
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�

�



Saturday� Sobota � April 10�

7:00AM �

�

DIVINE MERCY SUNDAY /�

�

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO�

   �

         �

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

� � � �            Veloso�Lopes family�

� + Colleen Choffo & deceased members of FOSS�

�

Sunday � Niedziela � April 11�

        8:00AM +Alfred & Józefa Skóra, +Stanisław & Maria 

� � �           Krawczyk ( wnuk z rodziną)�

� �

       9:30AM Children Focused Mass   �

                    + Zdzisław Zaręba�1st anniversary of death �

� + Janina Zaręba ( children & grandchildren with�

� � � � � �    families)�

� + Helena Głażewska & + Irena Pstrągowska �

� � �          ( Agnieszka & Marcin Zaręba)�

�  11:00AM O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki �

�                          Najświętszej i zdrowie dla Filipka( rodzice )�

�             + Tadeusz Krasuski�zmarł w Polsce (syn z rodziną)�

�                   + Stanisław Zajkowski ( Irena Zielonka)�

                      + Krystyna Frankowska ( Janina & Józef �

� � � � � �         Kropiewnicki)�

�                   O wieczny pokój dla zmarłych rodziców ( córka 

� � � � �                   Beata z rodziną)�

�                  + Zdzisław Zaręba� pierwsza rocznica śmierci �

�          + Piotr Wnęk�zmarł w Polsce ( Ewa & Zbyszek Polak)�

    �

     3:00PM Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego�

     7:00PM +Mieczysław Krasnodębski ( daughter with �

� � � � � �     family) 

Monday � Poniedziałek � April 12�

 7:00AM  + Jadwiga Zalewska ( family)�

�

 Tuesday � Wtorek�April 13�

 7:00AM  + Anna Smith & deceased members of FOSS� �

�

Wednesday � Środa� April 14�

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

� �                    Stanislaw Kacperski & their sons�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nowenna do  Matki Bożej�

  7:00PM O Boże błogosławieństwo wszelkie potrzebne 

� łaski, o dary Ducha Św. i troskliwą opikę Matki �

� Bożej Częstochowskiej dla Ani & Artura Tworek�

               � O wieczny pokój dla zmarłych rodziców ( córka 

� � � � �    Beata z rodziną)�

             + Krystyna Frankowska ( Hanna Czołpik z rodziną)�

�

Thursday � Czwartek� April 15�

  7:00AM  For God’s blessing and good health to Jane@e �

� � �              Faulk & living membes of FOSS�

Friday� Piątek� April 16�

 7:00AM  For God’s blessing and thanksgiving for 40 years 

� �             of priesthood to Fr. Marek Sopczak�

Saturday� Sobota � April 17�

7:00AM �

�

   THIRD SUNDAY OF EASTER /�

III NIEDZIELA WIELKANOCNA�

5:00PM Vigil +Stanley Szostek ( wife Helen Kornak��

� � � � � �               Szostek)�

Sunday � Niedziela � April 18�

�

 

 8:00AM O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki �

         Najświętszej i wszelkie potrzebne łaski dla Marii  &   �

        Jan Zmuda z okazji rocznicy ślubu ( dzieci z rodzinami) �

 �

9:30AM  Children Focused Mass   �

� For deceased members of Bochenek family �

� � � �            ( Tarasewicz family)�

              + Ma@hew Mroz Jr. ( Joseph & Teresa Rakowski)�

� �

11:00AM +Krystyna Frankowski ( Weronika Szewczyk)�

            + Stanisław Zajkowski (Agnes & Jan Zielonka)�

�

7:00PM +David Masaic & deceased members of FOSS�

�

PODZIĘKOWANIE / THANK YOU�

            

                  Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, 

którzy poświęcili swój czas i siły w przygotowaniu Wielkiego 

Tygodnia i Uroszystości Wielkanocnej. Dziękuję ministrom 

Eucharystii, lektorom, ministrantom i służbie ołtarza, Panu 

Krzysiowi – naszemu organiście i chórowi za piękne śpiewy i 

muzykę, wszystkim którzy złożyli ofiary pieniężne na kwiaty do 

Grobu Pana Jezusa. Dziękuję także za sprzątniecie i 

udekorowanie kościoła, dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób zaangażowali się w przygotowanie Świąt Wielkiej Nocy. 

Niech Dobry Bóg wynagrodzi obficie swym błogosławieństwem 

wszystkich, którzy tak chętnie pomogli i przyczynili się do 

uświetnienia tych największych Świąt naszej Wiary.     

             Bóg Wam zapłać!-  wdzięczny ks. Paweł  –  proboszcz 

  

  

 A very warm thank you to all who donated their time 

and effort in the preparation of Holy week and Easter . Thank 

you to Eucharist Ministers, readers, altar servers, Krzysztof our 

organist and the choir for the beautiful songs and music,  

everyone who contributed money for the flowers to the tomb of 

the Lord Jesus. Thank you to everyone who in any way involved 

themselves in the preparation of Easter.  

 Let the good Lord reward you abundantly with his 

blessing all who so willingly helped and contributed to 

commemorate the greatest feast of our faith. 

                                                    God Bless  Fr. Paul– pastor 

April 11, 2021� Our Lady of Czestochowa Parish, Harrison, NJ� 11 Kwiecień 2021



April 11, 2021� Our Lady of Czestochowa Parish, Harrison, NJ� 11 Kwiecień 2021

Divine Mercy Sunday 

 

April 11, 2021, at 3:00 PM                     

The Hour of Great Mercy 

Devotion to Divine Mercy 

    As often as you hear the clock strike the third 

hour, immerse yourself completely in My mercy, 

adoring and glorifying it; invoke its omnipotence 

for the whole world, and particularly for poor sin-

ners; for at that moment mercy was opened wide for 

every soul. (1572) �

This is the hour of great mercy for the whole world. 

(1320) �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO �

�

11 Kwiecień,  2021�

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy  o 

godz. 15:00.�

"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten Obraz 

nie zginie" (Dz 48)"Proś wiernego sługę mojego, 

żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym 

wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym 

przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar" �

�

�

OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  W specjalnej intencji od Krystyna Balakier�

�

Mass Candles  In special inten�on from Walter Wilinski�

�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji od Mrs. Felicja �

� � � � � � Slepecki�

�

Devo�onal Candles  In special inten�on from Mrs.  �

� � � � � Dolores Viviano�

� � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � �  ��

� � The Archdiocese of Newark takes very seri-

ously any and all complaints of sexual misconduct by members 

of the clergy, religious and lay staff of the Archdiocese. We 

encourage anyone with knowledge of an act of sexual miscon-

duct to inform the Archdiocese immediately so that we may take 

appropriate action to protect others and provide support to vic-

tims of sexual abuse. Individuals who need to report an allega-

tion of sexual misconduct may do by calling the Victim's Assis-

tance Coordinator of the Archdiocesan Office of Child and 

Youth Protection at 201�407�3256.   ���

����������������������������������

� Archidiecezja Newarska bardzo ostro potępia 

niewłaściwe zachowanie seksualne duchownych lub świeckich 

pracowników przy parafiach czy w archidiecezji. Jeśli Pani/Pan 

wie o jakimś niewłaściwym zachowaniu osoby pracującej w 

parafii to prosimy niezwłocznie zawiadomić Archidiecezję, aby 

móc zapobiec temu złu i otoczyć opieką ofiary tego typu 

przestępstwa. Prosze dzwonić na numer: 201�407�3256 

(Victim’s Assistance Coordinator of the Archdiocesan office of 

Child and Youth Protection)�

OUR  OLC  PARISH  FAMILY…    �

 REMEMBERS our �

                               Sick & Suffering: �

Christian Budney, John Correia, Stanislaw Czopek, 

Walenty Dabrowski, Natalia Danilczuk, Mike Decker, Dana Di Bene-

detto, 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 Rive-

ra, Anna Staron, S. Stefanick Anna Strzadała, Alina Śleszyńska, Walter 

Szklarski, Helen Kornak-Szostek, Ethel Thomas, Mr. & Mrs.Trzaska 

Mateusz Zabycz, Kevin Zajac, ,  & other ill parishioners         

            and prays for their speedy recovery;                         
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REFLEKSJE  EWANGELICZNE�

GOSPEL REFLECTIONS�

2nd Sunday of Easter �

(Divine Mercy Sunday)�

�

� What a wonderful joy fills us today as we pon-

der the inexhaustible mercy of God. “Mercy is the 

heart of God,” Pope Francis tells us. The image of a 

heart has been used to point to the very life source of 

a person as it is the organ that allows life to flow 

through our veins and sustain us.  Mercy is the heart 

of God. Imagine this dynamic, powerful, compassion-

ate, piercing, embracing, loving, propelling, penetrat-

ing, absorbing, and enveloping, transforming pres-

ence of God flowing into the very depth of our souls. 

It is God’s mercy that allows blood to flow through 

our veins. It is God’s mercy that forms every atom of 

our being and leads us to what is true. God’s mercy 

reveals all superficiality and falsehood, and lays bare 

all distortions, empty promises, weakness, and sin.�

�

� “Mercy is the force that reawakens us to new 

life and instills in us the courage to look to the future 

with hope,” Pope Francis continues. God’s all forgiv-

ing, compassionate love is with us. When we finally 

believe and accept that Christ’s resurrected transfig-

ured presence resides with us, we then find within us 

a strong confidence to accept life’s imperfections and 

disappointments and move on. Every day is a new 

adventure in new life. God leaves the past behind and 

opens doors to the future. It doesn’t matter how many 

mistakes we made yesterday. All that matters is what 

we do tomorrow and what we learn along the way. It 

is so easy to remain tethered and mired in the past, 

but there is no need to do so. God is all about tomor-

row and the work God has yet to do in our lives.�

�

� Mercy gives birth to hope. Hope for the great-

est of sinners and hope for the worst of disasters. 

There is nothing God cannot do and nothing God can-

not fashion. After all, everything we know and treas-

ure was once nothing, and look what God did with the 

nothing God had! The resurrected Christ stands be-

fore us with nail marks in his wrists and wounds on 

his body as a testament that not even injustice, suffer-

ing and death can trample over and destroy God’s 

mercy. What have we to fear? Why do we keep our-

selves from peace? Our lack of faith prevents us from 

going forward and fully receiving the holiness God 

desires to breathe upon us. Breathe in God’s mercy, 

allow the wind of God’s presence to kiss all of your 

sins and caress all of your fears. Exhale peace.�

�

� �   � � ©LPi�

�

� � � � � � �

� � � � �

�

� � � � � �

Komentarz do Ewangelii�

�

� Dzisiejsza niedziela jest, jak ją określił sam Jezus, 

Świętem Bożego Miłosierdzia. Jest to pierwsza niedziela 

po Zmartwychwstaniu. Ewangelia z tego dnia pięknie 

ukazuje duchowe znaczenie tej uroczystości. Jest to ten 

ósmy dzień, kiedy Jezus Miłosierny przyszedł do św. To-

masza, aby On poznał i doświadczył tego, jak wielki jest 

Pan w swoim przebaczeniu. Można powiedzieć, że Od-

kupiciel przyszedł specjalnie właśnie do tego spóźnialskie-

go Apostoła, który wciąż nie wierzył, że On żyje. Niewiara 

i lękliwość uczniów symbolizują zamknięte drzwi. Jednak 

to Bogu nie przeszkadza. Pokonuje wszystkie obawy, lęki i 

przychodzi, abyśmy my przyszli do Niego. Chce, byśmy w 

tym czasie wielkanocnej radości dotknęli Jego ran i 

przyjęli łaskę, która z nich wypływa. Szczególnie jest 

udzielana w tym dniu poprzez sakrament Pokuty i Eucha-

rystii. Zbawiciel powiedział, że kto tego dnia przystąpi do 

spowiedzi i Komunii Świętej, uzyska odpuszczenie win i 

kar za grzechy. Przez ten dar Bóg nas, grzeszników, w 

jednym momencie, jednego dnia chce przemienić w 

świętych. Ktoś może się uśmiechnąć i pomyśleć, czy to 

możliwe. Tak. Tym największym darem, za którym kryje 

się pokój i szczęście, jest Boże przebaczenie. Bóg w swojej 

wszechmocy może uczynić wszystko. Dzisiejsza 

Ewangelia jest tego najlepszym dowodem. To może być 

historia nie tylko Tomasza, lecz każdego z nas. Słowo Did-

ymos oznacza bliźniaka. Jesteśmy w jakimś sensie przez 

opór względem łaski Bożej spokrewnieni z Tomaszem. 

Lecz uwierzmy, że Boże miłosierdzie zwycięża! 

Przyjrzyjmy się obrazowi Jezu, ufam Tobie. To właśnie 

jest ten Jezus z Wieczernika, który idzie do Apostoła. Lecz 

w tym wizerunku Jezus chce zdążyć przyjść do wszystkich 

złamanych na duchu i wątpiących, aby tchnąć w nich nad-

zieję. Mówi do nich: uwierz we Mnie, a Ja zabiorę twój 

grzech. Poświęćmy dzisiaj przed obrazem Jezusa 

Miłosiernego chociaż pięć minut i wyznajmy wiarę w Nie-

go, w Jego miłosierdzie oraz w to, że On może zmienić 

nasze życie na lepsze.�

Komentarze zostały przygotowane przez� �

                   ks. Michała Dłutowskiego�
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W BLASKU MIŁOSIERDZIA 

Swięty Jan Paweł II nieustannie przypominał światu, że Miłosierdzie 

Boże jest impulsem do zawierzenia Stwórcy oraz imperatywem 

wzywającym do miłosierdzia wobec bliźnich. Stał się Papieżem 

miłosierdzia. 

Stały protektorat, który Karol Wojtyła roztaczał nad orędziem Miłości 

Miłosiernej, przekazanym światu za pośrednictwem św. siostry 

Faustyny, pozwala nazywać go Papieżem Bożego Miłosierdzia. Nie tylko 

długi i niezwykle owocny pontyfikat Jana Pawła II, ale właściwie całe 

jego życie wymownie naznaczyła tajemnica Bożego Miłosierdzia. 

W kręgu Łagiewnik 

Przesłanie o Bożym Miłosierdziu było znane Karolowi Wojtyle już od 

lat młodości. Podczas wojny pracował w kamieniołomach „Solvay" w 

Borku Fałęckim, przy wzgórzu, na którym znajduje się cmentarz 

Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Widywano go, jak modlił się 

przy grobie siostry Faustyny, także wtedy, gdy został już kapłanem. 

Jako biskup, a potem metropolita krakowski, odwiedzał 

 często Łagiewniki, gdzie wygłaszał homilie i spotykał się z 

młodzieżą; uczestniczył także w sympozjach teologicznych 

poświęconych tajemnicy Bożego Miłosierdzia. 

Podczas ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II zasięgnął opinii 

kardynała Ottaviani, ówczesnego prefekta Świętego Oficjum, czy - 

pomimo obowiązywania notyfikacji zakazującej szerzenia kultu - można 

rozpocząć proces informacyjny w sprawie osobistej świętości siostry 

Faustyny. Wkrótce zainicjował taki proces, a także zlecił nowy przekład 

„Dzienniczka", dzięki czemu wyjaśnione zostały wątpliwości wywołane 

błędnymi tłumaczeniami tekstu. 

Miłosierdzie Boże - miłosierdzie ludzkie 

Dzięki Papieżowi możemy dziś obchodzić w drugą niedzielę 

wielkanocną święto Bożego Miłosierdzia. W 1985 roku Jan Paweł II 

nazwał Łagiewniki Stolicą Miłosierdzia.  

Wcześniej swoją drugą encykliką „Dives in Misericordia" (1980) otworzył 

nowe horyzonty w refleksji teologicznej nad tajemnicą Bożego 

Miłosierdzia. Nazwano ją Magna Charta Misericordia, czyli Wielką Kartą 

Miłosierdzia. 

W 2002 r. Ojciec Święty określił zasady uzyskiwania odpustu zupełnego 

i odpustów cząstkowych w święto.  

�

�

�

�

W	Sobotę	22	Maja	o	godzinie	5pm	będzie	udziel-

ony	w	naszym	kościele	Sakrament	

Bierzmowania	dla	dzieci	z	program	

katechetycznego.	Jeśli	ktoś	z	osob	dorosłych	nie	

otrzymał	tego	sakramentu	a	chciałby	prosze	

przyjść	do	kościoła	na	spotkanie	z	ks.�

	Proboszczem	w	środę	�

21	kwietnia		godzinie	8pm�

�

On	Saturday,	May	22nd,	at	5pm,we	will	cele-

brate		the	Sacrament	of	Con,irmation	in	our	

church	for	the	Children	from	our	CCD	program.		

If	any	adults	did	not	receive	this	sacrament	and	

would	like	to,	please	come	to	church	to	meet	

with	Fr.	Pawel	on	Wednesday,	�

April	21	at	8pm�

 

What is the Chaplet of Divine Mercy?�

 Saint Faustina was born Helena Kowalska in the vil-

lage of Glogowiec west of Lodz, Poland, on August 25, 1905. 

She was the third of ten children. When she was almost twenty, 

she entered the Congregation of the Sisters of Our Lady of 

Mercy, whose members devote themselves to the care and 

education of troubled young women. 

 The following year she received her religious habit and 

was given the name Sister Maria Faustina, to which she added 

"of the Most Blessed Sacrament," as was permitted by her 

Congregation's custom. 

 In the 1930s, Sister Faustina received from the Lord a 

message of mercy that she was told to spread throughout the 

world. She was asked to become the apostle and secretary of 

God's mercy, a model of how to be merciful to others, and an 

instrument for reemphasizing God's plan of mercy for the world. 

The message of mercy that Sister Faustina received is now 

being spread throughout the world; she has been recognized 

by the Church as a "Saint"; and her diary, Divine Mercy in My 

Soul, has become the handbook for devotion to The  Divine 

Mercy. She would not have been surprised, for she had been 

told that the message of God's mercy would spread through 

her  writings for the great benefit of souls. Through Saint 

Faustina, Jesus also revealed special ways to live out the re-

sponse to His mercy–one which is the Chaplet of Divine Mercy, 

as both a novena and a prayer for the three o'clock hour–the 

hour of His death. 

�

Our Lord said to Saint Faustina:�

 Encourage souls to say the Chaplet which I have given 

you ... Whoever will recite it will receive great mercy at the hour 

of death When they say this chaplet in the presence of the dy-

ing, I will stand between my Father and the dying person, not as 

the Just Judge but as the Merciful Savior ... Priests will recom-

mend it to sinners as their last hope of salvation. Even if there 

were a sinner most hardened, if he were to recite this chaplet 

only once, he would receive grace from my infinite mercy. I de-

sire to grant unimaginable graces to those souls who trust in My 

mercy ... Through the Chaplet you will obtain everything, if what 

you ask for is compatible with My will. 
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