
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�

�



28

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXVIII  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

 

5:00PM Vigil  �

Sunday � Niedziela  � October 10�

 8:00AM  +Kazimiera Krytak ( rodzina Czopek)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass     �

                 + Czesława Jarząb ( Hanna & Franciszek �

� � � �                      Frankowski)�

�    + Michael Joseph Miller �

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla              �

      �  Simon Iskierka z okazji jego Chrztu Świętego�

              � Andrzeja Kubowicza z okazji urodzin ( żona z �

� � � � �              dziećmi)�

� � Doroty & Tomasza Adamek z okazji 25 rocznicy 

� � � � � �      ślubu�

� O szczęśliwą operacje, opiekę Matki Najświętszej 

� � �           i zdrowie dla Ireny Zielonka�

               Za żywych i zmarłych z rodziny Rozalskich �

� � �                         ( Zbyszek & Sabina)�

� + Tadeusz Głażewski ( Maria Noga)�

        � + Krystyna Frankowska ( Wiesław Filipkowski z �

� � � �                              rodziną)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

               + Weronika Szewczyk ( Mary & Jan Bajek)�

    � + Bronisław Zielonka ( żona z rodziną)�

               + Stanisław Zajkowski ( Wiola Dłużniewski)�

�

�

7:00PM +Anthony Jackson & deceased members of FOSS�

�

�

Monday � Poniedziałek � October 11�

 7:00AM  For God’s blessing and good  

�         health for the Ku< family�

 1:00PM   OLC Rosary Society Mass & Mee=ng�

�

Tuesday � Wtorek�October 12�

 7:00AM  For God’s blessing and good health for the �

� � � � �          Hoza family�

�

Wednesday � Środa� October 13�

  7:00AM For God’s blessing and good health for the �

� � � � �        Botch family 

6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  �     

do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nowenna do  Matki Bożej�

�

  7:00PM + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

 �   + Tadeusz Głażewski ( Ewa & Filip Dłużniewski)� �

 �

Thursday � Czwartek� October 14�

  7:00AM For deceased members of Hoza family�

�

�

Friday�  Piątek� October 15�

 7:00AM +Sister Rose & deceased members of FOSS�

�

Saturday� Sobota � October 16�

7:00AM For deceased members of Botch family�

�

29

th

 

 

SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXIV  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

 

5:00PM Vigil  +Msgr. Joseph P. Plunke< ( Emmaria�

� � � � �             Galliano)�

�

Sunday � Niedziela  � October 17�

 8:00AM +Tadeusz Głażewski (Dorota & Adam Paszczyk)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass     �

             + Czesława & Jan Matwiejczyk ( Tarasewicz�

� � � � �                 family)�

�

11:00AM  O szczęśliwą operacje, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla  Andrzeja Kubowicza 

� �              � �              ( żona z dziećmi)�

� + Krystyna Frankowska ( Elżbieta & Andrzej 

� � � � �            Kołodziej)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

               + Weronika Szewczyk ( Mary & Józef Skawinski)�

    � + Bronisław Zielonka ( żona z rodziną)�

               + Stanisław Zajkowski ( Ewa Dłużniewska)�

� + Henryk Gąsowski ( żona)�

�

7:00PM +Dave Palma & deceased members of FOSS�

�

October 10, 2021� Our Lady of Czestochowa Parish, Harrison, NJ� 10 październik 2021

The Rosary Altar Society of  

  Our Lady of Czestochowa 

 is an organization of women in the parish who seek 

to enhance the spiritual, social, and cultural life of our 

parish. New members are always welcome. The Ro-

sary Altar Society will meet on Monday, October 11

th

 

at 1:00 pm for Mass & their meeting in parish hall. 

 All ladies of the parish are invited to attend.  

New members are always welcome.�

 Towarzystwo Różańcowe parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej   czeka na nowe członkinie. 

Zapraszamy parafianki do modlitwy Różańcowej. 

Odprawiana jest specjalna Msza Św. dla Towarzystwa 

Różańcowego, a następnie spotkanie. Kolejna Msza 

Św.  i spotkanie odbędzie się w poniedziałek  

11 października o godz. 13:00.      

           Zapraszamy nowe członkinie.�

�
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OFFERINGS:       �

�

�

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

� � � �             John Zajkowski�

 �

Mass Candles  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. 

� � �              Kazimierz Orzechowski�

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

� � � � �   Jan Wierzgała�

� � �   �

Devo�ona Candle W specjalnej intencji od Halina & 

� � � �    Eugeniusz Czochanski�

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 Kulikow-

ski, Barbara Łąka, Lorraine Manfredonia, J. Marciniak,  John Mura-

tori, Maria Paczos, Lucy Perdomo, Haley Petitclair,  Molly Ann Rich-

ards, Jaxson Rivera, Joel Rivera, 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    

GOSPEL REFLECTIONS�

�

� 28th Sunday in Ordinary Time�

� If we are truly in love with God, then the ba-

sics are not going to be enough. That love is going 

to want to be expressed in going above and beyond, 

in leaving the comfortable and familiar, in stretching 

and growing, and in following a voice other than our 

own. St. Teresa of Calcutta rightly instructs us that 

for “love to be real, it must cost, it must hurt, it must 

empty us of self.”  Being in love with God requires 

more than just checking the boxes of the command-

ments. It requires a sincere and unconditional self�

investment. Desiring God with our whole heart, 

mind, and soul means that I must also desire a rela-

tionship with my neighbor with that same degree of 

fervor. �

� Biases and prejudices usually occur when 

people are kept at a distance and treated as objects. 

We cannot truly know our neighbors, especially if 

they are different than us, if we keep them in boxes 

and do not listen to their stories. When we open our-

selves to listen to another person’s story, we begin 

to realize more how similar we are than dissimilar. 

Being overly attached to our possessions, ideolo-

gies, agendas, lifestyles, and personal needs are ab-

solute barriers to achieving the type of personal in-

vestment love demands. This is why following 

Christ can be difficult. It is less a matter of intellect 

and more a matter of heart and soul. It requires that 

we transfer our treasure from an investment in tangi-

ble secular things and move it into the Kingdom of 

God. It is only the gift of wisdom and discernment 

that can help us decide what to do and how to do it.�

� Contemporaries of Jesus would know that a 

camel could not enter through the portal of a city 

weighed down with the baggage it was carrying. In 

order to enter, the baggage must be removed so that 

the animal could fit through the entry way. The 

same is true for us. We carry a lot of excessive bag-

gage around with us that keeps us tethered to our 

past histories, wounds, myopic world views, preju-

dices, fears, and suspicions. To invest ourselves in 

the Kingdom of God, do God’s work and live out 

our love relationship with God, we need to shed the 

extra weight. While it may seem that a lot of that 

stuff is necessary, it really is not. We are much more 

than the things that we think define us and more se-

cure than we think. The more there is to hold on to 

and the more that we carry with us, the harder it will 

be to leave it all behind. Many choose not to and 

walk away sad because they are not ready to trust. �

�

� � � � � ©LPi�

�

� � � � � � �

� � �

�

With deepest sympathy�

Please pray for  �

+ Agnes Katelus �

& +Michael Joseph Miller �

& all those faithful who passed away 

recently...Pray also for the families...�

Thank you!   God Bless...�

�

�  SERDECZNE KONDOLENCJE�

Módlmy się za zmarłą�

+ Agnes Katelus �

& �

+ Michael Joseph Miller �

�

Wyrażamy nasze serdeczne 

współczucie całej Rodzinie pogrążonej 

w żałobie i łączymy się z nimi w 

modlitwie.�
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DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

10� 3 2021�

Total Sunday Collection       $ 2, 110. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

Komentarz do Ewangelii 

  

 Każdy pobożny Żyd w czasach Jezusa 

zainteresowany był tym, aby znaleźć sobie od-

powiedniego nauczyciela prawa. Naturalnie, co bo-

gatsi Izraelici mogli pozwolić sobie na zatrudnianie 

najlepszych przewodników w sprawach wiary. 

Fragment dzisiejszej ewangelii relacjonuje właśnie 

jedną z takich prób najęcia Mistrza przez młodego i 

bogatego człowieka, o czym świadczy chociażby to, 

że klęka on przed Jezusem (gest uklęknięcia od-

bierał Bóg, a także osoby bezpośrednio Go re-

prezentujące).�

� Kiedy Jezus prosi mężczyznę o sprzedanie 

majątku, to zachęca go w istocie do przyjęcia dwóch 

niebywale ważnych prawd. Pierwsza z nich mówi o 

tym, że duchowy wzrost nie jest przywilejem 

nielicznych bogaczy. Odnosząc to do naszego 

doświadczenia życiowego, moglibyśmy powiedzieć, 

że zacieśnianie relacji z Bogiem i zbliżanie się do 

prawdy nie jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi 

zaangażowanych we wspólnoty, odprawiających 

rekolekcje czy praktykujących jakieś szczególne 

formy pobożności. Jezus mówi nam dzisiaj, że nie 

trzeba uciekać w wyjątkowość, aby się z Nim spot-

kać. Należy natomiast uznać siebie za podobnego 

innym i we współpracy z najbliższymi, którzy są 

nam dani i zadani, budować swoją świętość. Druga 

dotyczy wiary narodu wybranego w to, że bogactwo 

i powodzenie są Bożą nagrodą za prawe postępow-

anie. Wymaganie Jezusa porzucenia majątku musi 

w uszach tego młodego człowieka brzmieć co 

najmniej absurdalnie: czyżby Bóg chciał odebrać mi 

to, na co sobie ciężko zapracowałem, zachowując 

wszystkie przykazania? Kiedy lepiej przyjrzymy się 

omawianej perykopie, to bardzo szybko dostrzeże-

my, że duchowa mechanika, jaka została w niej 

przedstawiona, podobna jest do tej, którą niegdyś 

właściwie rozeznał patriarcha Abraham. 

� Umiejętność niezatrzymywania się na 

Bożych darach umożliwia stałą gotowość do 

podążania za Bogiem i dialogowania z Nim. Perma-

nentne rozeznawanie między dobrym a lepszym to 

cecha dojrzałej duchowości i droga do coraz 

głębszego poznawania Boga.�

Komentarze zostały przygotowane przez� Piotra   

Lipca � kleryka V roku WMSD w Warszawie�

�

PAMIĘTAJ...PAŹDZIERNIK TO 

MIESIĄC  MODLITWY  RÓŻAŃCOWEJ�

�

�

W naszej parafii nabożeństwo różańcowe 

odprawiane jest w miesiącu październiku w 

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki  o 

godz. 19:00.  W soboty o 16:30 po angielsku.�

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.�

�

REMEMBER…�

In October, we pray the Rosary in Polish, Monday 

to Friday at 7:00PM and Saturday at 4:30pm in �

English.�

The Polish Apostolate of 

the Archdiocese of     

Newark cordially invites 

you to our annual      

celebration of                           

St. John Paul II, on    

Sunday, October 24, 

2021., at 3:00 pm,                                    

in the Cathedral Basilica 

of the Sacred Heart, located at 89 Ridge Street, 

Newark, NJ.                                                              

His Excellency Bp. Andrzej Zglejszewski, Auxil-

iary Bishop for the Diocese of Rockville Center, 

New York, will be the main celebrant. �

The Polish Apostolate would be most honored 

by your presence, as we commemorate one of 

the greatest Popes and Saints in the history of 

the   Catholic Church. �

Respectfully yours in Christ, Very Rev. Canon      

Andrew Ostaszewski, Ph.D. Coordinator of the 

Polish Apostolate of the Archdiocese of Newark �



October 10, 2021� Our Lady of Czestochowa Parish, Harrison, NJ� 10 październik 2021

�Mój różaniec�

Tak różny w mym życiu Ty z assyskich płatków róży 

I z oliwkowego drzewa co rośnie w Ziemi Świętej 

Kryształowy z Pierwszej Komunii I ten fosforowy świecący 

nocą I wytarty, ten babciny – czarny Mój Różaniec 

Odmawiany w pośpiechu W kolejce do szkoły – 

niedoliczony Odmawiany na palcach i 

Na kluczach dziewięciu co Zawieszone na szekli 

dziesiątej I ty co w pracy liczony na wielkich betonowych 

płytach I ty pobożny, rozważany wyklęczany na twardej 

posadzce kościoła I ty wychodzony w pielgrzymkach, 

wymodlony w górach I ty zaniedbany, niezrozumiany, 

odklepywany Mój Różaniec Tak różny w mym życiu 

Wciąż Cię za mało Autentycznego, szczerego, 

najprawdziwszego 

Bukietu róż, zaniesionego przed tron Zdrowaś Maryjo 

                                                    Krzysztof Gospodarzec 

 

 

�

Tajemnice Różańca �

�

Tajemnice Radosne�

Poniedziałek i Sobota �

Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna 

Bożego. �

Nawiedzenie świętej Elżbiety. �

Narodzenie Pana Jezusa. �

Ofiarowanie Jezusa w świątyni. �

Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w 

świątyni.�

Tajemnice Światłe�

Czwartek�

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. �

Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej�

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do                 �

                                                   nawrócenia. �

Przemienienie na górze Tabor. �

Ustanowienie Eucharystii. �

Tajemnice Bolesne�

Wtorek i Piątek�

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 

(Ogrójcu). �

Biczowanie Pana Jezusa. �

Ukoronowanie koroną z cierni. �

Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. �

Ukrzyżowanie i Śmierć na krzyżu. �

Tajemnice Chwalebne�

Środa i Niedziela�

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. �

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. �

Zesłanie Ducha Świętego. �

Wniebowzięcie Maryi. �

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i   �          

� � � � � Ziemi. �

The Mysteries of the Rosary�

�

Joyful Mysteries�

Monday & Saturday�

The Annunciation of the Lord to Mary�

The Visitation of Mary to Elizabeth�

The Nativity of our Lord Jesus Christ�

The Presentation of the Lord�

        Finding Jesus in the Temple at age 12�

�

Luminous Mysteries�

Thursday�

The Baptism in the Jordan�

The first miracle on the Wedding at Cana of �

� � � � �        Galilee �

The Proclamation of the Kingdom�

The Transfiguration�

The Institution of the Holy Eucharist�

�

Sorrowful Mysteries�

Tuesday & Friday�

The Agony in the Garden �

The Scourging at the Pillar�

The Crowning with Thorns�

The Carrying of the Cross�

The Crucifixion and Death of Our Lord�

�

Glorious Mysteries�

Wednesday & Sunday�

The Resurrection of Jesus Christ�

The Ascension of Jesus to Heaven�

The Descent of the Holy Spirit�

The Assumption of our Mary to Heaven�

Mary is Crowned as Queen of Heaven and                    

� � � �           Earth�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Czestochowa, Harrison, NJ 04-1010

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

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

Contact Kelly O’Brien-Carnevale
to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6333


