
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�

�



29

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXIV NIEDZIELA W OKRESIE 

ZWYKŁYM�

  �

 �

   5:00PM Vigil For God’s blessing and good  �

                                         health to �

� Bożena Przybylska on her birthday�

                           � Katarzyna on the day of her birthday �

� � � � � �               ( parents)�

�      + Anna Iwanowski�1st anniversary of death     �

                                                          ( Patricia & Stanley Dunaj)�

�      ��

Sunday � Niedziela  � October 18�

  8:00AM   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla Bożeny Przybylskiej z �

� � �          okazji urodzin ( przyjaceiele)�

� + Stefania Przywara ( Maria & Jan Zmuda)�

� + Władysław Zmuda�7 dni po śmierci ( brat Jan z 

� � � � � �   rodziną)�

� + Maria Santgelo (Krystyna z rodziną)�

�

  9:30AM   +Józefa Zajkowska ( Zenia Errico)�

�      + Daniel O’Connor ( Maria)�

�

  11:00AM + Antoni Wnorowski �30 dni po śmierci (syn �

� � � �                 Józef z rodziną)�

� + Bolesław Motyka�2 rocznica śmierci, i +Julia & �

� �   Franciszek Motyka ( Teresa Roszkowska)�

� + Czesława Mróz ( Terrence Boyle)�

� �

 7:00PM    For God’s blessing to Nancy Araujo & living �

� � � �             members of FOSS 

� �

Monday � Poniedziałek � October 19�

 7:00AM  +Bibb Hodnick & deceased members of FOSS�

 1:00PM OLC Rosary Alter Society mass & meeAng�

 �

 Tuesday � Wtorek�October 20�

 7:00AM + Józefa Zajkowski ( ChrisAne Striano�Zajkowski)�

�

Wednesday � Środa� October 21�

  7:00AM For God’s blessing and re�elecAon to President 

� � �       Trump ( Andrzej Lewandowski)�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �    

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do � Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

  �

   7:00PM  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla Urszuli Molewskiej z �

� �      okazji 90 urodzin ( syn)�

�  � +Bronisław & Józefa Zajkowski ( Helen �

� � � �                    Kornak�Szostek)�

                            + Stefania Przywara ( rodzina Zajac)�

�              + Carmela ( Jolanta Sojlan)�

�

�

Thursday � Czwartek� October 22�

 7:00AM  +Pedro Peralta (Lolita)�

�

Friday� Piątek� October 23�

 7:00AM  +Stefania& Stanisław Cich�

�

 Saturday� Sobota � October 24�

7:00AM + Mrs. Babe Devino & deceased members of �

� � � � � � �     FOSS�

�

30

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXX NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

  �

 �

   5:00PM Vigil +Raymond McDonough ( wife )�

�      ��

Sunday � Niedziela  � October 25�

  8:00AM   + Stefania Przywara ( rodzina Czopek)�

�

  9:30AM   + Rozalia Nowak�10th year anniversary of �

� � � � � death ( daughter)�

 �      + Józefa Zajkowska ( Mr. & Mrs. Zygmunt & �

� � � � �    Lidia Zajkowski)�

�      For deceased members of Tarasewicz and �

� �       Bochenek families ( Tarasewicz family)�

� �

  11:00AM + Antoni Wnorowski  (Rodzina Obrycki)�

�      + Anna Rak (córka Teresa)�

�      + Edward Karolasz Jr. �urodzinowa ( mama i�

� � � �            siostry z rodzinami)�

�      + S. Teresa Kulmaczewska ( siostra Ela)�

�      + Stanisław Dąbrowski ( córka Krystyna)�

�      + John Tierney (syn Chris i Ela)�

� �

 7:00PM    For God’s blessing to Heather Faulk & living �

� � � �             members of FOSS 

�

With deepest sympathy�

Please pray for  �

�

+ Josephine (Józefa) Zajkowski �

& all those faithful who passed away 

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

Thank you!   God Bless...�

�

�

�

SERDECZNE KONDOLENCJE�

 Módlmy się za zmarłą�

�

+ Josephine (Józefa)Zajkowski �

Wyrażamy nasze serdeczne współczucie całej 

Rodzinie pogrążonej w żałobie i łączymy się z 

nimi w modlitwie.�

 

.�

�

�
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� GOSPEL REFLECTIONS�

29th Sunday in Ordinary Time�

�

� Nobody enjoys paying taxes. Despite our dis-

pleasure in being forced to do so, we also realize that 

the monies generated from taxes allows governments 

to provide essential services for its people. Corruption 

really gets our goat, however. When we witness mal-

feasance, overspending, irresponsibility, and dishones-

ty in governmental spending, the grave injustices make 

an already unpleasant and arduous task even more dif-

ficult. The inappropriate distribution and use of hard�

earned monies can leave a person quite angry and dis-

connected. It’s bad enough the government wants 

something from me, now God does, too?�

� God is not concerned necessarily with our 

money, although its proper use does factor into our 

faith life. As the payment of secular taxes speaks of 

our allegiance to the government, our return to God 

speaks of our allegiance to God. All of creation, even 

the entire universe, is fashioned in the image and like-

ness of God. What speaks to God and has meaning and 

relevance to him? All of creation and indeed our very 

selves! God delights in us and when we present our-

selves back to him, he delights even more! As the pay-

ment of secular taxes is designed to secure the equita-

ble distribution of goods and services to all people, so 

is our return of ourselves to God in gratitude meant to 

advance God’s kingdom here on earth. �

� When our exclusive and sincere allegiance is 

given to God, God can use us to set things right and 

straight again. The wounds of sin distort our relation-

ship and disorder our world. By giving ourselves and 

all of creation back to God in gratitude, we 

acknowledge the proper Creator and Author of life for 

who He is and devote our labors exclusively to God’s 

kingdom and the justice, peace, or order God envi-

sions. In giving back to God all that belongs to God, 

we set the axis of our lives correctly and put our prior-

ities in proper order. All of our relationships, especial-

ly with God, our brothers and sisters, and all of crea-

tion are perceived more clearly as they really are. Us-

ing, accumulating, wasting, exploiting, hording, and 

self�preservation are no longer necessary.�

©LPi                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�

� Błyskotliwa odpowiedź Jezusa chcącym 

wystawić Go na próbę faryzeuszom wskazuje na 

właściwe rozdzielenie tego, co doczesne, ludzkie, od 

tego, co Boskie. Jezus nie nakłania do buntu wobec 

władzy świeckiej, a wręcz poleca, aby być jej 

posłusznym, o ile jest ona we wszystkich swych 

wymiarach zgodna z prawdą Ewangelii. Prawo natu-

ralne, prawo Boże, winno być podstawą wszelkich 

praw. Jeśli ustanowione przez doczesnego 

prawodawcę prawa są zgodne z prawem Bożym, 

wówczas jesteśmy zobowiązani ich przestrzegać. 

Uczciwość, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego 

człowieka i życia ludzkiego na każdym jego etapie, 

prawdomówność � to tylko niektóre zasady, które 

dla chrześcijanina powinny stać się czymś 

oczywistym w życiu codziennym i o przestrzeganie 

których powinien on zabiegać na wszelkich 

płaszczyznach egzystencji. W konsekwencji ludzie 

wierzący nie powinni zgadzać się na prawa, które 

stoją w sprzeczności z prawem Bożym. Gdy w stan-

owionych prawach łamane są podstawowe zasady 

moralne, wypływające wprost ze Słowa Bożego, 

chrześcijanin ma obowiązek stawić opór takiemu 

porządkowi, aby obronić swoją wewnętrzną 

spójność i autonomię dziecka Bożego. Patrząc 

wstecz na dzieje ludzkości i będąc naocznym świad-

kiem tego, co ma miejsce w dzisiejszych czasach, 

widzimy, że usunięcie Boga na margines życia 

społecznego przynosi ze sobą negatywne, a nier-

zadko i tragiczne skutki. Szukanie prawdy poza Bo-

giem, narzucanie ideologii stojących w sprzeczności 

z odwiecznym ładem ustanowionym przez Boga, nie 

powinno odbywać się przy milczącej aprobacie ludzi 

deklarujących swoją wiarę w Boga. Gdy ustanawiam 

Jezusa Panem mojego życia, gdy Jemu przyznaję 

miejsce na tronie mojego serca, wówczas rzec-

zywistość, którą tworzę i w której działam, staje się 

harmonijna i przemieniona Bożą obecnością. Wtedy 

łatwiej mi też rozwiać wątpliwości i dylematy w 

moich codziennych wyborach, by jasno opowiedzieć 

się po stronie Pana historii, ludzkości i mojego ży-

cia.�

Komentarze zostały przygotowane przez�ks. Kamila 

Piaszczaka�

�
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

10�11� 2020:�

�

Total Sunday Collection       $ 1, 995. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  In special inten�on from Lucyna & Barbara 

� � � � �          Rytelewski�

Mass Candles  Wine  W specjalnej intencji od Lucji �

� � � � �        Śliwowskiej�

�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Czeslaw & �

� � � �            Teresa Tarasewicz�

� �

Devo*onal Candles  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. �

� � � � � Daniel Dudek�

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 par-

ish. New members are always welcome. The Rosary 

Altar Society will meet on Monday, October 19

th

 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.�

Chosen�

�

� It is getting close to Election Day and I sup-

pose most of us have an idea of how we will cast our 

vote. We have tried to discern where candidates 

stand on important issues and what type of leader 

they might be if elected. However, there is a good 

chance that when we go into a voting booth, we will 

cast at least one vote for a person who we never 

heard of and to do a job we do not understand. We 

know the more notable people in the more notable 

contests, but some of those on the ballot as we get 

further into it? Who knew that was going to be on 

there?� �

� In life we will at times be asked to make a 

choice about something or someone we know little 

about. Our choices will not always be as informed as 

we would like. Then, when we do know some infor-

mation needed to make a choice, we still don’t know 

everything. We may support a candidate and not re-

ally know him or her personally. �

� When God chose you and me, He had all the 

information needed to make the choice. The crazy 

thing is He chose us anyway! He knew we would 

sin, turn our backs on Him, and sometimes not be 

very good ambassadors for Him. However, He still 

chose us because He loves us. We are a chosen peo-

ple. We are His own. I don’t know about you, but if 

given the chance I am not sure I would have chosen 

myself. I rejoice that God sees in me something that 

at times seems hidden to me.�

� Tracy Earl Welliver, MTS                   ©LPi�
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Mój różaniec�

Tak różny w mym życiu Ty z assyskich płatków róży 

I z oliwkowego drzewa co rośnie w Ziemi Świętej 

Kryształowy z Pierwszej Komunii I ten fosforowy świecący 

nocą I wytarty, ten babciny – czarny Mój Różaniec 

Odmawiany w pośpiechu W kolejce do szkoły – 

niedoliczony Odmawiany na palcach i 

Na kluczach dziewięciu co Zawieszone na szekli 

dziesiątej I ty co w pracy liczony na wielkich betonowych 

płytach I ty pobożny, rozważany wyklęczany na twardej 

posadzce kościoła I ty wychodzony w pielgrzymkach, 

wymodlony w górach I ty zaniedbany, niezrozumiany, 

odklepywany Mój Różaniec Tak różny w mym życiu 

Wciąż Cię za mało Autentycznego, szczerego, 

najprawdziwszego 

Bukietu róż, zaniesionego przed tron Zdrowaś Maryjo 

                                                     Krzysztof Gospodarzec 

 

 

�

�

Tajemnice Różańca �

�

Tajemnice Radosne�

Poniedziałek i Sobota �

Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego. �

Nawiedzenie świętej Elżbiety. �

Narodzenie Pana Jezusa. �

Ofiarowanie Jezusa w świątyni. �

Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w 

świątyni.�

Tajemnice Światłe�

Czwartek�

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. �

Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej�

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do                 �

                                                   nawrócenia. �

Przemienienie na górze Tabor. �

Ustanowienie Eucharystii. �

Tajemnice Bolesne�

Wtorek i Piątek�

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 

(Ogrójcu). �

Biczowanie Pana Jezusa. �

Ukoronowanie koroną z cierni. �

Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. �

Ukrzyżowanie i Śmierć na krzyżu. �

Tajemnice Chwalebne�

Środa i Niedziela�

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. �

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. �

Zesłanie Ducha Świętego. �

Wniebowzięcie Maryi. �

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. �

The Mysteries of the Rosary�

�

Joyful Mysteries�

Monday & Saturday�

The Annunciation of the Lord to Mary�

The Visitation of Mary to Elizabeth�

The Nativity of our Lord Jesus Christ�

The Presentation of the Lord�

        Finding Jesus in the Temple at age 12�

�

Luminous Mysteries�

Thursday�

The Baptism in the Jordan�

The first miracle on the Wedding at Cana of �

� � � � �        Galilee �

The Proclamation of the Kingdom�

The Transfiguration�

The Institution of the Holy Eucharist�

�

Sorrowful Mysteries�

Tuesday & Friday�

The Agony in the Garden �

The Scourging at the Pillar�

The Crowning with Thorns�

The Carrying of the Cross�

The Crucifixion and Death of Our Lord�

�

Glorious Mysteries�

Wednesday & Sunday�

The Resurrection of Jesus Christ�

The Ascension of Jesus to Heaven�

The Descent of the Holy Spirit�

The Assumption of our Mary to Heaven�

Mary is Crowned as Queen of Heaven and Earth�
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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


