
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)�

          �

 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.�

�

    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�

�

  ALL ARE WELCOME�

�



5:00PM Vigil �

� �

FIRST

 

SUNDAY & WEEK OF 

ADVENT /�

�

�

PIERWSZA NIEDZIELA I �

TYDZIEŃ ADWENTU�

       �

     �

Sunday � Niedziela  � November 29�

   8:00AM  O Boże błogosławieństwo dla Witolda Kirsz z �

� �       okazji urodzin ( Tadeusz Kubas)�

� + Edward Łupiński�rocznica śmierci & +Marianna 

� � � �    Łupińska ( syn z rodziną)�

�

   9:30AM  For God’s blessing and good health to Maria �

� �                       Belina ( Helen Kornak�Szostek)�

                   + Józefa Zajkowska ( Laski Family)�

� �

  11:00AM  W pewnej intencji ( Beata Lubas)�

�       + Antoni Wnorowski(Genowefa Ramotowska)  �

                    + Anna Rak ( córka Teresa)�

� �

     7:00PM   + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

Monday � Poniedziałek � November 30�

 7:00AM  + Stella Podchaski� �

�   + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

�

 Tuesday � Wtorek�December 1�

 7:00AM For the people of the Parish�

�  + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

�

Wednesday � Środa� December 2�

  7:00AM + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �    

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

  �

   7:00PM  � W intencji Bogu wiadomej ( Beata Lubas)�

�    + Józef Piwko (Helen Kornak�Szostek)                  �

� + Kazimiera Pawłowicz ( syn z rodziną)               �

�

Thursday � Czwartek� December 3�

 7:00AM + Genowefa & Leonard Struszczyk    �

 �

First Friday� Pierwszy Piątek� December 4�

 7:00AM  + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

�               + Stella Podchaski�

9:00PM�

�

Saturday� Sobota � December 5�

7:00AM + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

� �

�

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

                                Msgr. Joseph Plunke7 on his birthday�

                        + Stanley & Mary Kurasz �birthday           �

                                             remembrance ( Alice Ferruggio)�

� �

SECOND

 

SUNDAY & WEEK OF ADVENT /�

�

�

DRUGA NIEDZIELA I �

TYDZIEŃ ADWENTU�

       �

     �

Sunday � Niedziela  � December 6�

   8:00AM O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki �

� Najświętszej i zdrowie dla Marii z okazji imienin �

� � � �         ( dzieci z rodzinami)�

�

   9:30AM  + Aida Torres Morales  & + Józefa Zajkowska �

� � � �             ( Benvenida Or<z)�

� �

  11:00AM  W pewnej intencji ( Beata Lubas)�

�       � �

   7:00PM + Genowefa & Leonard Struszczyk   �

  �

�

 

Modlitewne Czuwania w Pierwsze Piątki 

Miesiąca�

�

 Kochani parafianie.�

           Zapraszam Was wszystkich na 

modlitewne czuwanie w pierwszy piątek�grudnia, 

będziemy mieli rozważanie na temat; �

“    Z radością czekamy na drugie przyjście 

Chrystusa ”�

oraz pierwszopiątkową spowiedź 

świętą.� Czuwanie rozpoczniemy w ciszy o godz. 

18.00 z  wystawieniem Najśw. Sakramentu  

przed Chrystusem obecnym w Eucharystii będą 

rozważania.  Czuwanie zakończymy Mszą św. o 

godz. 21.00 i Apelem Jasnogórskim. �

             Serdecznie wszystkich Parafian na te �

pierwszopiątkowe czuwanie zapraszam.�����������

������������������������          ���ks. Paweł� � proboszcz �

.�
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  Aż żal ściska serce, gdy obserwujemy ludzi wykonujących 

jakieś zajęcia na siłę, wbrew sobie. Jakże ono jest ciężkie, jak trud-

ne. Rzadko rzeźbi w sposób twórczy człowieka, najczęściej go 

wypacza i niszczy. Rzecz jasna, że nie zawsze możemy robić to, co 

lubimy, ale zawsze możemy lubić to, co robimy. To od nas zależy 

pokochanie danego zajęcia. Jednym ze znaków mądrości człowieka 

jest jego umiejętność szybkiego pokochania tej pracy, jaką musi 

wykonać. Wprawdzie nie dokonuje się to ani jednego dnia, ani nawet 

tygodnia, lecz im wcześniej, tym lepiej. 

 Drugim warunkiem dobrego wykonania pracy jest 

umiłowanie ludzi, którzy z tej pracy będą korzystali. Chodzi tu nie 

tylko o najbliższych, którzy żyją z owoców naszej pracy. W naszych 

zniszczonych strukturach gospodarczo-społecznych ciągle wielu liczy 

na zapłatę nieproporcjonalnie większą niż wartość ich pracy, ciągle 

za niewielki wkład sił i czasu chcą mieć wielkie pieniądze. Bliscy 

zatem mogą żyć z nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Gdy mówi się 

o dobrej robocie, chodzi o bezpośrednich odbiorców owoców pracy. 

To ich trzeba kochać. 

 Szewc naprawia buty. Po trzech dniach buty znów muszą 

wędrować do szewca, bo to co zrobił, rozpadło się na części. Gdyby 

robił te buty dla siebie, na pewno zrobiłby je o wiele staranniej. To 

w etyce pracy znajduje swe zastosowanie ewangeliczna zasada: 

„Nie rób drugiemu tego, co tobie niemiło” i „Czyńcie ludziom to, co 

chcecie, by oni wam czynili”. Ten sam szewc denerwuje się, gdy na 

śniadanie otrzyma źle upieczony chleb przez równie nieuczciwego 

piekarza, jak i on jako szewca. Trzeba kochać człowieka, któremu 

podaje się owoc pracy swoich rąk. 

Z radością obserwowałem, jak kucharka przeznaczyła 15 litrów 

mleka dla trzody, by nie podać go w zakładzie żywienia, bo nie była 

w stu procentach pewna, czy jest ono dostarczone w wystarczająco 

czystym naczyniu. Zapytana, dlaczego to czyni, odpowiedziała: 

„żołądki moich stołowników są cenniejsze niż mój własny”. Wtedy 

zrozumiałem, dlaczego stołownicy tak wysoko cenią ten zakład. Ku-

charka kocha swoją ciężką pracę i kocha tych, których karmi. 

Zmęczona, ale szczęśliwa. 

 Te dwie miłości — pracy i odbiorców — wystarczą, by za-

danie, jakie nam Ojciec powierzył, było wykonane dobrze. One bow-

iem zawierają w sobie odpowiedzialność za wszystko, co jest z pracą 

związane. A więc odpowiedzialność za właściwe wykorzystnie czasu. 

Człowiek, który kocha swą pracę, na pewno nie będzie marnował 

czasu. Nie przeznaczy na jej wykonanie dziesięciu godzin, skoro 

może ją wykonać w ciągu dwu godzin. Miłość do pracy i do ludzi, 

którzy czekają na jej owoce, wzywa do doskonałego wykorzystania 

czasu. 

 Podobnie jest z odpowiedzialnością za materiał. W ręku 

tego, kto kocha pracę i ludzi, nic nie zostanie zniszczone, wyrzucone, 

zepsute. Ten, kto ma poczucie odpowiedzialności, wykorzysta 

wszystko, zarówno wtedy gdy dysponuje działką pięciu arów, jak 

i wtedy gdy zarządza ziemią uprawną całej Polski. 

 Bóg zlecił nam zadania. Każdy dzień to podjęcie pracy 

w Jego przedsiębiorstwie. Zadania rodzinne, zawodowe, społeczne. 

Czy wykonujemy je z miłością? Czy jesteśmy sługami Boga od-

powiedzialnymi za zlecone zadania? Oto adwentowe pytania. Warto 

zaglądnąć do domu w Nazarecie i zobaczyć, jak pracuje Matka 

Jezusa w ostatnim miesiącu przed rozwiązaniem i jak pracuje Jej 

mąż św. Józef w swoim stolarskim zawodze. Ich praca była aktem 

miłości Boga i bliźniego, a nagroda za nią na miarę tej miłości. 

� � �  Ks. Edward Staniek�

�

�

�

� GOSPEL REFLECTIONS�

1st Sunday of Advent�

� You are at the eye doctor and it’s time for the peripheral 

vision test. You know the one. It’s where you put your head up to a 

contraption and have to click a switch every time you see a squig-

gly line. If you don’t concentrate and maintain optimal focus, you 

will miss them and skew the outcome of the test. You can easily 

find yourself with a diagnosis that really isn’t accurate! Concentra-

tion and focus are key to succeeding with this evaluation. They are 

also key to developing a healthy, vibrant spiritual life. If we do not 

bring our full consciousness to the task, concentrate with all our 

might, be watchful and vigilant, we are not going to see God’s lov-

ing presence flashing before our eyes!  

 That’s why we need Advent. Let’s face it. We can easily 

get distracted, focus on nonessential and superficial things and 

lose touch with what really matters. Our attentions wander. We 

daydream and even become a bit overwhelmed and tired. All of the 

stresses and demands of life consume us and we find ourselves 

constantly trying to play catch up rather than relishing the moment 

of the now. “Now” moments are so fleeting. They flash before us 

like those squiggly lines on a screen. Present moments go as 

quickly as they come but it is important to discover them and rest 

in them as often as we can. Though gone in a flash, these now 

moments of encounter with God teach powerful lessons and offer a 

grounding in truth that can be found nowhere else. It’s the grace of 

Advent to become watchful and attentive because we are never 

sure when God will surprise us. 

 God loves surprises and love thrives on them! God’s now 

moments of surprises come as tender instants of intimate connec-

tion where I find profound peace, experience joy, and rest in love. 

These are Advent times reflective of the now moments when Christ 

first was born, when God surprises us during every time we care to 

watch and when the great surprise of Christ’s second coming 

dawns upon us all. But, to discover the grandeur and experience 

the awe of these now times, we have to be ready. We have to want 

to be there. We have to believe. And, we have to have the desire 

to soak in as much as we can in the time we have before us. 

©Lpi                  © Liturgical Publications Inc�

               �

 REFLEKSJE  EWANGELICZNE�

�

Praca aktem miłości�

 Język Ewangelii to język życia, język samego Syna 

Bożego, który mówi zrozumiałymi dla nas zdaniami. Chcąc ukazać 

sens naszego doczesnego życia, posługuje się On prostymi 

porównaniami. Otrzymujemy zadania wyznaczone przez przed-

siębiorcę. On na jakiś czas „odjeżdża”, lecz zakład produkcyjny 

nadal pracuje. Wróci o nieustalonej godzinie. Odbierze owoce 

pracy każdego. Oceni, nagrodzi lub ukarze. Nieważny jest rodzaj 

wyznaczonej pracy, ważne jest, jak ona została wykonana. Liczy 

się jakość. Warto więc postawić pytanie: Co decyduje o jakości 

naszej pracy? 

 Elementów jest kilka. Niewątpliwie pierwszym z nich jest 

samo umiłowanie pracy. Obojętnie czy ja piszę książkę, czy myję 

naczynie, jeśli chcę być szczęśliwym,   muszę to czynić z miłością. 

Napisanie dobrej książki stanowi równie wielki tytuł do radości, jak 

staranne mycie naczyń. To jest radość tworzenia tego, co dobre. 
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OFFERINGS:       �

�

�

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

� � � �            Dariusz Głażewski�

� �

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

� � � �                   Bednarczyk�

�

Sanctuary Lamp  In special inten�on from Mr. & Mrs. Z  �

� � � � �               Choinski�

� �

Devo*onal Candles  W specjalnej intencji od M. H. �

� � � � �  Kornak�Szostek 

� � � � �    �

Strike our Chest: Penitential Act�

�

Question: When we say the Penitential Act at 

Mass, why do we strike our chest three times?�

Answer: �

Our rituals and liturgical celebrations are filled with a 

variety of symbols, some of which also relate to our 

gestures and physical postures (e.g. kneeling, sitting, 

processing, making the Sign of the Cross). The custom 

of striking our breast three times during the “I Con-

fess” of the Penitential Act of the Mass is one of those 

gestures that is loaded with symbolism. �

The tradition of Christian’s striking the breast (above 

the heart) is rooted in the image of Sacred Scripture, 

especially texts like Psalm 51 which speak of a 

“humbled contrite heart” or how God heals broken 

hearts, binding up our wounds (see Psalm 147:3). Ear-

ly Christian writers like Saint Augustine of Hippo and 

Saint Jerome also refer to this custom in their writings. �

Ultimately, this practice is an expression of our sor-

row for those times when we have been guilty of 

faults and a sign that we are willing to take responsi-

bility for our sins and failings. That we all perform 

this gesture together is also an act of solidarity, recog-

nizing that none of us, regardless of where we are on 

our journey of faith, is without fault and the need for 

grace and forgiveness. �

� � � � � ©LPi�

In the Unexpected�

� “What could happen next?” How many times 

have you asked yourself that question in the past year? 

Though we most often use that expression when things 

don’t seem to be going our way, this year it has been 

an expression of the constant changes to our world 

which the COVID�19 pandemic has wrought. But we 

might use the same expression to explain our feelings 

of being overwhelmed by blessings and good things, 

when the stars seem to align just right.�

� No matter what, we can say with certainty that 

tomorrow will not go exactly as we envisioned. Our 

lives are influenced by so many factors and the world 

around us is increasingly complex. Rather than be sur-

prised by the unexpected, maybe we should expect the 

unexpected.�

� Living in this manner causes us to cherish more 

deeply the gifts we have been given. It helps us to live 

in the present and become mindful of those around us. 

Our relationships deepen. Our sense of responsibility 

builds. Our stewardship way of life finds new meaning 

and purpose. �

�

� This Advent will not be the same experience as 

last Advent. It remains to be seen what the coming 

days and weeks have in store for each of us. However, 

no matter what happens, Jesus Christ is there to wel-

come us to the unexpected. He will celebrate with us in 

joy and he will even feel our pain. You can count on 

the unexpected, but you can also count on Him to be 

there with you. He is now and forever, Emmanuel, 

“God with us.” He is the expected in all things unex-

pected.�

� 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�

�

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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