
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�

�



�

  �

    SOLEMNITY OF THE �

BODY AND BLOOD OF CHRIST /�

�

�

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA  I �

 KRWI CHRYSTUSA � �

BOŻE CIAŁO �

�

  �

    5:00PM Vigil �

�

Sunday � Niedziela  � June 14�

  8:00AM  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Basi �

�                     Scardino ( Władysław & Helena Topór)�

�      �

                  + Bronisław Parafinski (córka)�

�     + Franciszek Kubas ( syn Tadeusz)�

�

  9:30AM   For God’s blessing to Fr. Janus on his birthday�

�

  11:00AM  O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki & � �

�                  Józefa Sondej z okazji 10 rocznicy ślubu i dla ich 

� � � � � � �         dzieci�

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

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

                  + Janina Krasnodębska ( Eugenia Pawlicz)�

�    + Stanisława Majcherczyk � rocznica śmierci �

� � � �        ( córka z mężem i syn)�

�    + Helena & Witold Kulmaczewski (syn z żoną )�

�    + Teresa Kulmaczewski (brat z żoną)�

              + Za zmarłą w Polsce P. Brożek ( Grażyna z mężem)�

� � �

Monday � Poniedziałek � June 15�

     7:00AM  +Maria Pia Carvalho �

�

�

Tuesday � Wtorek�June 16�

       7:00AM +Terese Chiames ( Caire)�

�

Wednesday � Środa� June 17�

     7:00AM +Tracy White ( Andrzej Lewandowski)�

    6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  

�  do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do 

� Miłosierdzia Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

     7:00PM                    �

�       + Janina Krasnodębska (George Wnorowski)�

� � �

Thursday � Czwartek� June 18�

    7:00AM  +Henryk Rybak ( Andrzej Lewandowski)�

�

Friday � Piątek� June 19�

       7:00AM   +Dr. Bogdan Lekan ( Andrzej Lewandowski)�

�

�

�

Saturday� Sobota � June 20�

7:00AM +Jan & Joanna Lewandowscy ( Andrzej �

� � � � �   Lewandowski)�

�

12

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XII  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

 

FATHER’S DAY / DZIEŃ OJCA 

�

  �

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

�

Sunday � Niedziela  � June 21�

  8:00AM W intencji  wszystkich Ojców, żyjących i             �

                                                                                 zmarłych                  �

�

  9:30AM   For all Fathers, living & deceased�

�

  11:00AM  W intencji  wszystkich Ojców, żyjących i             �

                                                                                 zmarłych                  �

�

� �

Zachęcamy wszystkich 

obywateli Polskich z ważnym 

paszportem do wzięcia udziału 

w wyborach na Prezydenta 

Polski w dniu 27 czerwca.  �

Trzeba zarejestrować się do 

dnia 15 czerwca�

 https://ewybory.msz.gov.pl� �

�

 � �

�

�
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With deepest sympathy�

Please pray for  + Czesława Mróz �

& all those faithful who passed away 

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

Thank you!   God Bless...�

�

�

�

SERDECZNE KONDOLENCJE�

Módlmy się za zmarłą�

�

+ Czesława Mróz �

�

Wyrażamy nasze serdeczne współczucie całej 

Rodzinie pogrążonej w żałobie i łączymy się z 

nimi w modlitwie.�
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miejsce tam, gdzie jeden chce panować nad drugim. Gdyby tę 

miłość dostrzegli pedagodzy, w krótkim czasie wychowaliby nowe 

pokolenie odważnych i mądrych alpinistów ducha. 

 Św. Paweł mówi, że „Bóg okazuje nam swoją miłość 

właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 

grzesznikami”. Apostoł narodów doskonale zrozumiał, na czym 

polega różnica w rozumieniu miłości bliźniego w Starym i Nowym 

Testamencie, i dlatego mógł napisać do Koryntian: „Stałem się 

niewolnikiem dla wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 

pozyskam” (1 Kor 9, 19). 

 A jaka jest nasza postawa wobec bliźnich? Czy 

pomagamy im odgórnie panując nad nimi, czy też potrafimy 

pomagać od dołu umożliwiając im zdobycie szczytów 

i uczestnicząc w tryumfie ich zdobycia, krocząc tuż tuż za nimi. 

Szczęśliwy, kto odkrył radość ewangelicznie rozumianej miłości 

bliźniego. Jest to jeden z największych skarbów dostępnych dla 

człowieka na ziemi. 

� �                             Ks. Edward Staniek� �

� �         � �

GOSPEL REFLECTIONS                          �

The Most Holy Body and Blood of Christ 

 

 It is no wonder that followers of Christ are called the 

Body of Christ. After all, sharing in the same spiritual food and 

sacred meal, they become what they eat and reveal the Divine 

Image. There is so much power for healing in the community of 

believers. Through the Eucharist, Christ becomes as present in 

those who have partaken of his Body and Blood as he has the 

elements themselves. The very presence of God touches the 

depths of the human soul and visits a part of us that no human 

being can ever hope to explore. We are God’s. The sacred Eu-

charistic meal is a celebration of intimacy, the reunion of two loves 

in constant search of and longing for the other. 

 The community of believers receives the power and the 

presence to touch and heal in the name of the One they have 

welcomed within. It is now within their grasp to change the way 

life is lived and to more intentionally put into practice the Beati-

tudes that the Divine Guest has revealed. We are asked to be like 

Christ and work to create a world of sufficiency, where the greed 

of some no longer creates the want of others but where all of 

God’s children can find a home and a place at the table of life. 

The One who makes a home within calls us to live a life that 

transforms. We are changed ourselves and now become agents 

of change for others. We are the Body of Christ. God is with us. 

We have been nourished. 

 Sadly, many are afraid to try. We know what we are 

called to do, but we struggle with feelings of doubt as to whether 

God really is the Way, the Truth, and the Life. Do our systems 

have to change? Is it possible that we somehow missed the mark 

when we put all of our social networks in place and established 

the business of our lives? Perhaps we have to radically rethink 

our approach and that can scare us. We might have to give some-

thing up or change, and we don’t want to. As long as want, injus-

tice, division, prejudice, and scarcity still exit, there is tremendous 

work for the Body of Christ.  

        �                   © Liturgical Publications Inc�

�

�

      REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�  Z góry czy od dołu 

 Miłość bliźniego, w naszym ludzkim ujęciu, rozumie się 

przede wszystkim jako pomoc drugiemu człowiekowi udzieloną 

odgórnie, jest w niej coś z panowania. Bogaty pomaga ubo-

giemu, wykształcony miernemu, silny słabemu, zdrowy 

choremu. Zawsze ten wyższy pochyla się nad niższym i usiłuje 

go podźwignąć ku górze. Tak też wielu rozumie pomoc łaski 

Bożej. Bóg mieszkający w górze pochyla się nad człowiekiem, 

by jako Wszechmocny Mocarz podnieść go ku górze. 

Takie ustawienie pomagającego na szczycie i wspomaganego 

u podnóża góry można pogodzić ze Starym Testamentem, ale 

nie ma ono wiele wspólnego z Ewangelią. Ten, kto kocha 

miłością ewangeliczną, nie pomaga odgórnie. On schodzi do 

poziomu potrzebującego pomocy i pomaga mu w zdobywaniu 

szczytu oddolnie. Nie ciągnie go na linie ku sobie, ale wspiera 

pozwalając mu uwierzyć, że stać go na zdobycie szczytu, 

a gdyby popełnił błąd i odpadł, może liczyć na jego asekurację. 

Różnica jest zasadnicza. W miłości, która pomaga z góry, 

kochany odczuwa przepaść, jaka go dzieli od wspomagającego. 

On wie, że wszystko jest uzależnione od liny łaski: wie, że jeśli 

ona w drodze na szczyt wypadnie mu z ręki, to stojący od niego 

wyżej nic mu już nie pomoże. Spadający roztrzaska się o skałę. 

 Natomiast w miłości ewangelicznej sama świadomość, 

że wspomagający jest niżej, ułatwia zdobywanie szczytu. 

Można odpaść od skały, bo wówczas spadający znajdzie się 

wprost w rękach tego, który mu pomaga. 

 Ta zmiana sposobu wspomagania człowieka stanowi 

istotny punkt różniący Stary Testament od Nowego. W dziejach 

Izraela Bóg, mówiąc do nas ludzkim językiem, jawi się głównie 

jako wspomagający z góry. Między Nim a człowiekiem zionie 

wielka przepaść, którą można pokonać przy pomocy liny Bożej 

łaski spuszczonej z nieba. W Ewangelii natomiast Syn Boga 

schodzi do poziomu człowieka, rezygnując z używania liny, lecz 

swoją bliską obecnością, swymi ramionami wspiera go, by 

dotarł do Domu Ojca, czyli zdobył szczyt, z którego spadł przez 

grzech. 

 Trzeba dobrze przemyśleć scenę z Wieczernika, 

w której Chrystus z miednicą w ręku podchodzi do uczniów. To 

jest przykład ewangelicznie rozumianej miłości. Nie odgórnie, 

ale oddolnie, Bóg jako sługa gotów umyć nogi człowiekowi. 

 Doskonale dostrzegł to św. Brat Albert. Niestety ma on 

wielu wielbicieli, ale niewielu naśladowców. Zejść do poziomu 

nędzarzy materialnych i moralnych, by im pomóc wspinać się 

w górę, oto pragnienie jego serca. Naśladować Syna Bożego 

z miednicą w ręku. Chrystus w Wieczerniku miał przed sobą 

uczniów, których kochał. Brat Albert zebrał nędzarzy, margines 

społeczny, i nalawszy wody do miednicy poszedł umywać im 

nogi, swoją dobrocią serca. 

 Gdyby rodzice odkryli tajemnicę ewangelicznie rozumi-

anej miłości, wiedzieliby, że dziecku nie należy pomagać 

odgórnie, lecz trzeba uczynić to od dołu, stając się sługą 

własnego dziecka. Gdyby to zrozumieli małżonkowie, nie byłoby 

rozwodów, jeden służyłby drugiemu. Rozwód ma   
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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. �

� � �                       Zygmunt Przybylski�

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

� � � �             Grzegorz Walega�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Walter�

� � � � �             Wilinski�

Devo*onal Candles  In special inten�on from Jane Bator�

 

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 
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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


