
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�

�



 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  O szczęśliwą operacje i zdrowie dla Eweliny�

� + Stanisław Śliwowski�2 rocznica śmierci ( żona 

� � � � � �       Łucja)�

� + Mirek Łępicki�

� + Paweł Zając�rocznica śmierci ( rodzice i brat)�

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� + Ma3hew Mroz Jr. ( Kornak family)�

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo dla Koła � �

� � � �        Różańcowego naszej Parafii�

                  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki  �

                  Najświętszej i powrót do zdrowia dla Filip  �

                                                                 D’Aleo i jego rodziny�

                 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki  �

                  Najświętszej i powrót do zdrowia dla Czesławy                    �

                      Dymnickiej z okazji jej urodzin ( mąż z dziećmi)�

            + Krystyna Frankowska ( Henryk Grodzki )�

�          + Stanisław Zajkowski ( Bogdan & Wiesława �

� � � � �                     Jamiolkowski)�

�         + Weronika Szewczyk ( June & Joseph Wnorowski)�

�         + Tadeusz Głażewski ( Eugenia Kalinowska)�

�         + Czesława Mróz ( Klub Pułaskiego)�

�         + Czesław Przysiadka�30 dni po śmierci ( Halina �

� � � � � �        Muchowska)�

� �

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

�

�

Monday � Poniedziałek � May 31�

 7:00AM    + Joe Dente & deceased members of FOSS�

�

… & 7:00PM    Nabożeństwo Majowe �

�

 Tuesday � Wtorek�June 1�

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

�

Wednesday � Środa� June 2�

  7:00AM Living & deceased members of OLC Parish�

�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nowenna do  Matki Bożej�

�

  7:00PM + Eugenia Pawlicz ( OLC Rosary  Society)�

� �

� �

�

Thursday � Czwartek� June 3�

  7:00AM  + Mindy Byers ( Ron & Barbara Byers)�

�

First Friday� Pierwszy  Piątek� June 4�

 7:00AM  + Jadwiga Zalewska ( family)�

 9:00PM  �

�

Saturday� Sobota � June 5�

7:00AM + Judith Sieromasca & deceased members of �

� � � � � �      FOSS�

�

SOLEMNITY OF THE �

BODY AND BLOOD OF CHRIST /�

�

�

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA  I �

 KRWI CHRYSTUSA � �

BOŻE CIAŁO �

�

5:00PM Vigil  �

Sunday � Niedziela � June 6�

 

 8:00AM �

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� + Ma3hew Mroz Jr. ( Kornak family)�

� + Józefa & Bronisław Zajkowski ( Tarasewicz �

� � � � �                    family)�

�

11:00AM Dziękzynno błagalan z podziękowaniem za �

�               otrzymane łaski i z prośbą o Boże � �

� � błogosławieństwo, i  zdrowia dla Rodziny�

            + Janina & Antoni Wnorowscy( syn z rodziną )�

�          + Stanisław Zajkowski ( Adam & Urszula Zajkowski)�

�         + Adam Szewczyk ( June & Joseph Wnorowski)�

�         +Tadeusz Głażewski ( Mariusz & Jagoda Zajakowski)�

� � �

7:00PM  + Eugenia Pawlicz ( Alicja Zwaryczy)�

�

�

�
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                           Modlitewne	�

																																								Czuwania	w	Pierwsze	�

																																																Piątki	Miesiąca�

�

�

 Kochani parafianie.    �

     Zapraszam Was wszystkich na modlitewne czu-

wanie w pierwszy piątek� czerwca, będziemy mieli 

rozważanie na temat; “ Krzyż Znak Miłości �

Chrystusa do ludzi” i 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. Będzie 

zaproszony polski ksiądz�gość. Serdecznie 

wszystkich Parafian na te pierwszopiątkowe czu-

wanie zapraszam.�����   �

                                        �ks. Paweł� � proboszcz �
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  W specjalnej intencji  od Mr. & Mrs. Piotr�

� � � � �             & Ewa Angielczyk�

�

Mass Candles  In special inten�on from Mr. & Mrs. Jan  �

� � � � �      Kwapniewski�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji  od Halina & �

� � � � �                    Jerzy Fiedziuk�

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

� � � � � �    Bator�

� � � � � �

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

� � 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.�

� � God Doesn’t Take a Break �

� An acquaintance who works in church ministry 

once told me a story about one of the students she had in 

Faith Formation. This student informed my friend that his 

family doesn’t come to Mass in summer. “God takes a 

break in summer, and so do we,” he said.�

� There’s a lot to unpack here. First, it’s tragic to 

think of anyone voluntarily missing out on the Eucharist 

for so long. It’s also a real problem in the church today 

that a lot of our folks don’t understand the beauty of the 

Sunday obligation. But if I had to dissect this situation 

and pinpoint the thing I find most troubling, it’s the idea 

of God taking a break.�

� I hope it’s starting to look like summer where you 

are. We’ve still got a few weeks left before it’s official, 

but the school year should be winding up for most kids, 

the birds should be chirping a little louder, and hopefully 

your lawn is starting to green up nicely. You’re probably 

daydreaming about the annual cabin getaway weekend or 

waterskiing on the Fourth of July. �

� All in all, summer is going to be a nice break, 

even if � like typical Americans � our break is full of 

productive work.�

� Thank God � literally � that He doesn’t take a 

break, even if we do. Can we try to remember that, even 

in the midst of our many wonderful distractions? Let’s 

enjoy this summer. Let’s live it to the full. But let’s see it 

for the gift that it is � and remember the thanks we owe 

the Giver.�

�

� Tracy Earl Welliver, MTS� � ©LPi�
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GOSPEL REFLECTIONS�

The Most Holy Trinity �

� Let God be who God is. This is often one of 

the hardest things to do. Rather than allowing the 

mystery of being created in the image and likeness of 

God unfold and take root in our lives, we change the 

dynamic. We want to be the creators who want to 

make God into the image and likeness we need God 

to be. We have a hard�enough time letting the people 

in our lives be who they are. We struggle even more 

so with God. It is almost as if we want God to be our 

imaginary friend who is not only with us whenever 

we need but becomes the Being we need God to be. 

Who is it that we want God to be today? A protector, 

disciplinarian, champion for justice, healer, advocate 

for our cause, grantor of prayers, guardian of my life, 

or the avenger? Our prayers tell an interesting story. 

When you pray, what does God look like?�

� Recently, a young woman who was feeling 

invisible, overlooked, ignored, and misunderstood by 

her husband struggled to make her feelings known 

and get his attention. Finally, she screamed, “Listen to 

me!” Thus, birth was given to a renewed and healthier 

relationship. We spend so much time storming heaven 

with our agenda and trying to make God into a “god” 

of our desires that we do not hear God saying, “Listen 

to me!” God is desperately trying to get our attention. 

God is saying, I am here among you as not one but 

three, Father, Son, and Holy Spirit.  Many people sel-

dom notice God’s presence because they are so 

caught up with other spiritual cares and concerns. 

And, when the “god” they fashion and create doesn’t 

produce as they desire, they shake the dust from their 

feet and move on. “I tried,” they exclaim, “but God 

didn’t listen.”�

� Healthy relationships aren’t built on making 

someone be who we need them to be. Healthy rela-

tionships are built on encounters of persons and the 

development of an appreciation of someone solely for 

who they are. Deeper relationships can even be found 

with two people marveling at each other and almost 

experiencing a childlike joy and giddiness when they 

see the other coming. Do you ever have these feelings 

about God? Believe it or not, God does for you! There 

is a joyful laughter that gives rise to and connects all 

three members of the Holy Trinity. It is this laughter, 

flowing from the very depths of the Godhead that not 

only keeps the Trinity in joyful unity but spills over 

into the creation of all beings and things. It is an ex-

pression of Divine Delight! Have you ever taken time 

away from your agenda to experience the Divine Joy-

fulness of God?�

� We can reach a connection of Presence where-

in even the smallest of creatures suddenly radiate the 

fullness of God: the wonderful creation of their being, 

the innocence and playfulness of their movements, �

� � � � � � �

� � �

and the sustaining life breath that flows through their 

veins. The same God who created the heavens and the 

earth is the same God who wants you to call him 

‘Dad’ and the same God who preserves your life and 

has all things in His care.�

� � � � � � ©LPi�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

Komentarz do Ewangelii  

 Ostatnie prośby, polecenia przed 

rozstaniem z najbliższymi czy też przed 

śmiercią, są syntezą, kwintesencją tego, co 

najważniejsze. Jezus mówi uczniom: 

„nauczajcie wszystkich, udzielajcie Chrztu św., 

uczcie zachowywać w życiu wszystko, co wam 

przekazałem, nic nie zmieniając” i na końcu 

daje podnoszącą na duchu obietnicę. 

Jest to zadanie dla kapłanów. 

Zadanie dla osób konsekrowanych. 

Zadanie dla wszystkich ochrzczonych. 

Zadanie dla mnie. 

Najpierw sama muszę wypełniać polecenia 

Jezusa. Potem mogę głosić je innym. 

Czy o własnych siłach mogę je wypełniać i 

głosić? Pan powiedział przecież, że bez Niego 

nic nie mogę uczynić. Nic, co miałoby 

prawdziwą wartość. To Jezusowi dana jest 

wszelka władza na niebie i na ziemi. Jestem 

przedłużeniem Jego Serca, Jego ust, Jego dłoni 

i mam obietnicę, że nigdy mnie nie opuści, 

będzie ze mną przez wszystkie dni aż do 

końca mojego życia. 

Komentarze zostały przygotowane 

przez Elżbietę Marek 

�
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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).�

�

�

�

DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

�

5�23� 2021�

Total Sunday Collection       $ 5, 426. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

�

CONGRATULATIONS!!! 

�

Congratulation to CONFIRMANDI 2021! �

�

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy w  

sobotę otrzymali Sakrament Bierzmowania:�

�

NEWLY CONFIRMED�

�

�

Dominic Matthew Alfone�

Maksym Mateus Dmochowski�

Damina Matthew Głażewski�

Kacper Simon Głażewski�

Zofia Marcellina Jankowska�

Olivia Elzbieta Klus�

Kamila Karolina Krasuska�

Samantha Anastasia Mira�

Paulina Juliana Niczewski�

Cyprian Andrew Niedbal�

Alexander Maximillian Patrao�

David Thomas Przybylski�

Alexandria Cecilia Skowronski�

Dominik Peter Zajkowski�

Sabrina Faustina Ferrara�

Anthony Francis Ferrara�

Karla Faustina Madalena �

Branden Gregory Dorant�

Hugo Peter Isaias Tubon Sillagana�
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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


