
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  

 

 

 

 

 

    

       �

 �

        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�

�



SOLEMNITY OF THE �

BODY AND BLOOD OF CHRIST /�

�

�

UROCZYSTOŚĆ CIAŁA  I �

 KRWI CHRYSTUSA � �

BOŻE CIAŁO �

�

5:00PM Vigil  �

�

Sunday � Niedziela � June 6�

 

 8:00AM Za dusze w czyścu cierpiące�

�

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� For God’s blessing to sons Patrick, Lukasz & �

� � �            Jeremy Struszczyk ( mother)�

               + Ma'hew Mroz Jr. ( Kornak family)�

� + Józefa & Bronisław Zajkowski ( Tarasewicz �

� � � � �                    family)�

 � + Czesława & Franciszek Mróz ( family)�

� + Stanisława & Józef Lewczuk ( son Feliks with �

� � � � � �      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)�

�         + Arkadiusz Geca ( żona)�

�         + Józef Duma ( żona  z rodziną)�

�

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

�

�

Monday � Poniedziałek � June 7�

 7:00AM    For living & deceased members of OLC parish�

�

 Tuesday � Wtorek�June 8�

 7:00AM  For Soul’s of purgatory�

Wednesday � Środa� June 9�

  7:00AM +Winston McKay & deceased members of FOSS�

�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nowenna do  Matki Bożej�

�

  7:00PM + Jadwiga Zalewska ( rodzina)�

�    + Eugenia Pawlicz ( Alicia Zwarycz)�

� �

Thursday � Czwartek� June 10�

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

�

Friday� Piątek� June 11�

 7:00AM  For God’s blessing to Betsy Trunzo & living �

� � � �                members of FOSS�

Saturday� Sobota � June 12�

7:00AM For Soul’s of purgatory�

�

11

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XI  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

5:00PM Vigil  +Cris<ne & Jan Kornak�anniversary ( Helen 

� � � � �   Kornak�Szostek)�

Sunday � Niedziela � June 13�

 

 8:00AM Za dusze w czyścu cierpiące�

�

 9:30AM  Children Focused Mass   �

� + Ma'hew Mroz Jr. ( Rose & John Zajkowski)�

� + Antoni & Bronisława Lewczuk ( Feliks Lewczuk)�

� + Stanisława & Stanley Dawid ( family)�

� + Edward Barnes ( Yorchek family)�

�

11:00AM + Józef Duma( żona z rodziną )�

�          + Stanisław Zajkowski ( Pawel & Justyna Zajkowski)�

�         + Karol Paraniak�

         + Tadeusz Głażewski ( Jarosław & Dorota Zajakowski)�

�         + Arkadiusz Geca ( żona)�

�         + Czesław Przysiadka ( Agata & Grzegorz Walega)�

�

7:00PM  + Tony Latella & deceased members of FOSS�

�

�
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Nabożeństwo czerwcowe �

do Serca Jezusowego �

�

W naszej parafii codziennie będziemy odmawiali   

Litanie do Najświętszego Serca na zakończenie 

mszy świętych w języku polskim. �

�

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.�
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  Za dusze Ś.P. Czesława & Franciszek Mróz �

� � � � � �          od rodziny�

�

Mass Candles  In loving memory of Stanisława & Józef �

� �            Lewczuk od syna Feliksa z rodziną�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji  od Mr. & Mrs. �

� � � � �            �        Jan Zmuda�

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

� � � �            Dariusz Głażewski�

� � � � �

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

� � 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.�
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GOSPEL REFLECTIONS�

� The Most Holy Body and Blood of Christ �

� As our world faces so much turmoil and 

change, it is now more important than ever to remem-

ber who God is, who we are and where we are going. 

It is easy to get distracted and lose focus, especially 

when we are being pulled in so many directions. We 

can not only lose sight of God but one another. Main-

taining our well developed and mature relationships 

with God and one another is essential to continuing to 

live, healthy, happy, and focused lives. In a message 

to young people, Pope Benedict XVI said, “the happi-

ness you are seeking, the happiness you have a right 

to enjoy has a name and a face: it is Jesus of Naza-

reth, hidden in the Eucharist.” What is true for those 

who are younger is even truer for those who are older. 

Regardless of how the particulars of life change over 

time, human beings are still hard�wired to seek the 

fullness of life and happiness. How we embark on this 

journey and what we choose along the way will indi-

cate whether we meet success.�

� There is so much brokenness and pain in our 

world. Many people are lost, feeling lonely, anxious, 

marginalized, victimized, isolated, oppressed, and 

abused. Every time we receive the Body of Christ, we 

have an opportunity to become what we eat. The pow-

er and presence of Christ in the Eucharist becomes 

present in us and effects change in ourselves and in 

the lives of those we meet. We are given the grace to 

become temples of justice and peace, carrying God’s 

sacred Presence within us wherever we go. Our faith 

community is ignited with the fire of God’s love and 

stands out as a beacon of hope in a world that is lost. 

This is the only way we can discover peace�filled res-

olutions to violence and create innovative solutions to 

what is fueling its need in the first place. True happi-

ness, for the young and old alike, becomes an obtaina-

ble goal.�

� St. John Maria Vianney says it so well. “There 

is nothing so great as the Eucharist. If God had some-

thing more precious, he would have given it to us.” 

Only the Eucharist has the ability to connect, sustain, 

strengthen, and properly orient us, not only on the 

road of this life but the road to life eternal. Knowing 

this, when life gets challenging, unsettling, and diffi-

cult, we can rely on and cling to this gift we have in 

the Real Presence of Christ. This actual encounter 

with God celebrates God’s unconditional love for us 

and grounds us to the truth of who we are in a way 

nothing else is able to do. Because through the Eucha-

rist we really do become the Body of Christ, we are 

also bonded together in a most perfect way to one an-

other as that Body. Nourished, united, and strength-

ened by the Eucharist, let us individually and collec-

tively, bring this wonderful gift to all we meet, �

� � � � � � �

� �

�

especially the poor with whom we have a special con-

nection.                                         ©LPi�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

Komentarz do Ewangelii 

 

 Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, 

siostrą i matką (Mk 3,35) – śmiało można 

powiedzieć, że jest to jedno z tych zdań zapisa-

nych na kartach Biblii, które streszcza całą naukę 

Jezusa. Również św. Łukasz nazywa matką i 

braćmi Jezusa tych, którzy słuchają i wykonują 

wolę Boga (Łk 8,21). Co to dla nas oznacza? Jezus, 

swoim krewnym, członkiem rodziny, czyni 

każdego z nas. Mamy tylko i aż wypełniać wolę Bo-

ga, być Bogu posłusznym. 

 Drugi wątek, który pojawia się w dzisiejszej 

perykopie, to stosunek uczonych w Piśmie do 

Jezusa, to zarzucenie Jezusowi, że działa nie mocą 

Ducha Świętego, tylko mocą Belzebuba. Uczeni z 

Jerozolimy przez swoją niekompetencję nie 

rozpoznali Ducha Świętego, którym był napełniony 

Jezus. Ten brak poznania sprawił, że pomylili Go z 

Belzebubem. To fałszywe świadectwo rozgłaszali 

wśród ludzi. Jezus tę sytuację skomentował bar-

dzo jednoznacznie: Zaprawdę, powiadam wam: 

wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 

ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by 

jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 

nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest 

grzechu wiecznego (Mk 3,28-29). Te słowa mogą 

przerażać. Jednak warto na nie spojrzeć nie przez 

pryzmat strachu, tylko prawdy o Bożej miłości i 

ludzkiej kondycji. W Katechizmie Kościoła Katol-

ickiego czytamy: „Miłosierdzie Boże nie zna granic, 

lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze 

skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczen-

ie swoich grzechów i zbawienie darowane przez 

Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prow-

adzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej 

zguby” (KKK 1864). Zatem grzech przeciwko Du-

chowi Świętemu jest swoistym wyrazem 

wewnętrznego oporu i w pełni świadomym od-

rzuceniem Boga i zbawienia. A to z kolei pociąga 

za sobą konkretne konsekwencje, o których mówi 

Jezus. 

 Do której grupy, patrząc na swoje czyny, 

przynależę? Do krewnych Jezusa czy może do tych, 

którzy Mu zarzucają szarlataństwo? 

Komentarze zostały przygotowane 

przez Joannę Człapską�
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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).�

�

h�p://youtu.be/Veap4RLTjco�

�

�

�

A PILGRIMAGE WITH A �

CROSS OF GRATITUDE TO �

ALL CAPITALS OF THE WORLD �

� �

The mission of the pilgrimage with �

the Cross of Gra<tude to all capitals�

 of the world began with the words�

 heard on the day of the Resurrec<on �

of our Lord and Savior Jesus Christ in 2003.�

�

"Take my Cross and take it to all the capitals of the world 

as a sign of gra0tude to Almighty God for our salva0on, 

which we receive from Jesus Christ ".�

�  According to the idea born in Lviv in 2003, the 

mission of the pilgrimage with the Cross of Gra<tude is to 

prepare for the Jubilee of 2000, the anniversary of the 

crucifixion of Jesus Christ (33�2033) and to unite the na-

<ons of the world into one family at his cross. March 10, 

2004 in the Va<can, the Holy Father John Paul II blessed 

the ini<ators of this mission. His successor, Pope Benedict 

XVI, also consecrated the cross in 2006 during his pilgrim-

age in Krakow. Pope Francis blessed the cross and all 

those who lead the evangeliza<on ac<on in 2016. During 

his presence in Warsaw in 2008 at the Church of St. Anna, 

the Cross was blessed by card. Kazimierz Nycz. The pil-

grimage of gra<tude to all capitals of the world with an 

oak cross began in Lviv, where in November 2005 a large 

oak cross with a figure of the crucified Savior was placed 

in the city center. Later, such crosses were set up in Kviv 

and Donetsk. The pilgrimage of the cross has already tak-

en place in 46 European capitals. The Cross of Gra<tude 

made a pilgrimage through Kviv, Warsaw, Rome, Paris, 

Berlin, the Bal<c countries and Scandinavia to Great Brit-

ain. In many places, the Cross was present during Holy 

Mass, night vigils, adora<on, and was also carried by the 

faithful along the streets of towns and villages, joining 

Christ on his way of the cross. Currently, there are plans 

to make a pilgrimage of the Cross of Gra<tude to the 

countries of North and South America, then Asia, Africa, 

Indonesia and Australia. The aim of the pilgrimage is to 

unite all the na<ons of the world into one family at the 

Cross of Christ. We want everyone in the world to be 

aware that Jesus Christ has the giR of eternal life. The 

cross was also adored by Muslims and Buddhists. The pil-

grimage of the Cross is created by numerous graces and 

signs of God's presence. �

Become a Cyrenean and help on pilgrimage cross.                            

� � � � � (Luke 23:24). �
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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
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Antonio
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100 Riverside Ave | Newark
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 CORPORATION
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973-483-3792
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Free Evaluation of your home-Serving all North NJ
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