
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�

�



�

  �

13

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XIII  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

  �

    5:00PM Vigil For God’s blessing and health to Ed & �

� � � �         Shila�

�

Sunday � Niedziela  � June 28�

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

                 Stanisława Czopek ( Władysław & Helena Topór)�

� �

                                         � W intencji  wszystkich Ojców, żyjących i             �

                                                                                 zmarłych     �

� + Czesława Mróz ( Teresa & Józef Rakowski)             �

�

  9:30AM   For the people of the parish�

�

  11:00AM  + Anna Rak ( córka Teresa)�

� + Janina Krasnodębski ( Eve Newby)�

          + Czesław Kwapniewski�urodzinowa( żona z dziećmi)�

�       + Paweł Szypszak, Krystyna & Stefan Marczak ( żona i 

� � � � � � �        córki)�

�            + Michał & Karolina Kowalczyk ( syn Stanisław)�

�            + Antoni Piszczatowski ( Krystyna)�

�            +Irena Czochańska ( syn z rodziną)�

 7:00PM �

� �

Monday � Poniedziałek � June 29�

 7:00AM  + Piotr Molewski�13 rocznica śmierci( syn)�

 �        �  For all Fathers, living & deceased�

�

�

Tuesday � Wtorek�June 30�

 7:00AM +Lidia Lewandowski (Andrzej Lewandowski)�

� � �

�

Wednesday � Środa� July 1�

  7:00AM For God’s blessing to Halina Nowakowska�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  � 

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do � Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

  7:00PM   + Janina Krasnodębska (Barbara & Gienek �

� � � � � �    Grodzik)�

�     + Stanisław Hrynkiewicz �

�     + Jadwiga Zalewska ( OLC Rosary  Society)�

� �

Thursday � Czwartek� July 2�

 7:00AM  + Józef & Bronisław Ostrowscy (Andrzej                       �

                                                                              Lewandowski) �

�

First Friday � Pierwszy Piątek� July 3�

 7:00AM   +Benny Hollman ( Andrzej Lewandowski)�

�

  9:00PM   �

�

Saturday� Sobota � July 4�

7:00AM For all Soul’s in 

purgatory ( Ewa Bogucka)�

�

�

14

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XIV  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

  �

    5:00PM Vigil For God’s blessing and health to Ed & �

� � � �         Shila�

�

Sunday � Niedziela  � July 5�

 8:00AM    O Boże błogosławieństwo opiekę Matki 

Najświętszej i zdrowie dla �  �

              �   Ks. Andrzeja w dniu urodzin�

� � Kasii & Stasia Czopek z okazji 40 rocznicy ślubu�

� � Zosii & Stasia Przywara z okazji 34 roznice ślubu�

               � O Boże błogosławieństwo wszelkie �

                    potrzebne łaski dary Ducha Św. troskiwą �

                    opiekę Panny  Najświętszej dla grupy �

                  pielgrzymkowej Sursum  Corda  z Nowego Jorku�

 �

� + Czesława Mróz ( Wiktor & Marek Grykień)             �

�

  9:30AM   + Jadwiga Zalewska ( Rose Alfono ) �

�       + Jan Matwiejczyk ( Tarasewicz family)�

                      For the people of the parish�

�

  11:00AM + Janina Krasnodębski ( Tim & Alissa � �

� � � �                    Boryszewski)�

  7:00PM � �

�

�

 Modlitewne Czuwania w �

Pierwsze Piątki Miesiąca�

�

�Kochani parafianie.�

         Zapraszam Was wszystkich na modlitewne 

czuwanie w pierwszy piątek�lipca, którego tematem 

będzie �

“Wszystko na chwałę Bożą czyńcie". ��

i na pierwszopiątkową spowiedź świętą.� Czuwanie 

rozpoczniemy w ciszy o godz. 18.00 wystawieniem 

Najśw. Sakramentu. O godz. 19.00 odmówimy 

Rożaniec, potem Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

przeplatając ciszę przed Chrystusem obecnym w 

Eucharystii rozważaniami i piesniami.  Czuwanie 

zakończymy Mszą św. o godz. 21.00 i Apelem 

Jasnogórskim. Serdecznie wszystkich Parafian na te 

pierwszopiątkowe czuwanie.  W czasie czuwania 

będzie okazja �do pierwszopiątkowej spowiedzi 

świętej.�

                                             �ks.Paweł� � proboszcz�
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GOSPEL REFLECTIONS�

�

13

th

 Sunday in Ordinary Time�

�

� When we were baptized, we were baptized into 

Christ’s death. Take a moment to ponder these profound 

words. We were baptized into death. In every sense of the 

word, we are asked to die. This is not just about our final 

death but about daily deaths due to inconvenience, discom-

fort, pain, loss, or others’ needs. This is an incredible epiph-

any given the way we very often approach our lives. We do 

everything to avoid death, let alone encounter it! Many 

avoid pain, discomfort, inconvenience, uneasiness, change, 

interference, and suffering of any kind. We put a lot of en-

ergy into finding the easiest and least inconvenient way 

through many things. Even holding the door open for a 

stranger or saying hello to someone in the store can be ma-

jor undertakings.�

�

� We are called to die. One of the biggest wake�up 

calls we can have is realizing that life is not about us! There 

are millions of other people sharing life on this planet with 

whom I have a relationship. Does my life celebrate those 

relationships? The most distracting question we can ask is, 

“What do I want to do?” The more focused, faith�filled 

question is, “What do I need to do?” What I need to do may 

not be what I want to do. However, asking this question 

more frequently will teach us how to more purposefully and 

intentionally live so we can be a life giving vessel for oth-

ers. When we learn to live more sacrificially, to put the 

needs of others before our own, and to not always seek our 

own self�interest, we become aware of what baptism into 

Christ’s death is really all about. These are the roots of vir-

tue and the seedbed for justice, tolerance, solidarity, love, 

and peace.�

�

� Learning how to accept all the “small deaths” and 

sacrifices life calls us to teaches us how to approach our 

final death. All deaths ask us to empty ourselves into some-

thing or someone else. Whether we empty ourselves into 

the heart and soul of another human being or empty our-

selves into God at the moment of our final death, new life is 

always received and nurtured. A heart that exclusively 

seeks its own interest is a heart that is closed to love. A 

heart that pours itself out to others and is content with being 

emptied is a heart that has been touched by and open to 

mercy. It is a heart that overflows with joy.�

�

�                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE 

�

Jak miłować domowników�

�

� Czytając słowa Jezusa: „Kto miłuje ojca lub mat-

kę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I�kto miłuje 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”, 

można by Go posądzić o�egoizm. Z�tekstu zda się wyni-

kać, że Jezusowi zależy bardzo na tym, by był miłowany. 

Nie liczy się przy tym ani z�ojcem, ani z�matką, ani 

z�dzieckiem. Taka interpretacja słów Mistrza z�Nazaretu 

świadczy jednak o�niezrozumieniu Ewangelii. Jezus bow-

iem wzywa, by otoczono Go miłością jednak nie w�trosce 

o�Jego szczęście, lecz w�trosce o�nasze dobro. Pragnie 

ostrzec i�zachować przed wypaczeniem miłości. Zbyt do-

brze zna nieszczęście, jakie jest ukryte w�przesadnym 

umiłowaniu wartości przemijających.�

� Jezusowi bardzo zależy na tym, by dzieci 

kochały rodziców, a�rodzice dzieci. Ta miłość jest pod-

stawą rodzinnego szczęścia. Warunkiem jednak prawdzi-

wej miłości domowników jest wypełnienie własnego ser-

ca miłością Boga. Wypowiedzi Jezusa nie należy rozu-

mieć jako wezwania do rezygnacji z�miłości opartej na 

więzach krwi, lecz jako wezwanie do jej uporządkowan-

ia. Chodzi o�to, by nigdy nikogo, nawet najbliższych, nie 

kochać bardziej niż Jezusa.�

� Jakże często można obserwować dramaty 

współczesnych ludzi, lekceważących wezwanie Chrys-

tusa. Oto trzydziestoletni syn jest tak zakochany w�swej 

matce, że mimo zawarcia małżeństwa jego serce pozos-

taje niewolnikiem skierowanego do niej uczucia. W�tej 

sytuacji nie jest w�stanie obdarzyć w�pełni uczuciem ani 

swej żony, ani swoich dzieci. Unieszczęśliwia siebie, 

żonę, dzieci.�

� Zachowanie hierarchii miłości to jeden 

z�najistotniejszych elementów mądrości. Jej 

zlekceważenie prowadzi zawsze do wielkich dramatów. 

Człowiek, który nie oparł życia na miłości Chrystusa, 

staje się podobny do rozbitka dryfującego na lodowych 

krach, które coraz bardziej się kruszą i�topnieją. Przes-

kakując z�jednej kry na drugą szuka bezpieczeństwa 

i�twardego gruntu pod nogami, a w�miarę upływu lat co-

raz jaśniej dostrzega, że jest to poszukiwanie daremne.�

Sam Jezus mógł każdego z�nas kochać „aż do końca” ty-

lko dlatego, że nikogo z�nas nie kochał bardziej niż 

swego Ojca. To ta miłość Ojca uzdalniała Go do 

miłowania każdego człowieka w�stopniu najdoskonal-

szym. On w�oparciu o�swoje własne doświadczenie 

ukazuje nam jedynie mądre ustawienie miłości. Kiedy 

woła: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 

jest Mnie godzien”, ma na uwadze nie siebie, lecz dobro 

nasze i�naszych bliźnich. W�miłowaniu Chrystusa nie my 

ubogacamy Jego, lecz On nas. Godnym Chrystusa jest 

ten, kto chce prawdziwie kochać, kto chce w�miłości 

spotkać się z�Nim i z�swymi bliskimi. Tylko ten, kto ko-

cha Boga, potrafi zawsze ubogacić matkę, ojca, córkę, 

syna, męża, żonę, siebie.�

�

                                             Ks. Edward Staniek�
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�

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  W specjalnej intencji  od Mrs. Felicja �

� � � � � � Slepecki�

Mass Candles  In special inten�on from Mr. & Mrs. F. �

� � � � �         Frankowski�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji  od Mr. & Mrs. D. �

� � � �            Głażewski�

�

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

� � � �                     Dombrowski�

 

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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LOOKING FOR A HOLY MASS ON�

 VACATION!!!�

Call 1�800 Masstimes (1�800�627�7846) or in-

ternet www.Masstimes.org for the location and 

schedule of  Holy Masses in Catholic Churches 

throughout the USA.�

Relevant	Radio,	AM		1430�

Relevant Radio has been helping people bridge the gap 

between faith and everyday life through informative, 

entertaining, and interactive programming twenty�four 

hours per dayy, seven days per week.  This new station in 

the Archdiocese of Newark seeks to bring to all listeners a 

clear and consistent Catholic message and to share the 

Truth, Beauty, and Goodness of our Faith.�

Komunikat�

   Od początku pandemii korona wirus 

nie jest odprawiana polska Msza święta 

o godz. 8.00 rano w dni powszednie. 

Pomimo, iż wrócił już porzadek Mszy 

św. jak przed pandemią to jednak tej 

Mszy sw. o godz. 8.00 rano już nie 

będzie. Podjąłem tę decyzję ze 

względu , że ks. pralat Joseph Plunkett 

jest chory i już sam nie może odprawiać 

Eucharystii. Także na tych mszach św. 

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

� 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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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.�
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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
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