
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�

�



CHRIST THE KING SUNDAY/ �

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA          

KRÓLA�

 

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

� � Helen Kornak �Szostek on her birthday �

� � �     ( Bozena Przybylska)�

� � Marion Listwan on her birthday ( Bozena �

� � � �         Przybylska)�

               + Salomea & Władysław Pienciak ( Bator family)�

� + Marion & Jane Kowalski ( daughter)�

� + Janina & James Murray (Wierzgała family)�

�

�

Sunday � Niedziela  � November 21�

 8:00AM +Aniela, +Jan & +Feliks Żak�

� + Rozalia & +Piotr Lorkiewicz & +Wiktoria & �

�        +Czesław Turek ( wnuczka z rodziną)�

� + Anna Kołakowski (urodzinowa) & + Elwira & �

� � � �      Kazimierz Kołakowski�

�

 9:30AM  Children Focused Mass �

                  + Alexander Yorczak ( children Barbara & Ray)�

� + Msgr. Joseph P. Plunke2�5 month mind �

� � �      ( Bożena Przybylska)�

� Deceased members of Uklejewski family �

� � � �        ( Tarasewicz family)�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki �       �

                               Najświętszej dla Eugeni Jałbrzykowskiej 

� � � �            ( córka Dorota)�

� W intencji Bogu wiadomej�

               + Krystyna Frankowska ( Wiesław Filipkowski)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

        + Weronika Szewczyk ( Halina & Tadeusz Idzkowski)�

� +Alice Truskolaski�urodzinowa ( córka z rodziną)�

             + Janina Wnorowska�17 rocz. Śm. (syn z rodziną)�

    � + Tadeusz Głażewski ( Urszula & Jan Wierzgała)�

       + Edward Karolasz Jr. �16 rocz.śm ( mama i siostry z �

� � � �                          rodzinami)�

        + Lucyna Wnorowska�zmarła w Polsce ( Halina & �

� �                                  Eugeniusz Czochański)�

� + Stanisław Zajkowski ( Beata & Daniel Kolęda)�

� + Janina Zajkowska ( dzieci z rodzinami)�

�

7:00PM + John Ozbiligen & deceased members of FOSS�

�

�

�

Monday � Poniedziałek � November 22�

 7:00AM  +John Kearney & deceased members of FOSS�

�

�

Tuesday � Wtorek�November 23�

 7:00AM    For the conversion of Brian Kearney�

�

�

Wednesday � Środa� November 24�

  7:00AM  + Maria Szulc ( Rev. Rudolf Zubik)�

  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)�  �

�              + Edward Kornak  ( żona Helena)�

�

Thursday � Czwartek� November  25�

  9:00AM  For God’s blessing & good 

health to Dominik & Wiole2a Stelmach�

             �For the People of the Parish�

Friday�  Piątek� November 26�

7:00AM For God’s blessing to Stelmach family�

�

Saturday� Sobota � November 27�

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

�

FIRST

 

SUNDAY & WEEK OF ADVENT /�

�

�

PIERWSZA NIEDZIELA I �

TYDZIEŃ ADWENTU�

 

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

� � Helen Kornak �Szostek on her birthday 

�                                ( Krystyna Trzepla with family)�

�   � Janne2 Faulk�

            �

                          + Daniel Covine ( Constance McDonough)�

             + Ludwika & Jan Bogdanowicz (daughter Helena)�

�

Sunday � Niedziela  � November 28�

 8:00AM +Edward & Marianna Łupińscy & +Jan & �

   + Antonina Łupinscy & +Ignacy & Eugenia Jabłonowscy�

�

 9:30AM  Children Focused Mass �

�

11:00AM  + Krystyna Frankowska ( Janina & Wiesław 

� � � � �      Golaszewski)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

        + Weronika Szewczyk ( Victoria Fiorilli)�

� +Stanisław Śliwowski ( brat Jerzy Śliwowski)�

           + Stanisław Zajkowski (Czesław & Maria Kaminski)�

    � + Tadeusz Głażewski ( Bożena & Zbigniew 

� � � � �      Frankowski)�

       � + Janina Zajkowska ( dzieci z rodzinami)�

�

7:00PM + Msgr. Joseph Plunke2�

�    For all souls of Purgatory�
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  Za dusze Ś.P. + Janina Wnorowska�17 

� �          rocznica śmierci od syna z rodziną�

Mass Candles  Za dusze Ś.P. +Msgr. Joseph P. Plunke! 5 

�          miesięcy po śmierci od Bożeny Przybylskiej�

Sanctuary Lamp  Za dusze Ś.P. +Alice Truskolaski�

� � �    urodzinowa od córki z rodziną�

�

Devo�ona Candle In special inten-on from Mr. & Mrs. �

� � � �                John Zajkowski

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, 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 Strza-

dała, 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 king that God gives to us knows what it means 

to be poor, suffer insults, be ridiculed, face rejec-

tion, endure suffering, be betrayed, and face a most 

unjust and horrific death. This is our king. Jesus is 

not a king of prestige or grandeur but a king who 

brings light to darkness, hope to despair, sinners to 

mercy, and new life out of death. Christ dances be-

fore us pleading with us to hold on, cling to love, 

avoid being negative, stop feeling cheated, and be 

strong in faith! There may be hardship and disap-

pointment now but there are more surprises to come.�

�

� Once we understand this truth, we will also 

understand that we are on a most incredible and 

awesome universal journey to Christ and becoming 

one in Christ. We all carry within us the image of 

God, the image of our suffering king. The One who 

lives in us also lives in all of our brothers and sis-

ters. Failing to see this universal Divine Presence in 

all is one of the greatest mistakes we can make, for 

we also fail to see God, our king, as well. There are 

many things that can bring hardship to life. If we 

keep our head about us and do not lose hope, we can 

persevere and strive for the greatest degree of justice 

possible. Even though there are ample things that 

can challenge our faith, we also know that our deep-

est joy comes from union with God and our brothers 

and sisters. One day, the fullness of that joy will be 

ours to have when we are all eternally one with 

Christ our King forever.�

� � � � � � ©LPi�

�

�

�

GOSPEL REFLECTIONS�

�

    Our Lord Jesus Christ, King of the Universe�

� �

� We often come to life expecting all of the 

pieces of the puzzle to nicely fit together. We want 

and expect harmony, order, and fairness, the 

achievement of rewards for good behavior, good 

health, and happiness. We can more easily accept 

death when it comes naturally after a good long 

life, but have a real difficulty comprehending the 

meaning of it all when it is cut short. Willing to 

put in a good measure of effort, we desire positive 

results. When things go wrong and life gets hurt-

ful, unjust, and downright ugly, we become unset-

tled and can quickly fall into despair. This is espe-

cially true if we are people of faith who believe in 

a God who sees things on our terms and works in 

favor of our life agenda. What happens to our faith 

when we find ourselves sitting in a mess?�

� Does it help to know that God understands 

and that hardship, failure, disappointment, injus-

tice, confusion, and all of life’s ugliness do not 

make faith irrelevant or irrational? God is wonder-

fully and surprising creative! He turns the tables 

on not only our understanding of life, but of what 

it means to be a king. God sends us a king who is 

not exempt from life’s ills but embraces them. �
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REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�

Komentarz do Ewangelii 

 Św. Jan Ewangelista opisuje drogę Jezusa 

z Ogrójca na Golgotę. „Stacją” na tejże drodze 

było przesłuchanie Pana Jezusa. W perykopie tej 

Jezus ukazany jest jak pokorny Sługa, „poddany” 

woli człowieka. Pojmany i uwięziony nie ujawnił 

przez to swojej słabości, niemocy, przegranej. 

Wręcz przeciwnie! W okolicznościach tych uka-

zała się wielka moc Jezusa, który jako Bóg mógł 

unicestwić swoich wrogów, a przecież tego nie 

uczynił. To znak wielkości „Króla żydowskiego”. 

Prawdziwie wielkim władcą jest ten, kto posiada-

jąc skuteczne narzędzia kary, nie użyje ich nat-

ychmiast. 

 Jezus wydany został przez pobratymców – 

swój naród i arcykapłanów religii biblijnego Iz-

raela, w kontekście której wzrastał jako dziecko i 

młodzieniec, respektując tradycję. Sytuacja ta 

wskazuje na wyjątkowy dramatyzm okoliczności i 

wydarzenia. Winą Jezusa było głoszenie przezeń 

Królestwa. Wizja tegoż Królestwa nie pasowała, 

nie przystawała do jakiegokolwiek ziemskiego 

królestwa. Królewskość Jezusa wyrażała się w 

świadczeniu prawdy, jej proklamacji, obrony za 

cenę męki i śmierci. Każdy, idący przez dzieje 

śladami Jezusa, słuchając Jezusa, który sam jest 

Prawdą, służy prawdzie. Nie zawiedzie się w tej 

służbie nigdy, chociaż chwilami wydawać by się 

mogło, że fałsz, kłamstwo i obłuda są 

potężniejsze od prawdy. To tylko pozory. 

Komentarze zostały przygotowane przez Prof. dr 

hab. Eugeniusza Sakowicza�

� � Sermon� �

� “The secret of a good sermon is to 

have a good beginning and a good ending; 

and to have the two as close together as pos-

sible.”                 �

�              � George Burns�©LPi�

�

� � � � � �

ANNUAL FOOD DRIVE�

“For I was hungry and you fed me ”Matthew 25�

Following the words of Matthew, you can help a 

neighbor in need by bringing a bag of food  Nov. 

7th to Nov. 21st  to the FOOD DRIVE for the 

Emergency Food Network of Catholic Charities 

(CCEFN).  In 2016 the CCEFN provided emergency 

food to over 40,000 hungry men, women and chil-

dren through a network of 50 church food pantries in 

Bergen, Essex, Hudson, and Union Counties.  Your 

help can put food on the table and hope back into 

lives of our brothers and sisters facing difficult 

times.  �

ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI�

� Teraz jesienią kiedy rolnicy  zbierają plony, 

przypominamy sobie że wiele dzieci i dorosłychy, idą 

spać głodni.  Nasza parafia Matki Bożej 

Częstochowskiej organizuje zbiorkę żywności aby 

pomóc tym najbardziej potrzebujących w naszej 

Archidiecezji. Specjalne pojemniki na ten cel będą 

wystawione w przedsionku kościoła od 7 listopada do 21 

listopada. Potrzebujemy tuńczyka, zupy w puszkach, 

masło orzechowe i makarony. Proszę sprawdzić datę 

ważności. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie. �

Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny.�

�

Thank you for your support of the�

HARVEST OF HOPE FOOD DRIVE.�
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�

Relevant	Radio,	AM		1430�

Relevant Radio has been helping people bridge the 

gap between faith and everyday life through 

informative, entertaining, and interactive 

programming twenty�four hours per dayy, seven 

days per week.  This new station in the Archdiocese 

of Newark seeks to bring to all listeners a clear and 

consistent Catholic message and to share the Truth, 

Beauty, and Goodness of our Faith.�

�

�

HAPPY THANKSGIVING 

TO ALL OUR PARISHIONERS,  

FRIENDS & THEIR FAMILIES!�

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *�

�

DZIEŃ 

DZIĘKCZYNIENIA�

�

Jest to święto podkreślające na 

wskroś chrześcijańską cnotę 

wdzięczności.   Ideą bowiem tego 

święta jest potrzeba wyrażenia 

wdzięczności wobec Boga, bo „jest 

dobry i na wieki miłosierdzie Jego” 

oraz wobec naszych bliźnich, przez których, Bóg działa i 

okazuje nam swoją miłość. Pierwsi emigranci (tzw. 

pielgrzymi) kierowani intuicją wiary dostrzegali potrzebę 

podziękowania Bogu   i bliźnim -świadomi, że nie sobie 

zawdzięczają otrzymane dobra. Gromadząc się przy 

świątecznym stole, nie zapomnijmy o dziękczynnej 

modlitwie  do Boga i serdecznym „dziękuję” skierowanym 

do naszych bliskich. 

�

Wszystkim Parafianom i Gościom 

życzymy radosnych spotkań i miłych przeżyć  

z okazji Dnia Dziękczynienia! 

�

DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

11� 14� 2021�

Total Sunday Collection       $ 2, 468. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

  Bóg zapłać ! 

�

        ZABAWA  SYLWESTROWA 

 

 

Zapraszamy wszystkich na wspólne powitanie 

Nowego Roku.   

Zabawa Sylwestrowa w sali parafialnej 

odbędzie się 

 31 grudnia 2021 o godz. 20:00. 

 

Cena biletu $100.00 od osoby.   

Bilety do nabycia do 26 grudnia w kancelarii 

parafialnej oraz podczas sprzedaży artykułów 

świątecznych. 

Gorąca kolacja i butelka szampana  

na każdym stole.  

Dodatkowe napoje i alkohol we własnym 

zakresie. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich, 

którzy zechcą przywitać z nami   

Nowy 2022 Rok. 

�

NEW YEAR’S EVE DANCE 

New Year’s Dance on December 31, 2021 at 

8:00PM in parish hall.   

Together we’ll welcome the New Year 2022 !.  

 

Tickets: $100 per person  

available until 12/26/21 at the rectory & also  

during the Christmas sale.  

Hot supper & bottle of champagne on  

each table.  

You may bring your own soda & drinks. 
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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


