
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�

�
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SUNDAY IN ORDINARY TIME�

XXXI  NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM�

�

 

5:00PM Vigil  For all Soul’s in Purgatory�

�

Sunday � Niedziela  � October 31�

 8:00AM +Tadeusz Głażewski (Regina Wojciechowska)�

                + Kazimiera & +Władysław Krytak (córka z �

� � � �                               rodziną)�

� + Wiesław Dziama ( żona z dziećmi)�

             + Genowefa & Gabriel Gilewski ( córka z rodziną)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass     �

             + Halina & Stanisław Wobolewicz�anniversary of �

� �                     death (daughter with family)�

11:00AM  O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo 

� � � � �          dla Krystyny�

�  W pewnej intencji Bogu wiadomej �

� + Krystyna Frankowska ( Maria Noga)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

               + Weronika Szewczyk ( Maria Jachimczyk z �

� � � �                               rodziną)�

    � + Bronisław Zielonka ( żona z rodziną)�

               + Stanisław Zajkowski ( Maria Noga)�

� + Stella Dzierewienko�pierwsza rocznica śmierci                          �

                                                                      ( H.M Szymanek)�

� + Artur Geca & Maria Geca ( żona i wnuczka )�

�

7:00PM + Robin Nadrowski & deceased members of �

� � � � �                     FOSS�

ALL SAINTS / WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH�

�

Monday � Poniedziałek � November 1�

 7:00AM  + Walterine Rendziniak ( Laura Dombrowski �

� � � � �      with family)�

� + Victorio Alforte Sr. & Estrella Alforte ( Lolita �

� � � � �                Peralta)�

10:00AM  + Stanisław Śliwowski�urodzinowa ( żona z �

� � � � � �  rodziną)�

� + Richard Lichty�7 rocznica śmierci ( Lucja �

� � � � �           Śliwowska)�

� + Helena & Bronisław Wójcik ( córka z rodziną)�

� + Maria & Stanisław Żmuda ( syn z rodziną)�

�

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

� + Tadeusz Głażewski ( rodzina)�

�

�

ALL SOUL’S DAY  / DZIEŃ ZADUSZNY �

�

Tuesday � Wtorek�November 2�

 7:00AM    + All Souls Novena Mass�

  10:00AM  + Za dusze wszystkich zmarłych  �

  7:00PM  + Za dusze wszystkich zmarłych�

�

Wednesday � Środa� November 3�

  7:00AM  + All Souls Novena Mass�

  6:00PM Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja  

�     do spowiedzi,  Różaniec i Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, Nowenna do  Matki Bożej�

  7:00PM O wypełnienie woli Bożej dla Karoliny�

�   + Ryszard Lubas ( żona i córka)�  �

� + Halina Gołaszewska (córka Elżbieta z rodziną)�

            + Tadeusz Gołaszewski (siostra Elżbieta z rodziną)�

� + Czesław Kalinowski (syn Krzysztof z rodziną)�

�

Thursday � Czwartek� November  4�

  7:00AM  For the people of the Parish�

�               + All Souls Novena Mass�

�

First Friday�  Pierwszy Piątek� November 5�

7:00AM + All Souls Novena Mass�

�

9:00PM + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

�           + Jan Kozdra�4 rocznica śmierci ( żona z dziećmi)�

�           + Michał Laszczowski ( córka i wnuczka)�

�                    + Bogumił & Zygmunt Przybylski( Bożena z córką)�

�

Saturday� Sobota � November 6�

7:00AM + All Souls Novena Mass�

�
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SUNDAY IN ORDINARY 

TIME�

XXXII  NIEDZIELA W OKRESIE 

ZWYKŁYM�

 

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

�       Krystyna Trzepla on her birthday ( Helena 

� � � �               Kornak�Szostek)�

Sunday � Niedziela  � November 7�

 8:00AM O Boże błogosławieństwo, światło Ducha 

� � �         Świętego dla Natali & Kasi�

� +Tadeusz Głażewski (Halina Romatowska)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass �

                    + All Souls Novena Mass    �

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

�       Najświętszej i zdrowie dla Leny Cuber z �

                                                    okazji jej Chrztu Świętego�

               + Krystyna Frankowska ( Andrzej Filipkowski z 

� � � � �               rodziną)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

               + Weronika Szewczyk ( Anna Jusinska z rodziną)�

    � + Bronisław Zielonka ( żona z rodziną)�

             + Alicja Truskolaski�urodzinowa ( córka z rodziną)�

        + Leon Romanowski�3 rocz. śm.  (siostra z rodziną)�

�

7:00PM + John Joseph Valente ( Constance McDoungh)�

�

�

�
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  Za dusze Ś. P. +Kazimiery Krytak od 

� � �                                córki z rodziną�

Mass Candles  Za dusze Ś. P. +Kazimiery Krytak od                   �

� � � �                córki z rodziną�

Sanctuary Lamp  Za dusze Ś. P. +Kazimiery Krytak od   �

                                                                          córki z rodziną  �

Devo�ona Candle W Za dusze Ś. P. +Kazimiery Krytak �

                                                                     od córki z rodziną

OUR  OLC  PARISH  FAMILY…                   �

       REMEMBERS our Sick & Suffering: �

Christian Budney, John Correia, Stanislaw Czopek, 

Walenty Dabrowski, Natalia Danilczuk, Mike Decker, 

Dana Di Benedetto, Rose Droszcz-Alfano, Harold & Janette Faulk, 

Jerzy Fiedziuk, Frank Galka, Gordon Gladden, Alexander Jarosze-

wicz, , 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, 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         

           and prays for their speedy recovery;                         

GOSPEL REFLECTIONS�

� 31st Sunday in Ordinary Time�

� Centuries of God’s devoted people have 

found this prayer on their lips: “Hear, O Israel! The 

Lord is our God, the Lord alone!” The fundamental 

prayer has been laid as the cornerstone of many spir-

itual lives. Where did you learn how to pray or did 

you? Maybe there is a wisdom figure in your life 

who inspired and guided you by the genuine, holy 

simplicity of their lives. His or her example may 

have led you to God and taught you how to pray. Or 

perhaps you discovered this art on your own after 

stumbling over yourself enough times and finally 

realizing it was time to reach out to Someone greater 

than yourself. There is a timeless truth that we not 

only tend to forget, but may have never learned. 

There is only one God, the Lord alone! As a result, 

we often worship other gods rather than the One true 

God. Everything in our life gets distorted and we 

find ourselves lost and off center.�

� If we haven’t learned it yet, there is a life 

lesson at the top of all of the possible lessons to be 

learned. There is One True and Eternal God who 

alone has a solitary claim on us and must be loved 

with all our heart, soul, mind, and strength. Until we 

learn this primary lesson, we run the risk of getting 

distracted and sidetracked. We will also never really 

figure out what is at the heart of the relationships we 

share with the other human beings on this planet 

with whom we share life. That one primary lesson 

will teach us the second most valuable lesson: that 

we must love our neighbor as ourselves. You cannot 

have one without the other. The presence of God in 

the core soul of each one of us requires that all of 

our relationships work together. This truth is at the 

heart of the Gospel.�

� If every human being, each in their own 

way, could stumble upon and genuinely embrace 

this truth, look how different life would be! Our pri-

orities will immediately shift from “I and me” to “us 

and we” and we will develop a more inclusive vi-

sion for our brothers and sisters. Concerned not only 

about my own wellbeing and happiness but also that 

of our brothers and sisters, humanity stands a chance 

at succeeding in the struggle with injustice, abuse, 

inequity, violence, war, entitlement, and privilege.  

It seems that getting to this point has been at the 

heart of the Gospel and the kingdom of God from 

the moment Jesus first started to preach. It’s a won-

der why, then, why so many centuries later, we have 

still failed to achieve his vision. Maybe we just 

haven’t learned our primary lessons yet.  �

�

� � � � � ©LPi�

�

� � � � � �

� � � � � � �

� � �

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�

Komentarz do Ewangelii�

� �

� Ewangelia wielokrotnie przekazuje nam 

kolejne przykłady konfliktu pomiędzy Jezusem i 

faryzeuszami oraz uczonymi w Piśmie. Ilość i inten-

sywność sytuacji związanych z tym konfliktem jest tak 

duża, że dla regularnego czytelnika Ewangelii może 

ona stać się męcząca. Dlatego dzisiejszy fragment 

Ewangelii wg św. Marka jest przysłowiowym 

„balsamem na duszę”. Piękną miał duszę ów bliżej nam 

nieznany uczony w Piśmie. Kiedy zadaje pytanie, o to, 

które z przykazań jest najważniejsze, to można było 

jeszcze pomyśleć, że może to kolejny prowokator ze 

strony faryzeuszów, który nie szuka prawdy Bożej, ale 

używa słowa Bożego do swoich prymitywnych celów. 

Ale ten człowiek był wyjątkowy. Nie uczestniczył on w 

grupowych spiskach, nie manipulował słowami, nie 

stawiał sobie za cel przyłapania Jezusa na jakimś 

błędzie. Widać, że szukał prawdy Bożej w pokorze i 

wytrwale. Odpowiada Jezusowi, że „słusznie 

powiedział”. Oznacza to, że słowa Jezusa zgadzały się 

z jego badaniami, rozmyślaniami, czy może z jego teo-

logiczną intuicją. Jego odpowiedź, jak i uczciwość i 

pokora skłaniają Jezusa do wypowiedzenia owych 

pięknych słów, które każdy chrześcijanin chciałby 

usłyszeć z ust Mistrza: „Niedaleko jesteś od królestwa 

Bożego!”.�

Komentarze zostały przygotowane przez�                    �

o. Dariusza Pielaka SVD�
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Akt Ofiarowania się Jezusowi przez       

Maryję 8 grudnia 2021 r. �

Ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi�

przez Niepokalane Serce Maryi��

Konsekracja wg św. Ludwika Marii Grignion de 

Montfort��

To poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez �

Maryję, z Maryją��

i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik 

Maryi � z miłości�

� Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort 

był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na 

przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku 

(1673�1716). Propagował gorąco ideę powierzen-

ia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33.dniowy 

program duchowego przygotowania się do Aktu 

Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz 

treść samego Aktu.�

� Św. Ludwik Grignion de Montfort uważany 

jest za pioniera pobożności maryjnej i mariologii, 

której wyrazem jest jego najbardziej znane dzieło 

„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny”, gdzie rozwija kon-

cepcję niewolnictwa duchowego jako do-

browolnego i ufnego poddania Maryi; pisze on 

m.in.:�

� „Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej 

Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi 

duszę do unikania grzechu i do naśladowania 

cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej 

głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego 

posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszech-

stronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej 

głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cier-

pliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej 

mądrości. Oto dziesięć głównych cnót 

Najświętszej Maryi Panny”.�

Napisał również dzieło pt. „Tajemnica Maryi” 

określił w nim, na czym polega istota i zakres 

prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego 

Świętą Niewolą Miłości.�

� „Oddanie się Maryi na niewolnika miłości 

i życie w jedności z Nią polega na oddaniu się 

całkowitym jako niewolnik miłości Maryi, a przez 

Nią � Jezusowi. Dalej: na czynieniu wszystkiego z 

Maryją, w Maryi i dla Maryi. (...) �

Aby oddać się, poświecić i ofiarować do-

browolnie i z miłości, bez przymusu, całkowicie, 

bez zastrzeżeń � oddać swoje ciało i swoją duszę; 

swe dobra zewnętrzne, jak dom, rodzinę, docho-

dy. Swe dobra wewnętrzne dotyczące duszy, a 

więc swoje zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i za-

dośćuczynienia. Trzeba tu zaznaczyć, że przez to 

nabożeństwo dusza czyni ofiarę Panu Jezusowi 

przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego 

� której to ofiary nie żąda żaden zakon � z prawa, 

jakie ma do rozporządzenia samym sobą i 

wartością swoich modlitw, jałmużn, umartwień i 

zadośćuczynień. A mianowicie w taki sposób, że 

to wszystko zostawia się do całkowitej dyspozycji 

Najświętszej Dziewicy, by rozporządzała tym 

według swej woli, na największą chwałę Bożą, 

którą Ona jedna zna doskonale.”�

Akt oddania siebie Maryi podejmowali później 

papieże, teologowie, m.in. św. Pius X, Benedykt 

XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. 

Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił 

zawierzenie Bogurodzicy: „Totus Tuus” � „Cały 

Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Mont-

fort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez 

Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół 

Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego... Również 

i my jesteśmy zaproszeni, by do nich dołączyć i 

doświadczyć niezwykłej opieki Matki 

Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, 

przekazanego Kościołowi przez� św. Ludwika Ma-

ria Grignion de Montfort.��

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 

Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej ro-

zumnej służby Bożej” (Rz 12,1)                     

� �

� Osoby zainteresowane całkowitym 

oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa, z 

miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi wg św. 

Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpie-

niem do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrys-

tusowi przez Maryję są zaproszone do naszego 

kościoła w czwartek  4 listopada, na godzine 

19:00 (7:00pm) na spotkanie organizacyjne przed 

rospoczęciem 33 dniowego okresu ćwiczeń du-

chowych . Zapraszamy także osoby które dwa lata 

temu uczyniły akt oddania i pragną ponownie od-

nowić ten akt. �

�
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�

DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

10� 24� 2021�

Total Sunday Collection       $ 2, 510. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

�

Modlitewne Czuwania w �

Pierwsze Piątki Miesiąca�

�

 Kochani parafianie.          Zapraszam Was wszystkich na 

modlitewne czuwanie w pierwszy piątek�listopada, 

będziemy mieli rozważanie na temat;   “Dlaczego mamy 

modlić się ” oraz pierwszopiątkową spowiedź 

świętą.� Czuwanie rozpoczniemy w ciszy o godz. 18.00 z  

wystawieniem Najśw. Sakramentu.  Przed Chrystusem 

obecnym w Eucharystii będą rozważania od godz. 19:00.  

Czuwanie zakończymy Mszą św. o godz. 21.00 i Apelem 

Jasnogórskim. Będzie zaproszony polski ksiądz�gość. 

Serdecznie wszystkich Parafian na te pierwszopiątkowe 

czuwanie zapraszam.       �

                                                     ks. Paweł� � proboszcz  

Tuesday, November 2

nd

�is Election Day in New 

Jersey.� All the seats are up for election:� the Gov-

ernor, all the NJ State Senators and Assembly 

Members. The US Catholic Conference of Bishops 

state in their letter�Forming Consciences for Faith-

ful Citizenship: "The threat of abortion remains our 

preeminent priority because it directly attacks life 

itself, because it takes place within the sanctuary of 

the family, and because of the number of lives de-

stroyed."��Please vote your Catholic values on  

November 2

nd

!�

Let	us	remember	all	our	deceased												�

									Relatives	and	Friends	&	those�

who	have	died	from	our	parish�

during	the	past	year�

�

�

�

Módlmy	się	za	naszych	drogich	zmarłych	�

Para�ian	i	Przyjaciół,	którzy	w	minionym�

roku	odeszli	z	tej	para�ii:�

�

	+	Krystyna	Frankowska�

	+	Alice	Ferruggio�

	+	Stanisław	Zajkowski�

+	Matthew	J.	Mróz	Jr.�

+		Phyllis	F.	Macios�

																+	Tadeusz	Głażewski�

� 						+	Eugenia	Pawlicz	�

	� 					+	Józef	Duma�

													+	Mirosław	Łapinski�

� 			+	Arkadiusz	Geca�

� 		+	Msgr.	Joseph	P.	Plunkett�

										+	Krystyna	Malley�

� +	Ryszard	Lubas�

								+	Bronisław	Zielonka�

							+	Michael	Joseph	Miller�

						+	Agnes	Katelus�

� � �

GIVE THEM ETERNAL 

REST,  

O LORD, AND MAY  

THE PERPETUAL LIGHT 

SHINE ON  

THEM FOREVER.   

                                   AMEN 

�

ZADUSZKI 
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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


