
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 

�

�

  �

    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 O Boże błogosławieństwo, łaski i opiekę Matki 

�                  Najświętszej i zdrowie dla Jurka Kosakowskiego 

� � � �            z okazji urodzin ( żona Anna)�

�               + Elżbieta Wołosz ( Stanisław Zajkowski)�

                   + Janina Krasnodębska ( Władysława ��

� � � � �     Swiatkowski)�

� � �

Monday � Poniedziałek � June 8�

     7:00AM  For the people of the parish�

�

Tuesday � Wtorek�June 9�

       7:00AM �

Wednesday � Środa� June 10�

     7:00AM �

    6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  

�  do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do 

� Miłosierdzia Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

     7:00PM O Boże błogosławieństwo dla Józefa & Zofii      �

           Turek z okazji rocznicy ślubu ( Helen Kornak�Szostek)�

                   �

�       + Janina Krasnodębska (Theresa & Ken Marks)�

� � �

�

�

Thursday � Czwartek� June 11�

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

�

Friday � Piątek� June 12�

       7:00AM   �

�

Saturday� Sobota � June 13�

7:00AM �

�

�

SOLEMNITY OF THE �

BODY AND BLOOD OF CHRIST /�

�

�

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA  I �

 KRWI CHRYSTUSA � �

BOŻE CIAŁO �

�

  �

    5:00PM Vigil �

�

Sunday � Niedziela  � June 14�

  8:00AM�

  9:30AM   �

  11:00AM  �

�               + Jan & Sabina Karolasz ( Krystyna z dziećmi)�

�               + Edward Karolasz Sr. ( żona z dziećmi)�

                   + Janina Krasnodębska ( Eugenia Pawlicz)�

� � �

�

 � �

�

�
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samym celu dopuszcza na nas bolesne doświadczenia. 

Bogu chodzi tylko o�jedno, byśmy na ziemi nauczyli się 

kochać, tak jak On nas umiłował.�

� Poziom życia religijnego w�wielkiej mierze zależy 

od doskonałości pojęcia Boga. Nie chodzi tu o�teoretyczne 

rozważania, lecz osobiste odkrycie kim Bóg jest dla nas. 

Trzeba oczami serca dostrzec wszechmogącego, 

wszystkowiedzącego, mądrego Boga i�uświadomić sobie, 

że On pochyla się nad nami jako kochający Ojciec 

i�zaprasza nas, przez swojego Syna, do udziału w�ich 

niepojętej miłości.�

� Pan Bóg nigdy nie przestaje kochać człowieka. Ko-

cha nas takich jacy jesteśmy. Prawdziwa miłość jest 

nierozerwalnie związana z�chwilą obecną. Stąd kto się nie 

spóźnia z�miłością, kto umie kochać dziś, dotyka Boga 

i�Jego wieczności.�

� � �            Ks. Edward Staniek��

� �         � �

GOSPEL REFLECTIONS                          �

�

The Most Holy Trinity�

�

� A well�choreographed dance can be truly inspira-

tional. Each movement and step are interconnected, each 

contributing a piece of the unfolding artistic story. The be-

holder is caught up in the rhythms, music, and gestures, 

realizing that none are dispensable and all are necessary. 

The same is true of the Divine Dance of the Trinity. Each 

Person plays a part, using unique gestures and movements 

that are connected to the other Divine Partners. They tell a 

story of love. Every movement and step is born of love and 

flows on into eternity. The Divine Dance never ends.�

� God the Creator powerfully, yet with gentle love, 

leads. Creating and recreating, birthing and sustaining, He 

dances with the compassionate incarnate Son, guided by the 

breath of the Holy Spirit. They are three distinct Persons 

but move as One. On one hand, the cascading flow of their 

Presence appears motionless, yet on the other, flows and 

moves with effortless attention. They share one heart, one 

goal, and one purpose and invite all of creation to join in 

their dance, their joy.�

� The energy of the Trinity flows through all created 

things. It is a dance of the heart, not of the mind. It has to 

be experienced, not dissected, and contemplated, not under-

stood. We stand in awe of the Divine Dance and find our-

selves watching in amazement all that God creates and sus-

tains. The dance continues in the majesty of a mountain, the 

power and wonder of an ocean, and the vastness of the uni-

verse. It moves in the cry of a newborn infant and in the 

soul of one who has been forgiven. It flows in the cry for 

justice and in the wounds of the oppressed. It circles 

through the changing of seasons, the cycles of birth and 

death, and the wisdom that one acquires when they love 

God.�

� The Dance never ends. Its movements and rhythms 

go on forever. The Trinitarian Dance sustains all things, 

endures all things, and brings hope. You are invited to 

dance. Don’t just watch as if you were simply a spectator. 

Join in the dance and move as they move.�

�

        �    © Liturgical Publications Inc�

      REFLEKSJE EWANGELICZNE�

� �

�     Kochamy za późno�

� Niewielu z�nas może powiedzieć, że umie kochać 

ludzi. Niewielu z�ręką na sercu może powiedzieć, że 

zawsze jest dobrym mężem, ojcem, matką... Zbyt często 

odkrywamy jak wiele nam niedostaje do pełnej miłości 

i�to nawet najbliższych. Miłość to trudna sztuka 

i�nieliczni otrzymują z�niej ocenę bardzo dobrą. 

Najczęściej popełniany błąd polega na tym, że kochamy 

danego człowieka za późno. Kochamy wówczas, gdy go 

już zabrakło, gdy miłość staje się bólem straconej szansy.�

� Dwie dobre koleżanki żyją w�wyjątkowej 

zgodzie. Razem kończą studia i�pracują w�tym samym 

zakładzie. Dla otoczenia są wzorem przyjaźni. Po kilku 

latach jedna z�nich zajmuje kierownicze stanowisko, dru-

ga musi się liczyć z�jej rozporządzeniami. W�ciągu trzech 

miesięcy kończy się ich przyjaźń. Raz po raz dochodzi do 

spięć. Z�oczu jednej i�drugiej płyną łzy. W�tej ciężkiej 

atmosferze pracują blisko dwa lata. W�czasie służbowego 

wyjazdu, kierowniczka ginie w�wypadku samocho-

dowym. Koleżanka stojąc nad trumną odkrywa, że nie 

umiała jej kochać. Zastanawia się o�jakie drobiazgi miała 

do niej pretensje, za co jej nie lubiła. W�jasnym świetle 

dostrzega, że to wszystko było takie małe. Jest już jednak 

za późno. Jej serce wypełnia żal utraconej szansy. To 

z�jej winy ich życie w�ostatnich dwu latach było tak trud-

ne.�

� Jakże często tego typu przeżycia mają miejsce 

w�rodzinnych układach. Mąż odkrywa, że nie umiał 

kochać żony dopiero wówczas, gdy ta od niego odeszła. 

Dziecko uświadamia sobie, że nie umiało kochać matki, 

gdy staje nad jej mogiłą. Za późno. Błąd, którego już nie 

da się naprawić. Ciągle uzależniamy miłość od postawy 

drugiej osoby, od spełnienia przez nią tego, czego od niej 

oczekujemy. Ciągle mamy do innych pretensje, 

unieszczęśliwiając przez to zarówno ich, jak i�siebie. Stąd 

też ciągle się spóźniamy z�naszą miłością.�

� Tylko Bóg nigdy się nie spóźnia z�miłością. On 

zawsze kocha. On jest Miłością. Dla Niego istnieje tylko 

teraz. On kocha i�pragnie nas wprowadzić w�świat swojej 

miłości. Tajemnica Trójcy Świętej to tajemnica Miłości 

Boga. Nawet gdyby Bóg nie stworzył żadnego świata, 

Jego życiem byłaby miłość. Ojciec kocha Syna, a�Syn 

Ojca, w�Duchu Świętym. Tą ich miłością jest objęte 

wszelkie stworzenie, a�więc i�każdy z�nas.�

� Tak niewiele rozum ludzki potrafi powiedzieć na 

temat Tajemnicy Trójcy Świętej. Może Jej dotknąć tylko 

serce wypełnione prawdziwą miłością. Serce, które nie 

spóźnia się z�miłością, które odkryło, że kochać trzeba 

dziś.�

� Pan Bóg nas kocha. Stworzył nas z� miłości 

i�pragnie, abyśmy się nauczyli kochać tak, jak On kocha. 

W� tym celu zesłał swego Syna na ziemię. W� tym celu 

otacza nas ludźmi potrzebującymi naszej miłości. I w�tym 
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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 Bozeny � �

� � � �                       Przybylskiej�

Mass Candles  W specjalnej intencji od Bozeny � �

� � � �                       Przybylskiej�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Bozena �

� � � � �          Przybylska�

Devo*onal Candles  In special inten�on from Bozena �

� � � � �          Przybylska�

 

Don't take a vacation from Church�

�

 When the weather is nicer and it's easy to find 

things to do outside we can sometimes put God on the 

back burner.  We might begin by missing a single 

Mass.  Of course we know it's not right to break the Third 

Commandment.  Then we might find it inconvenient or 

embarrassing to go to Reconciliation before we can 

return to receiving the Eucharist.  Other voices take over 

and we find that we're really not listening to God like we 

did when we were attending Church regularly.  Things 

just don't fit into place.  Although our lives are full of 

summer activities there can be emptiness as well.  Of 

course our presence is missed by our Church friends as 

well.  And the Church is in need of our support all year 

around.  God certainly doesn't take a vacation for 

us.  We can be grateful for all God has given us and be 

sure to spend the time it takes for him to be number one 

in our lives.  

We would like to wish you  a safe and enjoyable 

summer Priests and employees of  

Our Lady of Czestochowa in Harrison 

 

�

NIE MA WAKACJI OD KOŚCIOŁA  I 

UCZESTNICTWA WE  MSZY ŚW.�

  Mamy wakacje - czas urlopów, wyjazdów, 

spotkań  z rodziną i przyjaciółmi, czas wypoczynku. 

Wykorzystajmy ten okres aby zregenerować siły, odpocząć 

od problemów dnia codziennego, tak by po powrocie z 

wakacji z ochotą, zapałem i zapasem sił powrócić do 

swoich obowiązków. Niech będzie to dla wszystkich czas 

zbliżenia się do Boga, okazja do pogłębienia naszej wiary. 

Pamiętajmy, że od Pana Boga nie ma wakacji i nic nie 

zwalnia nas z modlitwy, uczestnictwa we mszy świętej, 

czy przyjmowania sakramentów. 

Miłych wakacji i dobrego odpoczynku  życzą księża oraz 

pracownicy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej  w Harrison�
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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)�

�

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


