
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�

�



PENTECOST SUNDAY /�

�

�

�

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA �

�

,DUCHA ŚWIĘTEGO�

5:00PM Vigil  For all the confirma�on candidates, their �

� � � � families, and catechist�

                       For health of Walter Kuziel ( family)�

�          + Paly Mathew ( daughter)�

�  �

Sunday � Niedziela � May 23�

 

 8:00AM O Boże błogosławieństwo dla Karoliny z okazji �

� � � �  urodzin (mama i ciocia)�

                   + Eugenia Pawlicz ( OLC Rosary Society)�

� + Genowefa & Gabriel Gilewscy ( córka z rodziną)�

� + Wiesław Dziama ( żona z rodziną)�

� �

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� + Ma2hew Mroz Jr. ( Ryszard & Anna Rakowski)�

� + Oneida Terra ( Mary Ann Hester)�

               + Grace Marinelli ( McCarthy family)�

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo, opikę Matki  �

                  Najświętszej i zdrowie dla Marysi & Sophi z �

                                                                                okazji urodzin �

             + Krystyna Frankowska ( Elżbieta & Andrzej �

� � � � � �            Kołodziej )�

�          + Stanisław Zajkowski ( Beata & Wojciech Sikorski)�

�         + Adam Szewczyk ( June & Joseph Wnorowski)�

�         + Tadeusz Głażewski ( Antoni & Czesław Dymnicki)�

�         + Józef Duma ( rodzina)�

�

7:00PM +Anna & Stefan Rak ( Teresa Lubas)�

�

Monday � Poniedziałek � May 24�

 7:00AM    Vic�ms of Corona Virus�

� + Stanisławe Topór �8th anniversary of death�

�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

 Tuesday � Wtorek�May 25�

 7:00AM  Living & deceased members of Listwan family�

�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Wednesday � Środa� May 26�

  7:00AM �

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nowenna do  Matki Bożej�

  7:00PM +Tadeusz Głażewski ( Maria & Jan Zmuda)�

� + Eugenia Pawlicz ( OLC Rosary  Society)�

� + Anna & Stefan Rak ( Teresa Lubas)�

� �

�

Thursday � Czwartek� May 27�

  7:00AM  + Eleanor & Anthony Antonaccio ( family)�

�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Friday� Piątek� May 28�

 7:00AM  + Leonard Chitko & deceased members of FOSS�

�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

Saturday� Sobota � May 29�

7:00AM + Julia Wasowska ( family)�

�

 THE MOST HOLY TRINITY /�

�

  NIEDZIELA TRÓJCY  �

�

PRZENAJŚWIĘTSZEJ �

�

5:00PM Vigil  +Mikołaj Kwapniewski �anniversary of �

� � � �     death ( granddaugter)�

�          + Alice Ferruggio ( Emmaria Galliano)�

�          + Anna & Stefan Rak ( Teresa Lubas)�

�  �

�

Sunday � Niedziela � May 30�

�

 

 8:00AM + Stanisław Śliwowski�2 rocznica śmierci ( żona 

� � � � � �       Łucja)�

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� + Ma2hew Mroz Jr. ( Kornak family)�

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo dla Koła � �

� � � �        Różańcowego naszej Parafii�

                  O Boże błogosławieństwo, opikę Matki  �

                  Najświętszej i powrót do zdrowia dla Filip  �

                                                                 D’Aleo i jego rodziny�

            + Krystyna Frankowska ( Henryk Grodzki )�

�          + Stanisław Zajkowski ( Bogdan & Wiesława �

� � � � �                     Jamiolkowski)�

�         + Adam Szewczyk ( June & Joseph Wnorowski)�

�         +Tadeusz Głażewski ( Eugenia Kalinowska)�

�         + Czesława Mróz ( Klub Pułaskiego)�

� �

7:00PM + Barry Hodgdons & deceased members of FOSS�

�

�
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

�

5�16� 2021�

Total Sunday Collection       $ 3, 804. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

�
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  W specjalnej intencji  od Zdzisław  & �

� � � � � �   Iwona Obrycki�

�

Mass Candles  In special inten�on from Zofia Struszczyk�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji  od Halina & �

� � � � �     Eugeniusz Czochanski�

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

� � � �          Jarosław Krasuski�

� � � � � �

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

� � The Archdiocese of Newark takes very 

seriously any and all complaints of sexual misconduct by 

members of the clergy, religious and lay staff of the Arch-

diocese. We encourage anyone with knowledge of an act 

of sexual misconduct to inform the Archdiocese immedi-

ately so that we may take appropriate action to protect oth-

ers and provide support to victims of sexual abuse. Indi-

viduals who need to report an allegation of sexual miscon-

duct may do by calling the Victim's Assistance Coordina-

tor of the Archdiocesan Office of Child and Youth Protec-

tion at 201�407�3256.   ���

����������������������������������

� Archidiecezja Newarska bardzo ostro potępia 

niewłaściwe zachowanie seksualne duchownych lub 

świeckich pracowników przy parafiach czy w ar-

chidiecezji. Jeśli Pani/Pan wie o jakimś niewłaściwym 

zachowaniu osoby pracującej w parafii to prosimy niez-

włocznie zawiadomić Archidiecezję, aby móc zapobiec 

temu złu i otoczyć opieką ofiary tego typu przestępstwa. 

Prosze dzwonić na numer: 201�407�3256 (Victim’s Assis-

tance 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;                         

The 2021 Catholic Stewardship in Action�

 Annual Appeal�

Did you know that there is still time to support the 

2021 Catholic Stewardship in �

Action Annual Appeal?�

�

Our Lady of Czestochowa has received�

 $ 6,795.00 in pledges. Thank you to those parish-

ioners who have already shown your support and 

generosity. �

Will you join your fellow parishioners in support-

ing this effort which strengthens many important 

programs and ministries across the Archdiocese of 

Newark and which make our own parish, �

Our Lady of Czestochowa, a more vibrant place of 

worship?�

Our Goal, $ 12,371.00, will only be achieved 

through YOUR generosity!�

 If you have yet to give, please pick up a pledge 

form at the back of the church or visit�

 www.rcan.org/sharing. �

YOUR gift will truly make a difference; thank 

you for your prayers and support.�

You Don’t Have What It Takes � but You Will�

�

Those of us in ministry love this saying: God doesn’t call the 

equipped. He equips the called. �

�

� We all know that sort of queasy feeling we get in the 

pit of our stomachs when it becomes clear what we’re supposed 

to do, in any situation. It’s that feeling of: Oh, no. Not me. Not 

now. I can’t. �

� We’ve all got our list of reasons why not, don’t we? 

We do it for everything, from big life problems to small every-

day choices. I’m not going to invite my neighbor to church be-

cause I don’t want to come across as pushy. I’m not going to 

make amends with my cousin because she’ll just walk all over 

me again. I’m not going to say a Rosary tonight because I’m 

tired and it’ll just stress me out.�

� However, even if we all put our lists of “reasons why 

we can’t” together, I don’t think any of us have reasons quite as 

valid as the apostles. Their job was to convert the nations � and 

here they are, a bunch of fishermen who haven’t been out of 

Judea, who speak only their own languages. Were they sup-

posed to preach the Gospel via a particularly compelling game 

of charades?�

� But even that big, giant, stop�you�dead�in�your tracks 

Reason Why We Can’t was nothing, because God had a plan. 

He didn’t call a bunch of equipped men. He called them, and He 

equipped them. Cue the tongues of fire!�

� God doesn’t call us to do His will because we have 

what it takes. He calls us because He’s ready to give us what it 

takes. Being a good steward is to answer the call of Christ 

knowing he will provide.�

�

� Tracy Earl Welliver, MTS�

� � � � � ©LPi�
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GOSPEL REFLECTIONS�

Pentecost Sunday �

� Begin by taking a moment to calm yourself, 

focus on your breathing and become aware of the life 

force that flows through your veins. Center yourself 

in the words and affections of St. Augustine’s Prayer 

to the Holy Spirit, “Breath in me, O Holy Spirit, that 

my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spir-

it, that my work, too, may be holy. Draw my heart, O 

Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen 

me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard 

me, then, O Holy Spirit, that I may always be holy.” 

Sanctifying, bringing things to wholeness, blessing, 

restoring and creating are just some of the fruits of the 

presence of the Holy Spirit. Being filled with the Ho-

ly Spirit is not always about proclaiming loud cries of 

praise or singing alleluia from a roof top. It is about 

unfolding and encountering the ordinary in an ex-

traordinary way. Being filled with the Holy Spirit 

means being filled with the fullness of God’s life and 

in touch with the power and wonder of God’s pres-

ence. It’s about becoming holy.�

� It is not just for saints or people who have a 

religious vocation. Holiness is for the ordinary, sim-

ple run� of�the�mill person who desires to love God, 

others, and all of creation. When an ordinary, humble 

person becomes connected with life and the wondrous 

power of God’s love, they begin to live life more 

deeply, a bit more reverently, desire a simple fare and 

find themselves relishing in ordinary beauty. Their 

senses become attuned to the Author of life and they 

realize that they are not alone. The Holy Spirit con-

nects all of the dots of human experience and exist-

ence, bringing everyone to center on the Divine Pres-

ence. The Holy Spirit does not just breathe “on me” 

but “in me” and is the force behind every breath I 

take. Take a moment to soak that thought in. There is 

the Divine Presence of the Holy Spirit in me, right 

now. When a person becomes in touch with truth, 

they know that when inspired by the Holy Spirit, his 

or her actions are not solely their own. They realize 

that they are moved by Divine Grace and drawn to 

things not found in secular affairs.�

� We live in a world where it is hard to discover 

truth. Real truth is veiled by so many imposters that it 

is hard to find, especially for those who are young. It 

is easy to get fooled and duped and often, without full 

conscious awareness of doing so, we choose to walk 

down a path of self�absorption and destruction. It is 

only the Holy Spirit, through the ministry of the 

church most especially, who guides us to truth and 

shows us the way to be the graced and holy human 

beings God made us to be. The wonders and inspira-

tions of today’s Feast of Pentecost are necessary to 

share with both those we love and those who only �

� � � � � ©LPi�

� � � � � � �

� � � � �

casually cross our paths. The first disciples, touched 

by the Holy Spirit, brought the Gospel to the ends of 

the earth one step at a time. Is it unrealistic to ask that 

we assist in that same mission by helping people un-

derstand who they are and who God is one at a time? 

Ask the Holy Spirit to alleviate the fear in your heart 

that prevents you from doing so.� � ©LPi�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�

Komentarz do Ewangelii 

  W uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego Ewangelia przenosi nas na nowo do 

Wieczernika, na Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan 

Jezus zostawił apostołom i nam piękne i życioda-

jne obietnice Ducha Świętego. Być może najbar-

dziej zaskakujące są słowa z J 16, 12: „Jeszcze wiele 

mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze 

znieść nie możecie”. 

 Co jest zaskakującego w tych słowach? 

Otóż, Jezus nie będzie już miał możliwości 

mówienia do uczniów. Ewangelia św. Jana prze-

kazuje jeszcze Jego „Modlitwę Ar-

cykapłańską” (rozdział XVII), a następnie już 

następuje opis Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 

Pańskiego. Co prawda jeszcze po zmartwychwsta-

niu Jezus przekazywał uczniom swoją naukę, 

jednakże o słowach, które przekazały Ewangelie, 

trudno powiedzieć, że jest ich „wiele”. A zatem co 

miał na myśli Jezus, mówiąc o obfitości słów, które 

ma do przekazania? Bez wątpienia chodzi o całą 

historię zbawienia, która dokonuje się również w 

naszych czasach. I to „mówienie” Jezusa odbywa 

się mocą Ducha Świętego. 

 Również w naszych czasach: pandemii, 

kryzysu wiary, skandali targających Kościołem, 

Jezus ma nam „wiele do powiedzenia”. 

Wsłuchujmy się w ten głos Ducha, którego misją 

jest doprowadzenie nas do pełnej prawdy dziś – 

tak jak i dwa tysiące lat temu. 

Komentarze zostały przygotowane przez o. 

Dariusza Pielaka SVD 

 

�
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PIELGRZYMKA Z KRZYŻEM 

WDZIĘCZNOŚCI DO 

WSZYSTKICH STOLIC ŚWIATA�

Misja pielgrzymki z Krzyżem 

Wdzięczności do wszystkich 

stolic świata wzięła swój 

początek w słowach 

usłyszanych w dniu 

Zmartwychwstania naszego 

Pana i Zbawiciela Jezusa 

Chrystusa w 2003 roku.  �

„Bierzcie mój Krzyż i zanieście Go do wszystkich stolic 

świata jako znak wdzięczności Bogu Wszechmogącemu za 

nasze zbawienie, które otrzymujemy od �

Jezusa Chrystusa”.�

Wedle idei zrodzonej we Lwowie w 2003 r. misja 

pielgrzymki z Krzyżem Wdzięczności  ma stanowić 

przygotowanie do Jubileuszu 2000, rocznicy ukrzyżowania 

Jezusa Chrystusa (33�2033 r) i zjednoczyć w jedną rodzinę 

narody  świata przy Jego krzyżu.�

10 marca 2004r. w Watykanie Ojciec Św. Jan Paweł II 

pobłogosławił inicjatorów tej misji.  Również jego następca 

papież Benedykt XVI poświęcił krzyż w 2006 roku podczas 

pielgrzymki w Krakowie.  Papież Franciszek pobłogosławił 

krzyż i wszystkich prowadzących akcję ewangelizacyjną �

w 2016.�

Podczas obecności w Warszawie w 2008 roku w kościele 

św. Anny, Krzyż został pobłogosławiony przez �

kard. Kazimierza Nycza.�

Pielgrzymka wdzięczności do wszystkich stolic świata z 

dębowym krzyżem rozpoczęła się we Lwowie, gdzie w 

centrum miasta w listopadzie 2005 roku, ustawiony został 

wielki, dębowy krzyż z figurą ukrzyżowanego Zbawiciela.  

Póżniej takie krzyże zostały ustawione w Kijowie i 

Doniecku. Peregrynacja krzyża odbyła sie już w 46 

europejskich stolicach.  Krzyż Wdzięczności pielgrzymował 

poprzez Kijów, Warszawę, Rzym, Paryż, Berlin, kraje 

nadbałtyckie i Skandynawię aż po Wielką Brytanię.  W 

wielu miejscach Krzyż obecny był w czasie Mszy św., 

nocnych czuwań, adoracji, a także był niesiony przez 

wiernych po ulicach miast i wsi, przyłączających się do 

Chrystusa w Jego drodze krzyżowej.  Aktualnie planowane 

jest pielgrzymowanie Krzyża Wdzięczności do krajów 

Północnej i Południowej Ameryki, następnie Azja, Afryka, 

Indonezja, i Australia.�

Pielgrzymka ma na celu zjednoczyć w jedną rodzinę 

wszystkie narody świata przy Krzyżu Chrystusa. Pragniemy, 

aby każdy człowiek na świecie miał świadomość, że Jezus 

Chrystus dar życia wiecznego. Krzyż adorowali również 

muzułmanie i buddyści.  Peregrynacji Krzyża tworzyszą 

liczne łaski i znaki Bożej obecności. �

Zostań Cyrenejczykiem i pomóż w pielgrzymowaniu�

 Kryża ( Łk 23,24).�

�

�

�

�

�

�

�

Kochani   Parafianie�

� �

� Pragnę bardzo serdecznie pod-

ziękować Wszystkim za modlitwe w 

mojej intencji i życzliwe słowa na-

pisane do mnie w dniach mojej 

choroby przed czterema tygodniami.  

� To napewno Wasze modlitwy 

pomogły mi że szybko minęło zapa-

lenie płuc, które miałem i teraz 

szybkimi krokami wracam juz do 

zdrowia.  �Serdeczne “Bóg Zapłać” i 

niech Pan wynagrodzi wam Waszą 

życzliwość swym obfitym 

błogosławieństwem.�

� � � �wdzięczny ks. Paweł�
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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


