
CELEBRATE WITH US!!!�

�

�

EUCHARIST & RECONCILIATION �

�

MSZE ŚW. & SAKRAMENT POJEDNANIA�

�

 �

Morning Masses / Msze poranne:�

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

 Confessions after Mass / Spowiedź po Mszy�

   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 

     

  

  

 

 

 

       �

 �

        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 

�

PENTECOST SUNDAY /�

�

�

�

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA �

�

,DUCHA ŚWIĘTEGO�

�

�

  �

    5:00PM Vigil Thanksgiving Holy Mass for 60 years of 

Msgr Joseph Plunke� priesthood�

� + Bogumił Przybylski �urodzinowa ( żona i córka)�

� +Zygmunt Przybylski (Bożena  i Magdalena)�

� + Michał Laszczowski ( córka i wnuczka)�

�

Sunday � Niedziela  � May 31�

  8:00AM O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski i �

�     zdrowie dla Grazyny & Piotra Kulmaczewskich�

  9:30AM   Mr. Joe Dante and deceased members of FOSS�

  11:00AM  O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski i �

� � � � �     zdrowie dla Eli & Chris�

�               + Elżbieta Wołosz ( Mariusz i Jadwiga Zajkowski)�

                   + Janina Krasnodębska ( Zofia Pasieka)�

� + Stanisław Śliwowski �pierwsza rocznica śmierci 

� � � �                 ( żona z rodziną)�

� + Pawel Zajac �3 rocznica smierci( rodzice i brat )�

� �

Monday � Poniedziałek � June 1�

     7:00AM  For the people of the parish�

�

Tuesday � Wtorek�June 2�

       7:00AM For God’s blessing and good health for Shila & 

� � � � � � � Ed�

Wednesday � Środa� June 3�

     7:00AM �

    6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  

�  do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do 

� Miłosierdzia Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

     7:00PM �

                    + Janina Krasnodębska (Stefania Dul)�

� � �

�

�

Thursday � Czwartek� June 4�

    7:00AM  For all Soul’s in Purgatory�

�

Friday � Piątek� June 5�

       7:00AM   �

�

Saturday� Sobota � June 6�

7:00AM For God’s blessing and good health for Adas for 

� � �           his birthday ( grandma Ewa)�

�

THE MOST HOLY TRINITY /�

�

  NIEDZIELA TRÓJCY  �

�

PRZENAJŚWIĘTSZEJ �

�

  �

    5:00PM Vigil �

Sunday � Niedziela  � June 7�

  8:00AM�

  9:30AM   + Jadwiga & Ryszard Uklejewski ( daughter �

� � � � �        with family)�

� + Jan & Ludwika Bogdanowicz ( daughter Helena)�

�

  11:00AM  �

�               + Elżbieta Wołosz ( Stanisław Zajkowski)�

                   + Janina Krasnodębska ( Władysława ��

� � � � �     Swiatkowski)�

� � �

�

 � �

�

�

�Kochani parafianie.�

�

   Bardzo serdecznie zapraszam Was na 

liturgię pierwszego piątku miesiąca czerwca, 

miesiąca poświęconego Sercu Pana Jezusa, 

temu Sercu, które tak bardzo nas ukochało. 

Czuwanie rozpoczniemy wystawieniem 

Najśw. Sakramentu o godz. 18.00, będzie 

możliwość skorzystania z sakramentu 

spowiedzi św.   O godz. 19.00 odśpiewamy 

litanię do Serca Pana Jezusa, a po 

błogoslawieństwie Najświętszym 

Sakramentem  zostanie odprawiona uroczysta 

Msza święta ku czci Serca Pana Jezusa. 

Kazanie wyglosi zaproszony ksiądz  gość. 

Liturgie zakończymy odśpiewaniem Apelu 

Jasnogórskiego. �

Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę.�

                                                                                     

    � ks.Paweł� � proboszcz  
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jego spojrzenie, postawa, czasem milczenie powiedzą więcej niż 

godzinne przemówienia ludzi, którym brak mądrości. 

 Mądrość pochodząca od Boga waży słowa i ceni 

milczenie, wie bowiem, że tego, co najcenniejsze nie przekazuje 

się innym przez długie wykłady, lecz przez świadectwo. 

 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończymy re-

fleksje nad wyposażeniem duchowym, jakie w sakramencie 

bierzmowania otrzymuje uczeń Jezusa, by mógł dawać świ-

adectwo swej wierze w zmartwychwstanie Mistrza i 

w nieodwołalność Bożej miłości. Tym wyposażeniem — obok 

cnoty wiary, nadziei i miłości — jest siedem darów Ducha Święte-

go. Dar mądrości obejmuje je wszystkie i pomaga w twórczym 

wykorzystaniu każdego. Dary te są jak talenty. Trzeba je wydobyć 

i nimi się posługiwać, by miał z nich pożytek i radość Bóg, Kościół 

i ich posiadacz. 

� � � �            Ks. Edward Staniek�

� �

� GOSPEL REFLECTIONS                          

Pentecost Sunday 

 You can feel so small standing by the seashore. The 

vastness of all that is before you expands much farther than your 

eye can see. What is happening on the other side? As tides con-

tinue to ebb and flow, what occurs as they come and go remains 

largely a mystery and the effects of their presence unknown in 

your sight. Yet, things are moving and changing as you gaze upon 

the water, as the thumbprint of their presence is left behind. The 

greater the wind and wave, the greater the effect. But even a gen-

tle breeze leaves its humble mark upon the seashore on which 

you stand. The smallest pebble still makes a ripple in the great 

blue expanse of ocean waters. It doesn’t need to be big. 

 You never know the full impact of your smallest gesture 

or simplest of words. A yes or no, agree or disagree, here or 

there, this or that can influence time and history in ways you may 

never know. The Holy Spirit is like that: fierce and torrential, and 

then almost still and silent, creating and recreating nonetheless. 

Coming as a gentle breeze or a gusty wind, God’s Holy Spirit con-

tinues to move over, around, and into the waters of our lives. The 

Spirit brings fruit and unknown possibilities to what we humbly 

bring with us and that same Spirit eventually brings all to fulfill-

ment in Christ. 

 The first disciples didn’t have much. They possessed 

simple faith and a willingness to go into unchartered territory with 

a love of their friend-God, humble offerings, and a knowledge that 

they were not alone. This allowed them to do amazing things with 

very little. Do you believe that you are being led and that you have 

a purposeful life? We often do not realize our value because we 

do not think that the little we have is good enough. How wrong we 

are! A little flour mixed with water and embraced by a prayer of 

blessing transforms simple offerings into the magnificent Eucha-

ristic presence of God. If the Holy Spirit can do such amazing 

things with these humble gifts of the earth, even more can happen 

with you. Don’t underestimate the value of the smile you gave a 

stranger, the door held open for an elderly widow, the listening ear 

offered to one who was lonely, the tolerance given to the wound-

ed soul who is angry, and the loving shoulder you offered as a 

cradle under the head of someone in pain. Modest gifts offered 

with love can be transformed by the Spirit into wondrous blessings 

you may never know. It’s Pentecost. Trust. You are not alone. 

�

        �    © Liturgical Publications Inc�

�

�

      REFLEKSJE EWANGELICZNE�

Dar mądrości 

 Gdyby postawić pytanie, gdzie należy szukać 

głównego źródła nieszczęść na ziemi, wcześniej czy później 

musielibyśmy stwierdzić, że jest nim brak mądrości, a mówiąc 

prościej, ludzka głupota. Iluż to ludzi w dojrzałych latach 

przyznaje, że w życiu popełnili wiele błędów, których się 

wstydzić będą aż do śmierci, i ze smutkiem pytają: dlaczego 

człowiek tak długo uczy się mądrości. Jest to jedna 

z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Grzech jest 

zawsze niemądrym postępowaniem, ale stanowi nieodłączny 

element na drodze wiodącej do pełni dojrzałości. Tylko nad-

zwyczajna łaska Boga może go wykluczyć z ludzkiego życia. 

Jego zagrożenie maleje, gdy człowiek doskonali swą mądrość. 

Grzech bowiem na początku jawi się przed nami jako kuszące 

dobro, a dopiero w skutkach ujawnia swe prawdziwe oblicze. 

Ten zaś, kto go popełnia, odkrywa, że został oszukany. 

Mądrość przewiduje i dostrzega przyszłe owoce każdej decyzji 

i każdego czynu.  Wie, co sieje i co będzie zbierać. Mądrość 

w dziedzinie doczesnej zdobywamy doskonaląc wiedzę 

o świecie i życiu oraz nabywając doświadczenia. To jest droga 

wypracowania cnoty mądrości, którą dostrzegali i wysoko cenili, 

obok odwagi, sprawiedliwości i umiarkowania, już 

w starożytności pogańscy filozofowie. 

 Gdy Bóg przez Objawienie otworzył przed nami per-

spektywę życia wiecznego, potrzebne było udoskonalenie 

mądrości nabytej przez ludzi, by wiedzieli, co należy siać 

w doczesności, jeśli chcą zbierać piękne owoce w wieczności. 

To udoskonalenie dokonuje się przez dar mądrości. 

 Dar ten stanowi cenne wyposażenie duchowe każdego 

dojrzałego chrześcijanina. To on umożliwia mu życie bez obaw 

o poważne zagrożenie przez grzech. Pozwala podejmować 

decyzje obfitujące w piękne owoce. Szczególnie zaś ten dar 

potrzebny jest przy dawaniu świadectwa wierze. Mądrość post-

awy, decyzji, wypowiedzi stanowi argument, któremu nie można 

się oprzeć. Doskonale to można obserwować w dyskusjach, 

jakie prowadził Sanhedryn z Apostołami. Po Zesłaniu Ducha 

Świętego św. Piotr i św. Jan, ludzie prości bez wykształcenia, 

odpowiadają na stawiane im zarzuty tak celnie i zdecydowanie, 

że całe gremium uczonych w Piśmie nie jest w stanie obalić ich 

argumentacji. Podobnie jest ze św. Szczepanem, który życiem 

przypłacił swój zbyt jasny i mocny wywód na temat zatwar-

działości serc Izraelitów. Mocy jego mądrości przeciwnicy mogli 

przeciwstawić jedynie ciężar rzucanych w niego kamieni. 

 Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat pozna Jego 

uczniów po ich wzajemnej miłości. Chcąc, by ta miłość miała 

moc świadectwa i ujawniała wartość chrześcijaństwa, musi 

promieniować mądrością. Warto zwrócić uwagę na to, że 

prawdziwa mądrość należy do tych wartości, które nie ulegają 

nigdy dewaluacji. Bez względu na środowisko człowiek 

prawdziwie mądry otoczony jest szacunkiem. Może pojawić się 

zazdrość, złośliwość, może dojść do prześladowania człowieka 

mądrego, a nawet jego zniszczenia, ale to nie obniża wartości 

ani jego, ani posiadanej przez niego mądrości.Każdy chrześci-

janin po bierzmowaniu dysponuje darem mądrości. Jeśli potrafi 

doskonalić nabytą przez doświadczenie cnotę mądrości 

i harmonizować ją z tym Bożym darem, jego świadectwo będzie 

zawsze promieniowało wartością najwyższąNie musi wiele 

mówić, nie musi angażować się w głośne akcje,�
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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.�

           �

                       To date only 29 donors pledged to the 2020 

Annual Appeal . Out of the total  $13,288.00�we have 

collected $4,452.00� 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 �

2020 Sharing God’s Blessings Annual Appeal. �

�

OFFERINGS:       �

�

Host & Wine  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs.�

                                                                         Edward Kukacki �

Mass Candles  W specjalnej intencji odMr. & Mrs. �

� � � �           Mariusz Zajkowski �

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Helen Kornak��

� � � � � � Szostek�

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

� � � � �       Jan Zielonka       
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�

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

� The Archdiocese of Newark takes very seriously any 

and all complaints of sexual misconduct by members of the 

clergy, religious and lay staff of the Archdiocese. We encour-

age anyone with knowledge of an act of sexual misconduct to 

inform the Archdiocese immediately 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 Vic-

tim'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 archidiecezji. 

Jeśli Pani/Pan wie o jakimś niewłaściwym zachowaniu osoby 

pracującej w parafii to prosimy niezwłocznie zawiadomić 

Archidiecezję, aby móc zapobiec temu złu i otoczyć opieką 

ofiary tego typu przestępstwa. Prosze dzwonić na numer: 201

�407�3256 (Victim’s Assistance Coordinator of the Archdioc-

esan office of Child and Youth Protection)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

We Are Never Alone�

� My children want my help sometimes, and other 

times, not so much. I remember being a teenager and young 

adult myself. At times, I thought I knew everything. I didn’t 

need help because I was just so darn smart. Truth is, I needed 

to find my own way. I needed to stretch my wings and prove 

to myself and my family I could fly. I assume that is what is 

happening with my own children as well. It just seems so 

different now that I’m the parent.�

� Human beings need help. We need community, and 

we need to rely on one another. At Pentecost, we reflect on 

Jesus sending to the Church a helper, the Holy Spirit. God 

interacting with us in this manner means we are never truly 

alone. We focus most of the time on the Spirit of God as the 

assistance we need, and we do need Him for sure. However, 

since it is that very same Spirit that turned us into “Church” 

from a band of people looking to carry on after Jesus’ ascen-

sion, at Pentecost we gained more than divine help: we 

gained each other. �

� Today, the Church needs help in a profound way. 

We need to lean on the Holy Spirit to blow through the 

Church with a profound renewal. But we cannot forget that 

we have been given each other to lean on as well. We are a 

gift to each other, and together with the Spirit’s help, we are 

the Body of Christ here on earth. We must be strong and 

stand for one another. If we do that, this Pentecost will bear 

fruit that will be with us for many Pentecost's to come. �

�

�Tracy Earl Welliver, MTS�

Prayer During A Health Crisis�

Compassionate and Loving Father,�

In the face of confusion and concern �

impart to us the calm of your presence.�

In You allow us to find hope and healing.�

Be with those who serve the sick and give them 

Your caring hands.�

Be with those who lead and give them Your Spirit of 

wisdom.�

Be with those who have fallen ill and give them 

Your comforting heart.�

Wrap your arms around our world �

and hold us in your love. �

Allow us at this time of trial to then �

serve as instruments of that love to all we meet.�

We ask this in Your Name.�

Amen.�
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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


