
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�

�



  �

 �

   �

�

�

�

�

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

� + Charles Ferruggio ( Alice & Jay Ferruggio)�

�

ALL SAINTS / WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH�

Sunday � Niedziela  � November 1�

   8:00AM  +Wiesław Dziama ( żona z dziećmi)�

� + Stefania, +Józef, i +Bogusław Przywara ( syn i �

� � � � �        brat z rodziną)�

� + Wojtuś Przywara ( rodzice i brat z żoną)�

� + Józef Kozioł ( córka Zofia z rodziną)�

� + Paweł Zając ( rodzina Przywara)�

� + Marianna Belina �zmarła w Polsce ( siostra z �

� � � � � �  rodziną)�

�

   9:30AM  +Jadwiga Zalewska ( family)�

� + Józefa Zajkowska �30 days a3er 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�

� �

  Tuesday � Wtorek�November 3�

 7:00AM + All Souls Novena Mass�

� + Danuta Kamińska & deceased members from �

� � �     Kamiński & Małyszków families�

                    Thanksgiving mass for graces received ( Lolita)�

�

�

 Wednesday � Środa� November 4�

  7:00AM + All Souls Novena Mass�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     do 

spowiedzi,  Różaniec i Koronka do � Miłosierdzia Bożego, Nowenna 

do  Matki Bożej�

     7:00PM  O powrót do zdrowia dla Maria Nalezińska �

� � � � � ( Rodzina Turek)�

�      + Jadwiga Zalewska ( rodzina)�

                   + Czesława Mróz ( Terrence Boyle)�

�

Thursday � Czwartek� November 5�

 7:00AM  + All Souls Novena Mass�

�

First Friday� Pierwszy Piątek� November 6�

 7:00AM  + All Souls Novena Mass�

 9:00PM O Boże błogosławieństwo wszelkie potrzebne �           �

                      łaski dary Ducha Św. troskiwą opiekę Panny �   �

                     Najświętszej dla grupy pielgrzymkowej �

                                                Sursum Corda  z Nowego Jorku�

�

Saturday� Sobota � November 7�

7:00AM For God’s blessing and good health to Edyta & �  �

                     Kasia Kozdra on their birthday ( Ewa Bogucka)�

�                                           + All Souls Novena Mass�

�

5:00PM Vigil +John Dougher ( Constance McDonough)�

�

�

32

nd

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXXII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

Sunday � Niedziela  � November 8�

   8:00AM  + Marianna Belina �zmarła w Polsce ( rodzina�

� � � � � �  Czopek)�

�      + Józef Piwko ( Rodzina Turek)�

   9:30AM  + Józefa Zajkowska ( Teresa Jankowska with �

� � � � �                   family)�

  11:00AM Za zmarłych rodziców i braci ( córka i siostra)�

                  + Leon� 2 rocz.śm. & Paulina Romanowski �

� � � �              ( rodzina Gronet)�

� + Stanisław Śliwowski �urodzinowa ( żona Łucja)�

� + Antoni Wnorwoski ( rodzina Czochańskich)�

     7:00PM  Waldemar Kuklo ( daughter Barbara & family)�

                     + All Souls Novena Mass�

�

Modlitewne Czuwania w �

Pierwsze Piątki Miesiąca�

�

 Kochani parafianie.          Zapraszam Was wszystkich na 

modlitewne czuwanie w pierwszy piątek�listopada, 

będziemy mieli rozważanie na temat;   Chrystus mówi:  “ 

Ja jestem zmartwychwstaniem i Życiem ” 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  

November 1, 2020� Our Lady of Czestochowa Parish, Harrison, NJ� 1  listopad  2020
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GOSPEL REFLECTIONS�

�

November 1, 2020�

All Saints�

� I remember as a child the meticulousness my 

father would bring to a task. Whether it be tending to a 

chore in the yard, repairing something, or painting a 

room, the tiniest of every detail demanded his atten-

tion. He had great patience. I benefited greatly by his 

example and remember these lessons well. We all 

need examples to follow.  It is important to identity 

folks who excel at simple things and show us how to 

do things well. There are those among us and those 

who have gone before us who serve as these models 

and witnesses. They are ordinary people who in their 

“extraordinary ordinariness” capture our attention and 

allow us to see things more clearly.�

�

� These are the prophets, martyrs, teachers, wit-

nesses, heralds, and innovators who bring a single� 

minded devotion to God to even the simplest of tasks 

they perform. They have an openness to being used 

and become vessels of Divine justice, mercy, and pres-

ence. They call us to the “more” of life and point us to 

the Gospel in all of its simplicity and splendor. They 

remind us of the little ones of the Kingdom and the 

values we all need to cultivate and possess. They are 

the poor in spirit, the meek, the merciful, and the 

peacemaker who often are rejected not only by those 

who have far different agendas but by those you think 

would welcome them.�

�

� All of the saints in heaven and on earth form 

this cloud of witnesses who journey with us as we 

make our way through life. They offer us inspiration, 

wisdom, intercession, and support. They direct us to-

ward true happiness and remind us that we are all 

called to be saints. All it takes is desire, love, and fi-

delity. There is much we can learn from the official 

saints of the church. Their guidance is ever before us 

and ever with us. But there is also a lot to learn from 

the unofficial saints of the church. They sit beside us 

every Sunday, are our neighbors and ordinary people 

we meet every day. Because of the devotedness of 

their faith, they remind us to keep going, remain fo-

cused, and cultivate purpose and meaning, and give 

voice to those who have none. The inspiration is all 

around us.�

�

� Pay attention to the details. Do what you do 

with great love. Know that you are not alone. Believe 

that you can persevere. Have great faith.�

�

©LPi                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

Let	us	remember	all	our	deceased												�

									Relatives	and	Friends	&	those�

who	have	died	from	our	parish�

during	the	past	year�

�

�

�

Módlmy	się	za	naszych	drogich	zmarłych	�

Para�ian	i	Przyjaciół,	którzy	w	minionym�

roku	odeszli	z	tej	para�ii:�

�

					+	Daniel	E.	Kelly�

				+	Janina	Krasnodebski�

			+	Anthony	Antonaccio�

		+	Henryk	Gąsowski�

	+	Jadwiga	Zalewska�

� � 	+	Zdzisław	Zareba�

� 									+	Elżbieta	Wołosz											�

	� 								+	Czesława	Mróz�

� 							+	James	F.	Battalino�

										+	Marie	F.	Armitage�

� +	Stefania	Hapunik�

� +	Jozefa	Zajkowski�

� � �

GIVE THEM ETERNAL REST,  

O LORD,AND MAY  

THE PERPETUAL LIGHT SHINE ON  

THEM FOREVER.   AMEN 

ZADUSZKI 
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

10�25� 2020:�

�

Total Sunday Collection       $ 1, 591. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine     In loving memory of All Souls �

  �

Mass Candles  Wine  Za dusze wszystkich zmarłych  �

�

Sanctuary Lamp  In loving memory of All Souls �

� �

Devo%onal Candles  Za dusze wszystkich zmarłych  �

Recently, a very manipulated, misin-

terpreted statement from the Holy 

Father, Pope Francis was pub-

lished.  It is about homosexual.  In 

the interview given, the Pope asked 

that people who were born homo-

sexuals or had acquired this tenden-

cy to be surrounded with Christian love, not to be thrown 

out of their families by theris parents or siblings, because 

they need their family, the love of their loved ones and the 

acceptance of society.  This is a way of helping them 

change, accept their deviance ( disorder)and live a clean 

life without offending God and people that surround 

them.  Pope Francis did not say that homosexuals can 

start families and adopt children!  ( as wrongly reported 

by the mass media around the world).  The Church inter-

preting the teaching of the Lord God in the Holy Scrip-

tures, condemns the sin of impurity, which is an offense 

against God and the people, but does not condemn the 

person.  The Lord God patiently waits for the conversion 

of every human being, to show him mercy.  Thes sin of 

homosexuality is a very serious offense against God.  The 

Bible says “1 Corinthians 6:9�10 

9

Or do you not know 

that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do 

not be deceived: Neither the sexually immoral nor idola-

ters nor adulterers nor men who have sex with men 

10

nor 

thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor 

swindlers will inherit the kingdom of God.       �Fr. Paul�

�

Communion: Hand or Tongue?  �

Question: Why do some people receive Communion in 

the hand, while others have it put on the tongue? And 

is one better than the other?               �

 Answer: �

Prior to the liturgical reforms that accompanied the Sec-

ond Vatican Council, it was the universal practice that 

Catholics would receive communion “on the tongue,” 

meaning that the one receiving would allow the priest 

distributing communion to place the consecrated host on 

their outstretched tongue. At this time, only the priest cel-

ebrant (and, on special occasions, priests assisting at the 

Mass) was allowed to receive the Precious Blood. �

Since 1977 (with the approval of the Holy See) the bish-

ops of the United States have officially approved two 

equally valid options for receiving Holy Communion in 

Masses celebrated according to the Ordinary Form of the 

Mass. As the bishops’ statement Norms for Holy Com-

munion Under Both Kinds states:   The communicant may 

choose whether to receive the Body of Christ in the hand 

or on the tongue. When receiving in the hand, the commu-

nicant should be guided by the words of St. Cyril of Jeru-

salem: "When you approach, take care not to do so with 

your hand stretched out and your fingers open or apart, 

but rather place your left hand as a throne beneath your 

right, as befits one who is about to receive the King. Then 

receive him, taking care that nothing is lost” (no. 41). �

As we noted, both ways of receiving communion are 

equally valid in the United States and it is important that 

we always keep the instructions of the bishops in mind as 

we reflect on which method we might prefer.�   ©LPi�

  Ostatnio pojawiła się bardzo 

zmanipulizowana, nieprawdziwie zin-

terpretowana wypowiedz Ojca św, � 

papieża Franciszka na temat homo-

seksualistów. Papież prosił w udzielo-

nym wywiadzie, aby ludzi, ktorzy uro-

dzili sie homoseksualistami lub nabyli 

tę sklonność otoczyć chrzescijańską miłością, aby nie byli 

wyrzucani ze swoich rodzin przez ich rodziców, 

rodzenstwo, bo oni potrzebują rodziny, miłości swoich 

najbliższych i akceptacji społeczeństwa. To jest droga 

pomocy im, aby sie zmienili, zaakceptowali swoją 

dewiację  (disorder) i żyli w  czystości nie obrażając Bo-

ga i ludzi.  Papież Franciszek nie powiedział, że homo-

seksualiści mogą zakładać rodziny i adoptować dzieci! 

( jak to błędnie podały środki masowego przekazu na 

świecie). Kościół, interpretując nauczanie Pana Boga w 

Piśmie Świętym, potępia grzech nieczystości, który jest 

obrazą Boga i ludzi, ale nie potępia osoby. Pan Bóg bow-

iem cierpliwie czeka na nawrócenie każdego człowieka, 

aby mu okazać miłosierdzie. Grzech homoseksualizmu 

jest bowiem bardzo cieżką obrazą Pana Boga. Pismo św. 

mówi “Mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą 

Królestwa Bożego.” (I Kor. 6, 9�10)�

                                                                  ks. Paweł�

�
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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 powierzen-

ia 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 nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija kon-

cepcję niewolnictwa duchowego jako dobrowolne-

go 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, wszechstronnego 

umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego 

miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej an-

ielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto 

dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Pan-

ny”.�

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 zadośćuczynienia. 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 rozporządzen-

ia samym sobą i wartością swoich modlitw, 

jałmużn, umartwień i zadośćuczynień. A mianowi-

cie 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 dos-

konale.”�

Akt oddania siebie Maryi podejmowali później pa-

pieże, 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... Również 

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. Lud-

wika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem 

do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 

przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de 

Montfort�W Niedzielę 8 Grudnia, proszone są aby 

przyszły na spotkanie organizacyjne i pierwsze 

nabożeństwo 33 dniowego okresu ćwiczeń du-

chowych we wtorek 5 listopada na godzine 19:00 

( 7:00pm) do naszego kościoła.�
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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


