
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 +John Dougher ( Constance McDonough)�

�
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SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXXII NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

Sunday � Niedziela  � November 8�

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

� � � � � �  Czopek)�

�

   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�

�

� �

Monday � Poniedziałek � November 9�

 7:00AM + Walterine Rendziniak ( Laura Dombrowski �

� � � �             with family)�

�    + All Souls Novena Mass�

�

  Tuesday � Wtorek�November 10�

 7:00AM + Stella Podchaski�

�

�

Wednesday � Środa� November 11�

  7:00AM �

  6:00PM Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, 

okazja  �    do spowiedzi,  

Różaniec i Koronka do 

Miłosierdzia Bożego, Nowenna 

do  Matki Bożej�

  �

   7:00PM  + Jadwiga Zalewska �

�                          ( rodzina)�

                 + Zygmunt Przybylski�30 

rocznica śmierci ( Bożena z córką)�

� + Richard Lichty�6 rocznica śmierci (Łucja)�

� + Edward Kornak ( żona Helena)�

�

�

Thursday � Czwartek� November 12�

 7:00AM  + Stella Podchaski�

�

Friday� Piątek� November 13�

 7:00AM  For the people of the parish�

�

Saturday� Sobota � November 14�

7:00AM + Stella Podchaski�

�

�

5:00PM Vigil +Stella Podchaski�1st anniversary of death �     �

                                                      ( Patricia & Stanley Dunaj )�

� �
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SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXXIII  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

       �

     �

Sunday � Niedziela  � November 15�

   8:00AM  �

   9:30AM  + Józefa Zajkowska ( OLC Rosary Society)�

� �

  11:00AM + Czesława Mróz ( Terrence Boyle)  �

               + Janina Wnorowska�16 rocznica śmierci ( syn z �

� � � � � �  rodziną)�

� + Alice Truskolaski�urodzinowa ( córka z rodziną)�

� + Antoni Wnorwoski ( Krystyna Frankowska)�

�

     7:00PM   �

�

 

.�
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Ten, kto nie umie odmówić pomocy ludziom żyjącym 

kosztem innych, będzie odpowiadał przed Bogiem za złe �

wykorzystanie swoich talentów. Może się zdarzyć, że przy 

nieroztropnym wspomaganiu innych zabraknie czasu, 

zdrowia, sił, pieniędzy dla dobrego wykonania 

obowiązków, za które jest odpowiedzialny. Leniwych 

wspomagać nie wolno!� �

� � � � Ks. Edward Staniek�

�

GOSPEL REFLECTIONS�

�

32nd Sunday in Ordinary Time�

�

� When doing student report cards, there was a 

comment the teacher could choose that read: inatten-

tive and easily distracted. Could that comment de-

scribe your spiritual life? We can become so con-

sumed with myriad distractions and preoccupations 

and lose our connection to what is really significant 

and important. We can become dull. This happens in 

our human relationships, too. We can easily take the 

love of others for granted, whether it be a parent, 

spouse, friend, or a child. We assume and presume that 

their love will always be there and do very little to cul-

tivate, rejuvenate, and deepen it. Presumption can be-

come a great sin.�

� We do the same thing with God and our spir-

itual lives. We presume that God will be merciful. Be-

cause we believe that in the end God is going to for-

give us anyway, then why put a lot of effort into things 

now? What’s the point? It’s far easier to find a com-

fortable spot, curl up and take a nap! There is no im-

mediate urgency to staying awake and attentive, so we 

think, and we simply fly by the seat of our pants. As-

suming and presuming too much about our relation-

ships, especially our relationship with God, can lead to 

neglect and abuse. It can even lead to a sense of enti-

tlement, where we actually believe that something is 

due us without much effort on our part.�

� Folks who are distracted and preoccupied can 

find their relationships, especially the primary ones, 

drifting away. You can actually be married to someone 

for many years and wake up one morning realizing 

that you really do not know them or truly recognize 

them. We have to desire God in order to recognize 

God. We have to open our hearts, minds, and souls to 

His Presence so that we can be rejuvenated and re-

freshed. But we cannot do this if we are distracted or 

napping. We have to be awake and alert! As a young 

child eagerly watches for and anticipates that arrival of 

their parent home, so too we must watch for God’s 

presence. If the anticipation of God’s arrival does not 

excite us and rouse us, then we need to ask why. The 

wise person keeps vigilant watch, knowing that in the 

end they will not be disappointed. �

�

©LPi                              © Liturgical Publications Inc�

�

�

�

�      REFLEKSJE  EWANGELICZNE�

� �

� Nie wolno wspomagać leniwych�

�

� Trudno ich nie zauważyć. Jedni z�nich wyciągają 

rękę żebrząc o�pieniądze. Chętnie szukają dużych 

zgromadzeń religijnych lub miejsc o�wielkim przepływie 

ludzi, np. blisko dworców, by zbierać rzucone im grosze. 

Inni, by wyłudzić pieniądze, zaczepiają na ulicy lub 

pukają do mieszkań opowiadając zmyślone historyjki 

o�swym tragicznym położeniu.�

� W�dawniejszej interpretacji miłosierdzia odwoły-

wano się do zasady, że lepiej dać się naciągnąć dziesięć 

razy, niż jeden raz odmówić pomocy autentycznie po-

trzebującemu. Stąd też dość często nieuczciwi ludzie żyli 

kosztem naiwnych chrześcijan. Taki sposób wspierania 

ubogich daleki był od mądrości pierwszych chrześcijan, 

którzy przestrzegali: „Niech jałmużna spoci się w�twojej 

ręce”, tzn. dobrze się zastanów, komu, ile i�kiedy możesz 

dać. Nie wolno bowiem ani w�imię mądrości, ani w�imię 

miłości wspierać ludzi leniwych i�nieuczciwych.Tam 

gdzie istnieje autentyczna potrzeba pomocy chrześcija-

nin, nawet kosztem własnym, winien spieszyć z�pomocą. 

Jeśli jednak świadczy ją wobec ludzi leniwych, to 

ośmiesza siebie i�religię, którą wyznaje. Występuje w�roli 

naiwniaka, którego można łatwo wykorzystać, 

a�równocześnie wyrządza krzywdę temu, komu pozwala 

żyć cudzym kosztem.�

� Zasadniczo nie należy wspomagać, zwłaszcza 

finansowo, człowieka którego nie znamy. Dając jałmużnę 

należy dobrze wiedzieć, w�jaki sposób nasz dar zostanie 

wykorzystany przez biorącego. Chodzi o�to, by dający nie 

był współwinny grzechu, gdy przyjmujący ofiarę wykor-

zysta ją w�złym celu.�

� Są sytuacje, w�które należy się zaangażować. To 

troska o�ludzi niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 

w�podeszłym wieku, troska o�sieroty czy rodziny 

zagrożone przez alkoholika... Ewangelia nie pozwala na 

przejście obok bliźnich czekających na pomoc. Zanim 

jednak jej udzielimy, należy dobrze rozpoznać sytuację, 

w�jakiej znajduje się potrzebujący pomocy i�zastanowić 

się nad sposobem, w�jaki należy jej udzielić.�

� Całe zagadnienie współczesnego miłosierdzia 

winno być na nowo gruntownie przemyślane i�ustawione 

na ewangelicznym fundamencie. Kościół składa się 

z�ludzi świadczących miłosierdzie i�korzystających 

z�miłosierdzia. Ich wzajemne współżycie musi być oparte 

na mądrości. Chodzi o�to, by każdy dobry czyn ubogacał 

zarówno dającego, jak i�odbierającego. Tylko taka pomoc 

może być nazwana ewangeliczną.�

� Chrystus w�przypowieści o�pannach mądrych 

i�głupich zwraca uwagę na to, że mądre nie podzieliły się 

swoją oliwą z�leniwymi, którym nie chciało się 

w�odpowiednim czasie napełnić lamp. Mądrość to nie 

tylko troska o�to, by moja lampa była pełna i�zawsze go-

towa do świecenia, ale i�umiejętność spojrzenia na innych 

ludzi i�precyzyjne rozpoznanie ich motywacji, gdy 

wyciągają rękę po pomoc.�

� Chrześcijanin musi umieć powiedzieć „nie”. Tak 

jak to uczyniły panny mądre: „Aby nam i�wam nie za-

brakło, idźcie raczej do sprzedających i�kupcie sobie”. �
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  In special inten�on from Mr. & Mrs. �

� � � � �    Ryszard Lubas�

Mass Candles  Wine  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. 

� � � � �          Jan Zmuda�

�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Agnieszka & �

� � � � �        Józef Sondej��

� �

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

� � � �    Kazimierz Orzechowski�

Church Teaching About suicide�

  �

Question: What does the Church say about sui-

cide?   �

Answer: �

Unfortunately, despite the Church’s clear teachings 

in resources like the Catechism of the Catholic 

Church and the United States Catholic Catechism for 

Adults, there are still many people who are confused 

about what the Church teaches regarding the tragic 

reality of suicide. �

While we hold that all life is sacred, we are also all�

too aware that psychological, emotional and even 

physical illness � as well as extreme anxiety, fear, 

and abuse � can lead individuals to take their own 

lives. Speaking to this, the United States Catholic 

Catechism for Adults reflects, “Although suicide is 

always objectively sinful, one should not despair of 

the eternal salvation of persons who have taken their 

own lives. By ways known to him alone, God can 

provide the opportunity for salutary repentance. The 

Church prays for persons who have taken their own 

lives” (pg. 294). The text also states the reality of 

illness or other extreme influences can “diminish the 

responsibility of one committing suicide” (pg. 293). �

Parishes and grief support groups should show spe-

cial care and concern for those families that have lost 

a loved one to suicide. And, communities should al-

ways try to be mindful of those who might be at risk 

of suicide or self�harm. �

If someone is contemplating suicide, please know 

that help is available, including the National Suicide 

Prevention Lifeline (1�800�273�8255). �

� � � � ©LPi�

In Our Midst�

�

One day my son came downstairs in our house and went into the 

kitchen to get himself a bowl of cereal. He had no idea I was in 

the front room quietly reading something on my smartphone. He 

poured his milk and reached to grab a spoon. At that moment, I 

simply said, “Hello.” Startled, he jumped back from the silver-

ware drawer and let out a scream. He would tell this story differ-

ently, but it certainly was a scream. He clutched his chest as if he 

had just seen a ghost. All I wanted to do was say hello.�

�

We have all been startled by someone when we thought we were 

all alone. Sometimes that person in our midst was simply quiet 

and hidden from our view. Other times, we simply have our head 

and mind in the clouds to the point we are ignoring the fact we 

are not alone.�

�

At times that person we don’t see is Jesus. He might seem quieter 

some days, but he should never be hidden from our view. He is 

always there with us, in others, and sharing our everyday mo-

ments. When we fail to see him in our midst, it is easy to act in 

ways we wouldn’t if we saw him directly in front of us. We be-

come less giving and more self�centered. No one wants to be 

surprised one day when suddenly they realize they were not 

alone, especially if the one who startles us is our God. �

�

� Tracy Earl Welliver, MTS                      ©LPi�
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           OUR  OLC  PARISH  FAMILY…    �

                 REMEMBERS our �

                               Sick & Suffering: �

�

Christian Budney, John Correia, Stanislaw Czopek, Walenty 

Dabrowski, Natalia Danilczuk, Mike Decker, Dana Di Benedetto, Rose 

Droszcz-Alfano, Harold & Janette Faulk, Jerzy Fiedziuk, Frank Galka, 

Gordon Gladden, Alexander Jaroszewicz, , E. Kaszetta, Agnes 

Katelus-Jones, Elizabeth Keller, Betsy Kelly, Tadeusz Kulikowski, 

Barbara Łąka, Lorraine Manfredonia, J. Marciniak,  John Muratori, 

Maria Paczos, Lucy Perdomo, Haley Petitclair,  Molly Ann Richards, 

Joel Rivera, Anna Staron, S. Stefanick Anna Strzadała, Alina 

Śleszyńska, Walter Szklarski, Ethel Thomas, Mateusz Zabycz, Kevin 

Zajac, ,  & other ill parishioners   and prays for their speedy                                                                  

                                                                                    recovery;                         

  

Ostatnio pojawiła się bardzo 

zmanipulizowana, nieprawdziwie 

zinterpretowana wypowiedz Ojca 

św, � papieża Franciszka na temat 

homoseksualistów. Papież prosił w 

udzielonym wywiadzie, aby ludzi, 

ktorzy urodzili sie homoseksualis-

tami 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 Boga i ludzi.  Papież Franciszek nie 

powiedział, że homoseksualiści 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 bowiem cierpliwie czeka na na-

wrócenie każdego człowieka, aby mu okazać 

miłosierdzie. Grzech homoseksualizmu jest bowiem bar-

dzo cieżką obrazą Pana Boga. Pismo św. mówi 

“Mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królest-

wa Bożego.” (I Kor. 6, 9�10)�

                                                                  ks. Paweł�

�

ANNUAL FOOD DRIVE�

“For I was hungry and you fed me ”Matthew 25�

Following the words of Matthew, you can help a neighbor 

in need by bringing a bag of food  Nov. 8th to Nov. 22nd  

to the FOOD DRIVE for the Emergency Food Network of 

Catholic Charities (CCEFN).  In 2016 the CCEFN provided 

emergency food to over 40,000 hungry men, women and 

children through a network of 50 church food pantries in 

Bergen, Essex, Hudson, and Union Counties.  Your help can 

put food on the table and hope back into lives of our broth-

ers and sisters facing difficult times.  �

ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI�

� Teraz jesienią kiedy rolnicy  zbierają plony, 

przypominamy sobie że wiele dzieci i dorosłychy, idą spać 

głodni.  Nasza parafia Matki Bożej Częstochowskiej organizuje 

zbiorkę żywności aby pomóc tym najbardziej potrzebujących w 

naszej Archidiecezji. Specjalne pojemniki na ten cel będą 

wystawione w przedsionku kościoła od 8 listopada do 22 

listopada. Potrzebujemy tuńczyka, zupy w puszkach, masło 

orzechowe i makarony. Proszę sprawdzić datę 

ważności.Jesteśmy wdzięczni za wsparcie. �

Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny.�

�

Thank you for your support of the�

HARVEST OF HOPE FOOD DRIVE.�

Recently, a very manipulated, misin-

terpreted statement from the Holy 

Father, Pope Francis was published.  

It is about homosexual.  In the inter-

view given, the Pope asked that peo-

ple who were born homosexuals or 

had acquired this tendency to be sur-

rounded with Christian love, not to 

be thrown out of their families by theris parents or sib-

lings, 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 homo-

sexuals can start families and adopt children!  ( as 

wrongly reported by the mass media around the world).  

The Church interpreting the teaching of the Lord God in 

the Holy Scriptures, 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 sexual-

ly immoral nor idolaters 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�
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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
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www.mulliganfh.com | mulliganfh@gmail.com
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