� + Zygmunt & Bogumił Przybylski ( Bozena & �

� � � � �                  Magda )�

Sunday � Niedziela  � May 3�

�

      9:30AM  Children Focused Mass     �

� + Władysława & Wacław Bochenek� �

� � �         ( granddaughter with family)�

�

      11:00AM  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, �           �

                        zdrowie i opikę Matki Najświętszej dla �

� � �             Stanisława z okazji urodzin�

� + Janina Krasnodębska (Adam & Anna Grodzki)�

�

      7:00PM +Ielcy Armco & deceased members of FOSS�

�

Monday � Poniedziałek � May 4�

     7:00AM +Iene La Saine & deceased members of FOSS    �

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Tuesday � Wtorek�May 5�

       7:00AM +Jorge Cadenas & deceased members of �

� � � � � �        FOSS�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

Wednesday � Środa� May 6�

     7:00AM +Pa; Martucci & deceased members of �

� � � � � �        FOSS�

    6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  

�  do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do 

� Miłosierdzia Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

     7:00PM  + Janina Krasnodębska (Ewa & Zbigniew �

� � � � � �     Polak)�

�      �

Thursday � Czwartek� May 7�

        7:00AM  For the people of the parish �

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Friday � Piątek� May 8�

       7:00AM  + Joseph Bator Sr. & Mary Jane ( family)�

 … & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Saturday� Sobota � May 9�

7:00AM +Daniel Lunney & deceased members of FOSS�

�

FIFTH SUNDAY OF EASTER /�

V NIEDZIELA WIELKANOCNA�

�

Mother’s Day / Dzień Matki�

�

  �

    5:00PM Vigil For all Mothers, living & deceased�

�

Sunday � Niedziela  � May 10�

  8:00AM  W intencji  wszystkich Matek,�

                                              żyjących i zmarłych�

    �

  9:30AM   For all Mothers, living &�

 � � �                     deceased�

�

  11:00AM  W intencji  wszystkich Matek,�

                                             żyjących i zmarłych   �

       �

   7:00PM For all Mothers, living & deceased�

�

 � NABOŻEŃSTWA MAJOWE          �

Nabożeństwa majowe  w naszej parafii  w 

tym miesiącu są odprawiane   w 

poniedziałki, wtorki, czwartki  i piątki  o 

godz. 19:00 oraz  w środy podczas 

Nowenny. W tym roku Modlimy się bardzo 

gorąco słowami Litanii Loretańskiej do 

Matki Boskiej o ustanie pandemi 

coronawirus.�

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 

udziału w tym pięknym nabożeństwie ku czci 

Najświętszej Marii Panny, której losy 

naszego narodu i całego świata zawierzył 

nasz papież, Święty Jan Paweł II Wielki.�
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                                                              �

GOSPEL REFLECTIONS�

�

Fourth Sunday of Easter�

�

� With whom do we converse and listen to the 

most? Believe it or not, the answer is ourselves. We 

are constantly having conversations with ourselves, 

and sometimes we even get caught! Our inner conver-

sations reveal the truth about ourselves. We really can-

not hide from ourselves, although we often pretend we 

can. By conversing with ourselves, we find solutions 

to our challenges, problem solve, work through our 

relationships, formulate opinions, run through dress 

rehearsals of possible conversations, and wrestle with 

and determine our system of priorities and values. 

What other voices affect the conversations we have 

with ourselves?�

�

� Often, voices from our past continue to haunt 

us. These voices cause us to mistrust our judgment, 

harbor anger, and cling to our fears of rejection, fail-

ure, being wrong, and the like. It is in these inner con-

versations that we face what holds us captive � our 

limitations, weaknesses, sinfulness, and stubborn ego 

preoccupations. We often go about our lives putting 

out one fire or another, keeping ourselves preoccupied 

and busy, and trying to stay on top of things. Intention-

ally or unintentionally, we find ourselves wandering 

off. We turn around and can no longer see our home. 

We look down at our feet and realize we have lost our 

anchor. Feeling scared, out of place, desolate, unset-

tled, and lonely, we realize that we are lost.�

�

� We listened to the wrong voices! In the midst 

of everything competing for our attention, the voice of 

the One who could truly call us home got muffled. We 

didn’t hear it. As our inner dialogues continue to play 

out, the one voice we need to consult � even before 

our own � is God’s. He is the Good Shepherd who 

can keep us safely where we need to be. As we graze 

through the stuff of our lives, we must constantly re-

member to look up, be attentive, and stay focused. Our 

habits of prayer are the only thing that can properly 

root us and keep us grounded. Contemplating God’s 

presence and developing an inner awareness of love 

incarnate, we will then find ourselves praying unceas-

ingly as the days and nights and the ebbs and flows of 

our of lives unfold. Suddenly, the inner conversations 

we are constantly having are no longer just with our-

selves or with voices that can lead us astray but with 

the Trinity, who desperately wants us to stay home.�

�

�

              �   © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

Komentarz do Ewangelii�

�

� Słowa Pana Jezusa w danym nam dzisiaj 

przez Kościół fragmencie Ewangelii były skiero-

wane do faryzeuszów, a więc do Żydów dobrze 

znających pisma Starego Testamentu. Dla tych 

słuchaczy przedstawione obrazy i porównania były 

całkowicie zrozumiałe, jednak znaczenia tego, o 

czym mówił Jezus, zupełnie nie pojęli. Z kolei my, 

aby zrozumieć to przesłanie, musimy sięgnąć do 

ksiąg prorockich Starego Testamentu, w których 

występowało pojęcie Pasterza Izraela. �

� W trzydziestym czwartym rozdziale Księgi 

Ezechiela mamy obraz króla jako Pasterza Izraela. 

Bóg przez proroka upomina pasterzy Izraela, którzy 

pasą samych siebie, zamiast dbać o owce, po czym 

zapowiada, że sam zatroszczy się o swoje owce i 

będzie je pasł na dobrym pastwisku. Z kolei do pro-

roka Jeremiasza Bóg kieruje słowa: „Biada paster-

zom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z 

mojego pastwiska”(Jr 23.1). W Psalmie 23 śpiewa-

my: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak-

nie”. Pan Jezus z pewnością modlił się tym 

psalmem. � � �

� W Ewangelii św. Jana to On jest tym Do-

brym Pasterzem oraz Bramą owiec. Tylko przez 

wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa jesteśmy 

zbawieni i otrzymujemy życie w obfitości. Przyjmij-

my ten dar z wdzięcznością.�

Komentarze zostały przygotowane przez� �

 Teresę Kołodziej�
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�

SHINING THE 

LIGHT OF CHRIST�

2020 Annual Appeal�

�

 Shining the Light of Christ�

 Annual Appeal. �

Please be as generous as possible. �

Your support is deeply appreciated.�

           �

                        The 2020 Annual Appeal begins�

 today . By now, you may have received a �

letter from Cardinal Tobin inviting you to make a 

gift to the Appeal.  I encourage all of you to look it 

over and prayerfully consider making a pledge. �

 “ If you have not received a letter in the mail, I en-

courage you to pick up a brochure at the back of 

church. In the coming weeks, we will be holding a 

special collection for the Annual Appeal. Thank you 

for your support.” �

�

Our parish also benefits by receiving a�

 rebate from the appeal if it exceeds its goal.  �

�

� It is important for all of us to participate.  �

Please consider making a gift to the �

�

OFFERINGS:       �

�

Host & Wine  W specjalnej intencji od rodziny Bator  i �

� � � � � � Pienciak 

Mass Candles  W specjalnej intencji od  Mr. & Mrs. Z �

� � � � �               Choinski�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Barbara & �

� � � �               Leszek Kuczynski�

Devo,onal Candles  In special inten�on from Mr. & Mrs. 

� � � � �            Philip Ku#�
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�

� � � � � � � � � � � � � 	� � 
 � �  ��

� The Archdiocese of Newark takes very serious-

ly any and all complaints of sexual misconduct by mem-

bers of the clergy, religious and lay staff of the Archdio-

cese. We encourage anyone with knowledge of an act of 

sexual misconduct to inform the Archdiocese immedi-

ately so that we may take appropriate action to protect 

others and provide support to victims of sexual abuse. 

Individuals who need to report an allegation of sexual 

misconduct may do by calling the Victim's Assistance 

Coordinator of the Archdiocesan Office of Child and 

Youth Protection at 201�407�3256.   �

�

�

�����������������������������

� Archidiecezja Newarska bardzo ostro potępia 

niewłaściwe zachowanie seksualne duchownych lub 

świeckich pracowników przy parafiach czy w ar-

chidiecezji. Jeśli Pani/Pan wie o jakimś niewłaściwym 

zachowaniu osoby pracującej w parafii to prosimy niez-

włocznie zawiadomić Archidiecezję, aby móc zapobiec 

temu złu i otoczyć opieką ofiary tego typu przestępstwa. 

Prosze dzwonić na numer: 201�407�3256 (Victim’s As-

sistance Coordinator of the Archdiocesan office of 

Child and Youth Protection)�

MAY �THE MONTH OF MARY�

�

 May is traditionally the month of growth in regard to 

nature, and for this reason, May is one of our favorite months.  

It is extremely beautiful, but it is also important in the Church. 

May is traditionally the Month of Mary, where we recall the 

role of Mary in salvation. 

She is the Virgin Mother of God, whose "yes" al-

lowed Our Lord to take human form. Because of her complete 

trust in God, she lived her life sinlessly. And, after her life, she 

was assumed into Heaven by the power of God and crowned 

as Queen of Heaven and Earth.       We worship Jesus 

Christ, but since Mary is, of course, not divine, we honor 

Mary as a saint. Why? The simple answer is because it 

makes our Lord happy. Most people are honored and thus 

complimented, and the same is true for Mary. We honor God 

by remembering the role of Mary in the beginning of our salva-

tion. And, remember, “Devotion to Mary” always leads to Je-

sus Christ! 

       �

�

NABOŻEŃSTWA MAJOWE                            �

    Matka Boża Królową Maja�

�

    Przepiękną formą sławienia Królowej Polski są 

nabożeństwa majowe, odprawiane w kościołach, przy 

krzyżach i kapliczkach przydrożnych, szczególnie pięknie 

przystrojonych w tym wybranym miesiącu. Jest to wyraz 

wielkiej wiary Polaków, którzy  dzięki niej właśnie przetrwali 

burze dziejowe, nawiedzające często naszą Ojczyznę.         

Nabożeństwa Majowe wrosły w naszą polską rzeczywistość. 

Piękny miesiąc maj w Kościele poświęcony jest Matce 

Najświętszej, która od zawsze jest drogowskazem w naszych 

codziennych zmaganiach. To za Jej wstawiennictwem 

pragniemy polecić Bogu ważne sprawy naszych rodzin, 

naszego bytu. Ludzie są bardzo zabiegani, a światu brakuje 

pobożności. Dlatego przypomnijmy sobie jaką wagę 

przywiązywali do Nabożeństw Majowych nasi dziadkowie czy 

rodzice gdy byli jeszcze dziećmi. Życie biło spokojniejszym 

rytmem, a przy wiejskich kapliczkach, czy kościołach jak kraj 

długi i szeroki gromadzili się różni ludzie. Czasem trzeba było 

pokonać nawet parę kilometrów, ale nikt nie narzekał i zapału 

młodym nie brakowało. A jak jest dzisiaj?  

Problemem się staje pójście do kościoła czasem 

oddalonego tylko kilkaset metrów. Może warto zastanowić się: 

Jaką wiarę przekażemy naszym dzieciom? 

Póki co biegnijmy na majówki z ochotą i radością, a 

jeżeli komuś brak czasu może odmówić Litanię do Matki 

Bożej w rodzinnym gronie.  Niechaj najpiękniejszy miesiąc w 

roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą nie 

tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede 

wszystkim do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką 

rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych.  
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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

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


