
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�

�



30

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXX NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

  �

 �

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

�      ��

Sunday � Niedziela  � October 25�

  8:00AM   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla Weroniki Zajkowskiej z 

� � � okazji 4 urodzin ( rodzice i siostry)�

� + Stefania Przywara ( rodzina Czopek) �

� + Elżbieta Wołosz�urodzinowa ( Mariusz Zajkowski 

� � � � �                 z rodziną)�

  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)�

�     + Zofia Kwaśnik ( daughter with 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)�

�      + Adolf Rochacki ( Ela & Chris)�

�

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

� � � �             members of FOSS

�      For good health to Alice 

Monday � Poniedziałek � October 26�

 7:00AM + Frank & Mary Dombrowski ( Laura Dombrowski 

� � � � �             with family)�

�    + Jadwiga Zalewska ( family)�

� �

  Tuesday � Wtorek�October 27�

 7:00AM For God’s blessing to president Donald Trump �

�          and for his reelec@on ( Andrzej Lewandowski)�

               + Eleanor & Anthony Antonaccio ( family)�

�

Wednesday � Środa� October 28�

  7:00AM +Loris Kennedy & deceased members of FOSS�

  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 Eugenii & Zygmunta �   �

                                 Wrona z okazji 56 rocznicy ślubu ( Łucja)�

�  � + Jadwiga Zalewska ( rodzina)�

                       + Za dusze w czyścu cierpiące ( Jolanta Sojlan)�

�

Thursday � Czwartek� October 29�

 7:00AM  + Stella Podchaski�

�

�

 Friday� Piątek� October 30�

 7:00AM  + Victoria Alforte Sr. �birthday remembrance �

� � � � �                                  ( Lolita)�

Saturday� Sobota � October 31�

7:00AM For God’s blessing to president Donald Trump �

�                  and for his reelec@on ( Andrzej Lewandowski)�

            + EvedeEe Sanches & deceased members of FOSS�

5:00PM Vigil +Regina Kowalski Dansker ( niece )�

� + Charles Ferruggio ( Alice & Jay Ferruggio)�

�

ALL SAINTS / WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH�

�

Sunday � Niedziela  � November 1�

   8:00AM  Za wszystkich parafian i parafie�

                 +Wiesław Dziama ( żona z dziećmi)�

�

   9:30AM  +Jadwiga Zalewska ( family)�

� + Józefa Zajkowska �30 days aHer death ( Ewa �

� � � � Bogucka with family)�

�

  11:00AM + Władysława & Roman Opaluch ( Władysława 

� � � � �       Świetkowski)  �

               + Bogumił, +Zygmunt Przybylski ( Bożena z córką)�

� + Michał Laszczowski ( córka z wnuczką)�

� + Helena Głażewska ( Bożena z córką)�

� + Krzysztof Noga ( Bożena z córką)�

� + Janina  & Zdzisław Zaręba ( Bożena z córką)  �

� + Ryszard Tarapata ( rodzina Laski)�

� + Grażyna  & Wiesław Kosakowski ( Jurek�

� � � �      Kosakowski z dziećmi)�

�

     7:00PM   +Raymond Graves ( Constance McDonough)�

�

�

ALL SOUL’S DAY  / �

�

DZIEŃ ZADUSZNY �

�

�

�

Monday � Poniedziałek � November 2�

 7:00AM    + All Souls Novena Mass�

�

  10:00AM  + Za dusze wszystkich zmarłych  �

�

  7:00PM  + Za dusze wszystkich zmarłych�

�

�
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� Bóg zna grozę trybów machiny rywalizacji rynkowej, 

wie, że jej ofiarą padają ludzie słabi. Domaga się więc 

ludzkiego serca od tych, którzy sterują tą machiną. Tryby jej 

są nastawione na własną korzyść. Tymczasem jej właściwe 

wykorzystanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy sterujący 

nią człowiek żyje zasadą: „Będziesz miłował bliźniego swego 

jak siebie samego”.�

� Harmonijne połączenie zasad rywalizacji wolnoryn-

kowej z�prawem miłości drugiego człowieka „jak siebie 

samego” � to zadanie trudne. Tego jednak domaga się Bóg. 

Jego dzieci nie mogą stosować żadnego „chwytu”, który 

skrzywdziłby drugiego. Na pierwszy rzut oka wydaje się to 

prawie niemożliwe. Walka o�rynek jest bezpardonowa, 

a�jednak największymi zyskami na ziemi mogą się poszczycić 

święci, którzy uczestniczyli w�rywalizacji wolnorynkowej 

i�ubogacając innych, ubogacili przede wszystkim siebie.                 �

                                                   Ks. Edward Staniek�

� GOSPEL REFLECTIONS�

�

30th Sunday in Ordinary Time�

� For some reason, it is easier to genuflect in reverence 

to the presence of Christ in the tabernacle of a church, than to 

genuflect in reverence to the same presence of Christ in anoth-

er person’s soul. We wrongly believe that God divides him-

self, placing himself in one place in preference to another. It 

doesn’t work that way. Love of God and love of neighbor are 

intimately and inseparably connected because the essence and 

spark of God’s very presence is in all creation. God’s presence 

is just as real in the one who is good, as in the one who is bad, 

and the one who is just, and the one who is unjust.�

� Our brains get in the way of truly contemplating the 

awesomeness of this truth. We like to separate things into box-

es, the sheep from the goats and the deserving from the unde-

serving. But, with God there are no distinctions such as this. 

Our human classifications, subdivisions, and definitions hold 

no power or have any weight in God’s eyes. Sadly, we relate 

to God and to each other as if they do.�

� We cannot be deaf to the world’s pain. It is not about 

having, hording, accumulating, acquiring, securing, storing, 

protecting, owning, claiming, or any of the other human terms 

we use to distinguish mine from yours. We put so much power 

in these words and that power, even though we may not al-

ways realize it, can cause those words and the distinctions they 

carry to wound and hurt others. We have the whole order of 

things wrong, but we are so set on preserving this order that 

we are absolutely afraid to do it any other way. We go through 

hoops trying to convince ourselves why the perils of the per-

son seeking a new place to call home are not our perils that we 

turn our back and justify closing our doors. It makes perfect 

sense to us. Yet, it makes no sense in terms of our faith. It 

doesn’t square with any of the words found in Sacred Scrip-

ture or in any time�tested teaching of the church.�

� We have it all reversed. We know that we do because 

when Jesus speaks about such things and the words of the Old 

Testament prophets ring out again, we start to feel uncomfort-

able and anxious. What we do, directly or by omission, to one 

of the least of these little ones we do to God. It is quite possi-

ble that some of what we are doing personally, economically, 

politically, globally, and even religiously is doing more harm 

than good. Let’s ponder that a bit. �

�

©LPi                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

REFLEKSJE   EWANGELICZNE�

         Uwaga � Człowiek�

�

� Miała 22 lata. Zwolniono ją z�pracy. Utrzymywała, 

jako jedyna żywicielka, poważnie chorą matkę. Była za 

słaba, by zawierzyć Bogu i�szukać nowej pracy. Napisała 

rozpaczliwy list i w�miejscu pracy, tuż przed jego 

opuszczeniem, popełniła samobójstwo.�

�

� Podobnych dramatów, oby nie z�tak tragicznym 

zakończeniem, będzie więcej. Uruchomiona została machina 

rywalizacji wolnorynkowej, ale niewielu jest przygo-

towanych do życia z�nią na co dzień. Sytuacja jest podobna 

do tej, jakby na ulicy wprowadzono możliwość poruszania 

się samochodów z�prędkością 300 kilometrów na godzinę. 

Zanim wszyscy dostosujemy się do tej szybkości, wypad-

ków będzie bardzo dużo. Rytm Bożego Prawa jest dosto-

sowany do rytmu naszego serca. To dlatego Bóg stał się 

człowiekiem, byśmy w�każdej sytuacji potrafili ocalić serce. 

� Tu działa zasada, o�której nie można zapomnieć: 

Kto niszczy drugiego, niszczy siebie; kto ratuje drugiego, 

ubogaca siebie.� Mechanizmy rywalizacji wolnorynkowej 

opanują wszystko � gospodarkę, kulturę, naukę, stosunki 

sąsiedzkie, rodzinne, a�nawet wiele instytucji religijnych. 

Podświadomie większość, zapatrzona w�lepszą przyszłość, 

wyczekuje na pełny rozruch tej machiny. Takie jest prawo 

postępu. Biada jednak, gdy ten moloch swymi potężnymi 

trybami będzie niszczył ludzkie serca.�

� To w�tym kontekście trzeba spokojnie wysłuchać 

słów Boga skierowanych do Izraelitów � a�zanotowanych 

w�Księdze Wyjścia: „Nie będziesz gnębił i�nie będziesz 

uciskał cudzoziemców”. Oto piękna zasada szacunku wobec 

obcokrajowców. Podwalina harmonijnego współżycia ró-

żnych narodowości w�jednym społeczeństwie.�

� „Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i�sieroty”. 

Jeśli to uczynisz, „zapali się gniew mój i�wygubię was miec-

zem i�będą żony wasze wdowami, a�dzieci wasze sierotami”. 

Bóg żąda godnego traktowania ludzi, którzy z�punktu 

widzenia społecznego są skrzywdzeni. Samo wdowieństwo 

czy sieroctwo jest już nieszczęściem, a�otoczenie zamiast to 

nieszczęście zmniejszać, niejednokrotnie je potęguje przez 

wyrządzone tym ludziom dodatkowe krzywdy. 

Sprawiedliwy Bóg wiedząc, że prawo ma swoją moc jedynie 

wówczas, gdy dysponuje sankcją, zapowiada, że jeśli ono 

zostanie naruszone, sam zatroszczy się o�zastosowanie 

sankcji.�

� Osłania również ubogiego domagając się, by 

udzielona mu pożyczka nie była oprocentowana, szcze-

gólnie chodzi Mu o�najbiedniejszych. Wie, że materialista 

gotów jest pożyczyć pieniądze w�zamian za zastaw. Wzywa 

więc: „Jeśli weźmiesz w�zastaw płaszcz twego bliźniego, 

winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to 

jedyna jego szata i�jedyne okrycie jego ciała podczas snu”. 

Chodzi o�zastaw rzeczy koniecznych do normalnego życia. 

Człowiek w�skrajnym położeniu może zdecydować się, dla 

ratowania życia, na oddanie nawet ubrania. Bóg domaga się 

od przyjmującego zastaw, by w�takiej sytuacji zwrócił go 

w�tym samym dniu. Życie bowiem ubogiego jest ważniejsze 

niż zysk materialny bogatego. Tu rachunek ekonomiczny 

zawodzi. Tam gdzie „towarem” jest życie człowieka, zasady 

rywalizacji wolnorynkowej muszą być zmienione.�
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

10�18� 2020:�

�

Total Sunday Collection       $ 2, 831. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  In loving memory of +Rozalia Nowak on �       �

                    the 10th anniversary of death from daughter�

Mass Candles  Wine  In loving memory of +Rozalia   �

  Nowak on the 10th anniversary of death from daughter�

�

Sanctuary Lamp  In loving memory of +Rozalia Nowak     �

               on the 10th anniversary of death from daughter�

� �

Devo*onal Candles  In loving memory of +Rozalia �

  Nowak on the 10th anniversary of death from daughter�

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.�

� We the disciples of Christ and God’s 

children, who are responsible for our country 

have a moral obligation to vote.  As citizens 

of this country we have to make the right de-

cision.  We can’t vote for a candidate; that is 

against the Ten Commandments of God and 

the church teachings.  We can’t give our vote 

for a candidate who is in favor of abortion 

(murdering children) because it is our betray-

al of God who said in the Fifth Command-

ment “Do Not Kill”   Let us vote responsibly 

according to God’s will. �
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Akt Ofiarowania się Jezusowi przez       

Maryję 8 grudnia 2020 r. �

Ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi�

przez Niepokalane Serce Maryi��

Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de 

Montfort��

To poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez �

Maryję, z Maryją��

i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik 

Maryi � z miłości�

� Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort 

był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na 

przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku 

(1673�1716). Propagował gorąco ideę powierzenia 

się Bogu przez Maryję. Stworzył 33.dniowy pro-

gram duchowego przygotowania się do Aktu Ofi-

arowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz 

treść samego Aktu.�

� Św. Ludwik Grignion de Montfort 

uważany jest za pioniera pobożności maryjnej i 

mariologii, której wyrazem jest jego najbardziej 

znane dzieło „Traktat o prawdziwym nabożeńst-

wie do Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija 

koncepcję niewolnictwa duchowego jako do-

browolnego i ufnego poddania Maryi; pisze on 

m.in.:�

� „Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej 

Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi 

duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót 

Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej 

głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego 

posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszech-

stronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej 

głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cier-

pliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej 

mądrości. Oto dziesięć głównych cnót 

Najświętszej Maryi Panny”.�

Napisał również dzieło pt. „Tajemnica Maryi” 

określił w nim, na czym polega istota i zakres 

prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego 

Świętą Niewolą Miłości.�

� „Oddanie się Maryi na niewolnika miłości 

i życie w jedności z Nią polega na oddaniu się 

całkowitym jako niewolnik miłości Maryi, a przez 

Nią � Jezusowi. Dalej: na czynieniu wszystkiego z 

Maryją, w Maryi i dla Maryi. (...) Aby oddać się, 

poświecić i ofiarować dobrowolnie i z miłości, 

bez przymusu, całkowicie, bez zastrzeżeń � oddać �

swoje ciało i swoją duszę; swe dobra zewnętrzne, 

jak dom, rodzinę, dochody. Swe dobra 

wewnętrzne dotyczące duszy, a więc swoje 

zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i za-

dośćuczynienia. Trzeba tu zaznaczyć, że przez to 

nabożeństwo dusza czyni ofiarę Panu Jezusowi 

przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego 

� której to ofiary nie żąda żaden zakon � z prawa, 

jakie ma do rozporządzenia samym sobą i 

wartością swoich modlitw, jałmużn, umartwień i 

zadośćuczynień. A mianowicie w taki sposób, że 

to wszystko zostawia się do całkowitej dyspozycji 

Najświętszej Dziewicy, by rozporządzała tym 

według swej woli, na największą chwałę Bożą, 

którą Ona jedna zna doskonale.”�

Akt oddania siebie Maryi podejmowali później 

papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt 

XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. 

Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił 

zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” � „Cały 

Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Mont-

fort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez 

Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół 

Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego... Równ-

ież i my jesteśmy zaproszeni, by do nich dołączyć 

i doświadczyć niezwykłej opieki Matki 

Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, 

przekazanego Kościołowi przez� św. Ludwika Ma-

ria Grignion de Montfort.��

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 

Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej ro-

zumnej służby Bożej” (Rz 12,1)                     � �

� Osoby zainteresowane całkowitym 

oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa, z 

miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi wg św. 

Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpie-

niem do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrys-

tusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion 

de Montfort� we wtorek 8 Grudnia.                                                                                 

          Zapraszam wszystkich aby przyszły na spot-

kanie organizacyjne i pierwsze nabożeństwo 33 

dniowego okresu ćwiczeń duchowych we 

czwartek 5 listopada na godzine 19:00 ( 7:00pm) 

do naszego kościoła.         � Zapraszam również 

tych wszystkich, którzy w ubieglym roku oddali 

się Matce Bożej aby ponowili, jeśli tego pragną, 

swe Oddanie się Matce Bożej I przyszli na to spot-

kanie, aby odprawić i ponowić te ćwiczenia du-

chowe. �
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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


