
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�

�



SECOND

 

SUNDAY & WEEK OF ADVENT /�

�

�

DRUGA NIEDZIELA I �

TYDZIEŃ ADWENTU�

 

5:00PM Vigil  +Vincent Casole ( Constance McDonough)�

             �

Sunday � Niedziela  � December 5�

 8:00AM +Tadeusz Głażewski ( Beata & Jacek � �

� � � �                      Dłużniewski)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass �

� + Janina Wesołowska ( Tarasewicz family)�

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i �    �

                   opiekę Matki Najświętszej dla Arkadiusza �

� � � �                   Kosakowskiego�

� �

                                       + Krystyna Frankowska ( Marianna Głażewski)�

�     + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

                  + Weronika Szewczyk ( Maria Noga)�

                  + Stanisław Zajkowski (Halina & Eugeniusz �

� � �                       Czochański)�

  + Roman Konopka�pierwsza rocznica śmierci (rodzina)�

               + Jarosław Czochański� � 20 rocznica śmierci�

                                                        �                 ( syn z rodziną)

7:00PM For all Soul’s in Purgatory�

�

Monday � Poniedziałek � December 6�

 7:00AM  For good health and God’s blessing to Longina 

� � � � �          Tyszkiewicz�

� +Joseph Gajda (Laura Dombrowski with family)�

10:00AM  W intencji naszej Parafii�

7:00PM �

�

Tuesday � Wtorek�December 7�

 7:00AM    For all Soul’s in Purgatory�

10:00AM  +Michalina & +Tomasz Wądołowscy ( wnuki)�

� + Bronisława, +Czesława & +Tomasz Zajkowski�

7:00PM + Kazimiera Góra (Andrzej Lewandowski)�

�

Wednesday � Środa� December 8�

  7:00AM  Jay Nunez & living  members of FOSS�

10:00AM  O szczęśliwą podróż�

� Za żywych i zmarłych parafian�

  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�

� O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opikę Matki 

� Najświętszej dla Marii z okazji imienin ( dzieci z �

� � � � �            rodzinami)�

�   + Ryszard Lubas ( żona i córka)�  �

     + Tadeusz Głażewski ( Joanna & Wojciech Baranowski)�

�             + Marianna Jałbrzykowska i zmarli z rodziny �

� � � � � � Jałbrzykowskich �

�

Thursday � Czwartek� December 9�

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

�

Friday�  Piątek� December 10�

7:00AM +Be@y Hanley & deceased members of FOSS�

�

Saturday� Sobota � December 11�

7:00AM +Genevieve Wagner �anniversary of death & �

�  birthday remembrance ( daughters & �

� � � � � granddaughter)�

� + Norma Alforte�5 year anniversary of death

� � � �              (Lolita & Wilson)�

�

THIRD

 

SUNDAY & WEEK OF ADVENT /�

�

�

TRZECIA NIEDZIELA I �

TYDZIEŃ ADWENTU�

 

5:00PM Vigil  +Pa@y Johnston & deceased members of 

� � � � � �    FOSS�

             �

Sunday � Niedziela  � December 12�

 8:00AM O Boże błogosławieństwo dla rodziny Stec�

�  � O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie dla Kamila z okazji�

� � �                    urodzin ( dziadkowie)�

                +Mieczysława Choińska (syn z rodziną)�

�

 9:30AM  Children Focused Mass �

� + Genevieve Wagner �anniversary of death & �

�  birthday remembrance ( daughters & �

� � � � � granddaughter)�

�

11:00AM  O Boże błogosławieństwo dla Ks. Rajmunda  �

          Kopeć w dniu urodzin ( Ela Kulmaczewska�Tierney)�

� �

                              + Krystyna Frankowska ( rodzina)�

� + Tadeusz Głażewski�urodzinowa ( rodzina)�

� + Ryszard Lubas ( żona i córka)�

               + Weronika Szewczyk ( Marianna Głażewski)�

               + Stanisław Zajkowski (Iwona & Zdzisław 

� � � � �            Obrycki) �

              + Edward Karolasz  rocznica śmierci żona i dzieci  �

                                                                               z rodzinami)�

               + Jan Jałbrzykowski � rocznica śmierci i zmarli z 

�                     rodzin Jałbrzykowskich i Targońskich�

                                                        �                 �

7:00PM +Jan Rzycki ( Agata z rodziną)�

�

�
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OFFERINGS:       �

�

�

Host & Wine  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. J. 

� � � � �       Jamgochian�

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

� � � �  �  Zbigniew Polak�

Sanctuary Lamp  W specjalnej intencji od Mr. & Mrs. 

� � � �        Stanislaw Przywara�

Devo�ona Candle In special inten�on from  Mr. Al�

� � � � �               Kwasek�

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;                         

GOSPEL REFLECTIONS�

2

nd

 Sunday of Advent�

� �

� St. Ambrose shares some wisdom on our 

need to prepare the way and open the door for 

Christ. “You see that when the Word of God knocks 

hardest on your door, it is when his hair is wet with 

the dew of the night. In fact, he chooses to visit 

those who are in tribulation and trial, lest one of 

them be overwhelmed by distress. So, his head is 

covered with dew, with drops, when his body is la-

boring hard. It is important to keep watch so that 

when the Bridegroom comes, he is not shut out. If 

you are asleep and your heart is not keeping watch, 

he will go away without knocking; but if your heart 

is alert for his coming, he knocks and asks for the 

door to be opened to him.” When life gets over-

whelming and difficult and we find ourselves feel-

ing a bit downhearted and miserable, these words 

can bring great comfort.�

� We sometimes choose to remain stuck in our 

uncomfortable darkness and being stuck becomes 

our norm. In this time of self�focus our hearts are 

closed to the graces and life God desires to give us. 

Wrapped in the robe of mourning and misery, we 

fail to see the mercy, justice, and love the Bride-

groom wants to bring. If we take seriously the need 

to prepare the way for Christ and open our hearts in 

preparation for his visit, we can hear God’s gentle 

voice calling us deep within. It beckons us to seek 

out its source and discover the inner calm and peace 

that can prevail over the darkness of despair. Some-

times our darkness is so dark that it may seem un-

surmountable. Trusting in the spiritual friends who 

journey with us, and God’s promise may bring a 

glimmer of light even when it is most difficult to 

keep our hearts’ doors open. Sometimes, the only 

light in the darkness is found in trusting the faith of 

others both past and present.�

� We have to trust that God has already begun 

the accomplishment of good work in us and that hu-

manity is on an incredible journey to something 

wonderful and awesome. God is not done. When we 

open the doors of our hearts, straighten the paths of 

our lives, and prepare the way, Jesus can come with 

God’s simple gifts of peace, grace, and joy. Life 

throws a great deal at us. It is easy to get tired and 

confused. We have to train our hearts to keep watch, 

discern what is of value, and forge ahead. Not al-

lowing ourselves to become so weighed down by 

things and brought out of focus is a tremendous goal 

to achieve this Advent season. God is knocking. An-

swer the door. You will see and understand life in 

ways you never thought possible before.�

� � � � � � ©LPi�

�

�

�

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

�

Komentarz do Ewangelii 

                                                                              

 Człowiekiem Bożych pragnień – by 

tak rzec: pragnień „wstawienniczych” – jest 

Jan Chrzciciel. Częstokroć przedstawia się 

go jako surowego nauczyciela Izraela, ry-

gorystycznego egzekutora Prawa i bez-

względnego stróża moralności publicznej. 

To wszystko, oczywiście, prawda! Niemniej, 

bezkompromisowość kuzyna Jezusa Chrys-

tusa zasilana jest sercem o gorejącym prag-

nieniu: gdy już ścieżki zostaną wyprostow-

ane, wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boga! 

Tam więc, gdzie postronni widzą u Jana cel – 

„prostowanie” życia w duchu praworządności 

– sam Jan widzi aż i tylko środek do celu, 

czyli „torowanie” drogi zbawieniu. A ten cel 

jest wart „hardości” środków! Pomyśl nad 

tym… 

Komentarze zostały przygotowane przez ks. 

Błażeja Węgrzyna� �
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8	grudnia	�	Uroczystość	

Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	

Maryi	Panny�

�

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny oznacza, że Matka Syna Bożego od 

pierwszej chwili swego istnienia nie miała 

grzechu pierworodnego. Ten wielki 

przywilej spośród wszystkich ludzi 

otrzymała tylko Ona. Nie wypadało bowiem, aby Matka 

Pana Jezusa miała grzech pierworodny i w ten sposób choć 

na chwilę była pod władzą szatana. Rzucałoby to cień na 

samą osobę Syna Bożego. Wiemy, jak smutne skutki 

sprowadził grzech pierworodny na ludzi, i chociaż popełnili 

go nasi prarodzice Adam i Ewa, ale jako grzech rodzaju 

ludzkiego przeszedł on na nas wszystkich z wyjątkiem Matki 

Boskiej.  Pozbawił nas łaski uświęcającej, odebrał nam 

jasność rozumu, wola stała się skłonniejsza do złego. 

Powstało rozdwojenie w człowieku i ciało tak często 

buntuje się przeciwko duszy.�

� Ale skąd wiemy, że Matka Boża była bez grzechu 

pierworodnego poczęta? Sam Pan Bóg zapowiedział w 

raju, że Niewiasta zetrze głowę węża, szatana. A jakby to 

mogła uczynić, gdyby sama była pod niewolą szatana. Jest 

to nie do pomyślenia, aby Syn Boży obrał sobie  za 

mieszkanie Tę, która wpierw była wrogiem Pana Boga i 

poddana szatanowi. Kiedy archanioł Gabriel pozdrowił 

Maryję, to powiedział wprost, że jest "łaski pełna". Tam 

gdzie jest łaska, tam nie ma grzechu.�

Godzina Łaski�

� Matka Boża objawiając się w Montechiari we 

Włoszech, pielęgniarce Pierinie Gilli w święto 

Niepokalanego Poczęcia w 1947 r. powiedziała: "pragnę, 

aby każdego roku w dniu  8 grudnia w południe 

obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. 

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i 

ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia".Pan, mój Boski 

Syn Jezus okaże niezmierzone miłosierdzie, jeżeli dobrzy 

ludzie będą modlić się za bliźnich. Jest moim życzeniem, 

aby ta Godzina Łaski została rozpowszechniona i cały świat 

się o niej dowiedział. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 

Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 

kościoła, niech w południe modli się u siebie   w domu, a 

otrzyma ode mnie łaski".�

The Dogma of the Immaculate Conception�

� The Immaculate Conception is a Roman Catholic 

dogma that asserts that Mary, the mother of Jesus, was pre-

served by God from the stain of original sin at the time of 

her own conception. Specifically, the dogma says she was 

not afflicted by the lack of sanctifying grace that afflicts 

humankind, but was instead filled with grace by God, and 

furthermore lived a life completely free from sin. It is com-

monly confused with the doctrine of the incarnation and 

virgin birth, though the two deal with separate subjects. 

According to the dogma, Mary was conceived by normal 

biological means, but her soul was acted upon by God (kept 

"immaculate") at the time of her conception.�

� In the Catholic Church, the Feast of the Immacu-

late Conception on 8 December is generally a Holy Day of 

Obligation and a public holiday in countries where Cathol-

icism is predominant. Prior to the spread of this doctrine, 

December 8 was celebrated as the Conception of Mary, 

since September 8 is the Feast of the Nativity of Mary.�

� � �

             O. PIOTR  STRYCHARZ, MISJONARZ�

       � Ojciec Piotr Strycharz jest misjonarzem � 

redemptorystą od 1991 roku. Pochodzi z 

Tarnobrzega, a dokładnie z Wielowsi. Przez 20 lat 

był na misjach w Boliwii �  najpierw w górach, a 

później w tropiku. Obecnie przebywa na 

argentyńskiej ziemi, gdzie od dwóch lat sprawuje 

funkcję proboszcza w miejscowości Travelin. 

Parafia, do której został posłany ojciec Piotr, skupia 

11 wiosek, rozproszonych po górach Andach. 

Tygodniowo misjonarz pokonuje 400 � 500 km 

kamienistej drogi, aby głosić Słowo Boże 

tamtejszym mieszkańcom.�

     �    Ojciec Piotr Strycharz � to człowiek pełen 

wiary, nadziei i miłości do drugiego człowieka. 

Dwa razy w tygodniu prowadzi dożywianie dzieci, 

pochodzących z rodzin biednych.�

� Jego priorytetem obecnie jest dokończenie 

budowy trzech salek katechetycznych, których  

podstawowym elementem jest słoma, błoto i 

drewno. Niestety, ze względu na brak funduszy, 

prace budownicze zostały wstrzymane.�

  �  Szalejący wiatr górski i zimny klimat z 

pewnością nie ułatwia życia tamtejszym 

mieszkańcom. Salki katechetyczne byłyby “ cichą 

oazą” , zwłaszcza dla dzieci. Pomóżmy naszemu 

Misjonarzowi dokończyć “ ekologiczne “ budynki.�

Pamiętajmy, że DOBRO zawsze wraca.�

�

W niedziele 12 grudnia będzie 

przeznaczona druga składka na 

ten cel.�

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.�
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CHRISTMAS SALE 

�

Time & Place: Sunday Nov.28 to�

 Sunday Dec. 19th�

On weekends: after all Masses in sacristy�

Tuesday & Thursday at the rectory 9AM �4PM�

Items: Polish Christmas cards & Christmas Wafers.    �

�

SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW 

BOŻONARODZENIOWYCH�

Czas i miejsce: od niedzieli 28 listopada do 

niedzieli  19 grudnia.  W soboty i niedziele  po 

każdej Mszy św. W wtorek i czwartek od 9 do 

16:00 w kancelarii  parafialnej �

Artykuły: polskie kartki świąteczne, i opłatki. �

Z A P R A S Z A M Y !�

�

THE GIVING TREE�

 The Christmas season is upon on us once again we will 

have the ANNUAL TOY DRIVE. The GIVING TREE is placed in our 

church. Please, NO STUFFED / PLUSH TOYS OR USED ITEMS, 

NO USED TOYS of any kind.  All gifts will be going to very sick 

children.           

* All toys and clothing must be new in their original packaging 

(Infection Control Policy prohibits them from distributing stuffed/plush 

toys or used items).  

         �

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ZABAWEK�

  

 Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia prowadzimy 

akcję zbierania zabawek  i odzieży, które zostaną przekazane 

chorym dzieciom. Pod świątecznym drzewkiem wystawionym w 

naszym kościele można już składać prezenty. 

Prosimy WYŁĄCZNIE o NOWE zabawki, książki i odzież.  

NIE PRZYJMUJEMY MASKOTEK ORAZ RZECZY   UŻYWANYCH  

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE�

5�8 Grudzień�

Niedziela 5 grudnia:godz. 8:00 am i � �

� � � � �       11:00am�

Poniedziałek 6 grudnia:godz.10:00am �

� � � �                i 7:00pm�

Wtorek 7 grudnia: godz. 10:00am i 7:00pm�

�

Środa 8 grudnia: 10:00am i 7:00pm�

 �

SPOWIEDŹ ADWENTOWA�

godz. 6:00pm � 8:00pm�

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!�

DONATIONS FOR THE WEEK OF�

�

11� 28� 2021�

Total Sunday Collection       $ 2, 775. 00�

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  

złożone ofiary �

Thank you for all your donations        

        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 19 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 12/19/21 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


