
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 

 

 

 

 

     

       �

 �

        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�

�
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th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXVI NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

  �

 �

   5:00PM Vigil For all the babies in the womb�

�

Sunday � Niedziela  � September 27�

  8:00AM O Boże błogosławieństwo opiekę Matki �                     �

                            Najświętszej Panny i zdrowie dla �

� � �Teresy�

�     � Claudii Zmuda z okazji 15 urodzin ( dziadkowie)�

� � Bogdana & Bożeny Zmuda z okazji 20 rocznicy �

� � �          ślubu ( rodzice i rodzeństwo)�

  �        Za żywych i zmarłych Parafian�

�

  9:30AM   +Marie Armitage (Labonia & Szypiotko family)�

� + Aida Torres Morales & Catalina Savedra �

� �          Vasquez ( Ewa Bogucka with family)�

� + Stanisław Kwaśnik ( daughter with family)�

�

  11:00AM + Janina Krasnodębska ( Rosa Alfano)�

�      + Czesława Jarząb ( córka z synami)�

� +Antoni Wnorowski �7 dni po śmierci zmarł w �

� � � �         Polsce ( syn z rodziną)�

              + Stanley Truskolaski�urodzinowa ( córka z rodziną)�

� + Alicja Sobczyk �4 rocznica śmierci ( córka z �

� � � � �                   rodziną)�

� +Janina & Stanisław Chrobak (wnuczka z rodziną)�

7:00PM     

� �

Monday � Poniedziałek � September 28�

 7:00AM  For God Blessing and good health to Teresa�

�  + Mr. Hicks & deceased members of FOSS�

�

 Tuesday � Wtorek�September 29�

 7:00AM For God Blessing and good health to Teresa�

               + Georginia Callender  & deceased members of �

� � � � � �       FOSS�

� + Henryk Kaminski i zmarli z rodziny Kaminskich�

� �

Wednesday � Środa� September 30�

  7:00AM For God Blessing and good health to Teresa�

                +Bobby Lacinski & deceased members of FOSS�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �    

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do � Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

  �

   7:00PM  +Czesława Mróz ( Terrence Boyle)�

� + Tadeusz Romatowski�13 rocznica Śmierci (żona z 

� � � � � �   dziecmi)�

Thursday � Czwartek� October 1�

 7:00AM  For God Blessing and good health to Teresa�

              + Mary Jane Lopez�birthday remembrance ( family)�

�            + Jennifer Faulk & deceased members of FOSS�

�

�

�

First Friday� Pierwszy Piątek� October 2�

 7:00AM  For God Blessing and good health to Teresa�

               + Allison Howe & deceased members of FOSS�

 9:00PM  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki �

� � � Najświętszej dla Harold & JaneDe Faulk�

�

Saturday� Sobota � October 3�

7:00AM For God Blessing and good health to Teresa�

          W intencji Bogu wiadomej (Ewa Bogucka z �rodziną)�

�
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th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXVII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

  �

 �

   5:00PM Vigil +Mitchel Kozlowski �11 anniversary of �

�        death ( wife Rose Kozlowski)�

�

Sunday � Niedziela  � October 4�

  8:00AM O Boże błogosławieństwo opiekę Matki �                     

                            Najświętszej Panny i zdrowie dla Teresy�

  �        Za żywych i zmarłych Parafian�

�

  9:30AM   +Jadwiga Zalewska ( family)�

�

  11:00AM �

  7:00PM     

                                               

Modlitewne Czuwania w �

Pierwsze Piątki Miesiąca�

�

�

 Kochani parafianie.�

           Zapraszam Was wszystkich na 

modlitewne czuwanie w pierwszy 

piątek�października, będziemy mieli rozważanie 

na temat; “  Różaniec to skarb mądrości” ��

Św. Jan Paweł II oraz pierwszopiątkową 

spowiedź świętą.� Czuwanie rozpoczniemy w 

ciszy o godz. 18.00 z  wystawieniem Najśw. 

Sakramentu.  Przed Chrystusem obecnym w 

Eucharystii będą rozważania od godz. 19:00.  

Czuwanie zakończymy Mszą św. o godz. 21.00 i 

Apelem Jasnogórskim. Będzie zaproszony polski 

ksiądz�gość. Serdecznie wszystkich Parafian na 

te pierwszopiątkowe czuwanie zapraszam.�

                                     ks. Paweł� � proboszcz  
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� Jeżeli brak słowności paraliżuje życie gospodarcze 

i�społeczne, to tym bardziej odbija się ujemnie na życiu 

religijnym. Całość tego życia jest bowiem oparta na do-

trzymaniu słowa danego Bogu. Chrześcijańskie życie 

rozpoczynające się na chrzcie świętym, polega na do-

trzymaniu przyrzeczeń, jakie przed przyjęciem chrztu 

uroczyście zostają złożone. Doskonalenie życia chrześci-

jańskiego dokonuje się drogą realizacji postanowień 

poprawy, które za każdym razem są słowem danym Bogu. 

Całość życia małżeńskiego jest oparta na dotrzymaniu 

słowa danego, wobec Boga, współmałżonkowi w�chwili 

zawierania sakramentu małżeństwa.�

� W tej sytuacji nietrudno zauważyć, że refleksja nad 

słownością chrześcijanina jest istotna nie tylko z�punktu 

widzenia miłości bliźniego, lecz również z�punktu widzenia 

religijnego. Człowiek jest albo słowny i�wtedy dotrzymuje 

słowa danego ludziom i�Bogu, albo niesłowny a�wówczas 

zawodzi zarówno ludzi, jak i�Boga. Tylko ten, kto zna 

wartość słowa, potrafi dostrzec piękno Ewangelii i�może 

stać się godnym zaufania partnerem Boga i�ludzi.�

� �                        Ks. Edward Staniek�

GOSPEL REFLECTIONS�

26

th

 Sunday in Ordinary Time�

� What prompts you to make the decisions you 

make? When confronted with a decision, whether one that 

is more trivial and mundane or one that is more significant 

and profound, we rely on guidance. That guidance can be 

the result of impulse and passion or the fruit of the interior 

voice of conscience. Decisions made on impulse and pas-

sion can be misguided and erroneous. Decisions based on 

conscience, or the moral voice within, will reflect the depth 

and maturity of our soul work. A more contemplative soul 

will make more contemplative decisions. A less developed 

conscience will make decisions based on the individual’s 

level of development.�

� Conversion and a change of heart are at the core of 

Jesus’ message precisely because of this reality. We are 

works in progress. For the person on fire with the Holy 

Spirit and centered on God, life reflects an ever�deepening 

awareness and heightened sense of God’s presence and a 

greater willingness to do God’s will. What is happening 

internally is validated by what is witnessed externally. The 

hypocrite is the one who says yes when they really mean 

no. From the start, they had no desire to do the virtuous act 

but wanted to outwardly appear as if they did.�

� Where are you on the road of integrity? Honesty is 

all that is required. God is good with that. It is okay to 

struggle with our decisions and wrestle with ourselves. 

Consciences on the path to maturity and greater depth are 

not always going to know what action is immediately best. 

We may, at first, say no to what we know is right and, after 

prayerful reflection and thought, come around to doing it. 

Conversion happens when our no changes to yes, regardless 

of how sinful or out of sync we may be at the time. God is 

anxious to welcome us to Himself. But we cannot embrace 

Him unless we want to. Learning to orient our gift of free 

will to what is of divine origin, right, and best is a disci-

pline we must always tweak and perfect. �

                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

� Dotrzymać słowa �

� Zapracowany po łokcie inżynier zanosi okno do 

szklarza. Zapewniają go, że za dwa dni będzie do ode-

brania. Kiedy w�wyznaczonym terminie zgłasza się po 

odbiór, dowiaduje się, że jeszcze nie jest zrobione. 

„Proszę przyjść za dwa dni”. Ale i�ten termin nie zostaje 

dotrzymany. Tak chodzi po okno pięć razy, tracąc 

w�sumie cztery godziny cennego czasu. Strata 

w�wymiarze czysto ekonomicznym przerasta kilka razy 

koszt naprawy okna. Jeśli w�tygodniu spotka trzech tak 

niesłownych ludzi, na załatwienie spraw z�nimi straci 

dwanaście godzin, czyli cały dzień. W�skali roku będą to 

prawie dwa miesiące!�

� Wartość słowności najłatwiej dostrzec 

w�wymiarze ekonomicznym. Niesłowność jednego 

kierowcy pracującego w�MPK lub PKS może w�ciągu 

dnia decydować o�stracie setek godzin pracy ludzi, którzy 

długie minuty czekają na opóźniony autobus. Niesłown-

ość w�dotrzymaniu terminów dostaw materiałów lub 

części może spowodować w�zakładzie pracy, w�ciągu 

jednej doby, szkody milionowe. Z�tego punktu widzenia 

jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą, że w�naszym świecie, 

opartym na obliczeniach ekonomicznych, zupełnie nie 

uwzględnia się wychowania ludzi do odpowiedzialności 

za słowo. Niesłowność stanowi najsłabszy punkt naszego 

życia ekonomicznego, społecznego, narodowego i�trzeba, 

niestety, dodać � religijnego! Wartość człowieka mierzy 

się wartością jego słów. Jeśli jego słowa nic nie ważą, to 

znaczy, że jego serce jest puste. „Z obfitości serca mówią 

usta” (Mt 12, 34).�

� Słowność jest przede wszystkim wyrazem 

szacunku, jakim człowiek darzy samego siebie. Kto ceni 

własne słowo, ceni siebie. Na tej podstawie cenią go 

i�inni. Kto bowiem nie szanuje siebie, nie może wyma-

gać, by otaczali go szacunkiem inni. Słowo winno być jak 

granitowy głaz. Raz położone nie powinno być przez ni-

kogo ruszone, nawet przez mówiącego. Takie jest słowo 

Boga i�dlatego można Mu wierzyć. Bóg jest słowny. Bóg 

zawsze dotrzymuje danego słowa.� Chrystus po-

dając przypowieść o�dwóch synach zaproszonych przez 

ojca do pracy w�winnicy, zwraca uwagę na niesłowność 

jednego z�nich. Syn obiecuje ojcu, że przyjdzie do pracy, 

a�nie przychodzi, czyli wprowadza ojca w�błąd. Nie do-

trzymał danego słowa. Drugi syn, nieco leniwy, nie miał 

ochoty na pracę i�jasno to ojcu oznajmił: „Nie chce mi 

się”. Później przemyślał swoją decyzję, zmienił zdanie 

i�poszedł pracować w�winnicy. On ojca nie wprowadził 

w�błąd. Sprawił mu raczej miłą niespodziankę. Ojciec na 

jego pomoc nie liczył, a�jednak ją otrzymał. Słuchacze 

przypowieści jednoznacznie ocenili postawę synów. Ten 

drugi, w�oczach ich i�Chrystusa, zasłużył na uznanie.�

Słowność stanowi znak autentycznej miłości bliźniego. 

To dowód, że człowiek troszczy się o�cudze dobro. 

Człowiek niesłowny nie liczy się z�dobrem drugiego, lecz 

kieruje się swoim wyrachowaniem. Szuka tego, co jest 

dobre dla niego, a�nie dla tego, komu dał słowo. Prawdzi-

wa miłość jest zawsze słowna.�
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

9�20� 2020:�

�

Total Sunday Collection       $ 1, 685. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  In loving memory of +Janina Krasnodębska  

� � � � from Bogdan Garbowski�

Mass Candles  Wine  Za dusze Ś.p.+Antoniego � �                �

                                      Wnorowskiego  od syna z rodziną�

�

Sanctuary Lamp  In loving memory of +Stanley �

� Truskolaski birthday remembrance from �

� � � � daughter with family�

�

Devo*onal Candles  W specjalnej intencji od Mrs. �

� � � �           Dolores Viviano�

  

PAMIĘTAJ...PAŹDZIERNIK TO 

MIESIĄC  MODLITWY  

RÓŻAŃCOWEJ�

�

�

W naszej parafii nabożeństwo różańcowe 

odprawiane jest w miesiącu październiku w 

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki  

o godz. 19:00. W soboty o 16:30 po 

angielsku.�

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.�

�

REMEMBER…�

�

In October, we pray the Rosary in Polish, 

Monday to Friday at 7:00PM and Saturday 

at 4:30pm in English.�
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The Rosary Altar Society of  

  Our Lady of Czestochowa 

 is an organization of women in the parish who seek to 

enhance the spiritual, social, and cultural life of our parish. 

New members are always welcome. The Rosary Altar 

Society will meet on Monday, October 19

st

 at 1:00 pm for 

Mass & their meeting in parish hall. 

 All ladies of the parish are invited to attend.  

New members are always welcome.�

 Towarzystwo Różańcowe parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej   czeka na nowe członkinie. 

Zapraszamy parafianki do modlitwy Różańcowej. 

Odprawiana jest specjalna Msza Św. dla Towarzystwa 

Różańcowego, a następnie spotkanie. Kolejna Msza Św.  

i spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 października o 

godz. 13:00.     Zapraszamy nowe członkinie.�

�

Is It the Thought That Counts?�

� I can remember times when I received a gift 

that I would not have chosen for myself. At those 

times I certainly thought to myself that “it was the 

thought that counts.” I was happy that the gift�giver 

thought of me at all. Then there have been times 

when my children have not given me a gift and then 

chose to tell me all about what they were going to 

give me. They would then follow it up by saying, “it 

was the thought that really counts.” Really!?! I don’t 

think so. I could think of sending my wife on a 

cruise, but that is not in any way the same as going 

on the cruise. I think there are times when all of us 

think we are more generous than we are, simply be-

cause we were thinking about being generous.�

� This way of thinking can be dangerous. Jesus 

teaches us to say what we mean and mean what we 

say. The intentionality of our actions is important, 

but intentionality without action is meaningless. 

How we act and what we give serves as evidence of 

our intentions and indicates where our heart truly 

lies. If we fool ourselves into thinking we are some-

one we are not, it can become difficult to see the 

truth. We need to look for the fruit in our lives. We 

need to make sure our desires and thoughts are mov-

ing us to act. You know that other saying about in-

tentions, don’t you? Don’t pave the road to a place 

no one wants to end up with your intentions. Instead, 

let your intentions and actions lead others to another 

place where Jesus can be found.�

� Tracy Earl Welliver               ©LPi�

The Tradition of Genuflection�

�

Question:�

                     Why do Catholics genuflect?�

�

Answer:�

Genuflection is an act of devotion that literally means 

“to bend the knee.” For many Catholics, it’s an al-

most automatic gesture that we perform before enter-

ing our pew or row of seats at Mass. But, like many 

of the symbols and gestures of our faith tradition, 

genuflecting can also be an invitation for deeper re-

flection.�

� The practice of “bending the knee” is an an-

cient way of recognizing the presence of someone 

greater than we are. It has been said that the practice 

dates back to the time of Alexander the Great, but it 

became a common part of etiquette in the royal courts 

of the Middle Ages. From throne rooms and palaces, 

it was a small step to genuflecting becoming part of 

the devotional lives of Christians, who used this secu-

lar gesture as a way of recognizing the presence of the 

One who is King of Kings, especially in the Eucha-

rist.�

� Today, Catholics are asked to genuflect in the 

presence of the Blessed Sacrament (whether in the 

tabernacle or exposed on the altar during eucharistic 

adoration). So, while it has become second nature to 

genuflect before entering your seat in church, we 

should pay attention to where the Blessed Sacrament 

is kept in each church or chapel that we visit, and 

genuflect in the direction of the tabernacle where the 

Blessed Sacrament is kept. In churches or chapels in 

which the tabernacle is in a separate space, we are 

invited to simply bow toward the altar.�

� In addition to genuflecting before the Blessed 

Sacrament, we are also instructed to genuflect before 

the cross used for veneration on Good Friday (during 

the solemn celebrations of the Lord’s Passion) and 

any time a relic of the True Cross is displayed for 

veneration. This long�standing tradition is a way of 

honoring the cross as the great sign of our salvation 

and of showing devotion to the passion of Jesus.�

� � � � � ©LPi�
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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
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