
 

 

 * Patron *    Saint Stanislaus Kostka Parish  Weekly 
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: 
   w j. polskim: sobota - 19:00;  niedziela - 7:30, 10:15, 11:30 (dzieci), 13:00, 20:00 
   w j. angielskim: sobota - 17:30;  niedziela - 9:00 
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:   
   w j. polskim: 6:30, 7:00, 9:00 (tylko w poniedziałek), 19:00 (wtorek-piątek) 
   w j. angielskim: 8:00 (wtorek-sobota); 19:00  (tylko w poniedziałek) 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  Poniedziałek –sobota od 7:00 - 8:00 i 18:30-18:55, w soboty 
także od 16:00 - 17:25 oraz od 18:30 - 19:30. 1-sze Piątki Miesiąca od g. 18:00-19:30.   
KANCELARIA PARAFIALNA:  
   Od poniedziałku do piątku: 9:00 - 15:00. W pozostałym czasie poprzez telefoniczne 
umówienie się.   
CHRZTY: Chrzest należy zgłosić w kancelarii przed ustaleniem daty przyjęcia.  
ŚLUBY: Należy zgłaszać 6 miesięcy przed terminem ślubu w kancelarii.  
KAPŁAŃSTWO:  Jeżeli Bóg Cię wzywa do służby Jemu? Odpowiedz! Chętnie 
pomożemy. Zadzwoń 1-800-DePaul-1  lub napisz: vocation@cmnewengland.org 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII: Do parafii należą Ci, którzy się do niej zapisali. 
  Tylko parafianom wystawiamy zaświadczenia do chrztu i bierzmowania. 
Prosimy o Twoje wsparcie, gdyż parafia utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych. 
Twój dar, zdolności i czas, będzie cennym darem dla naszej parafii. 

SUNDAY MASSES  
   in English: Saturday: 5:30 PM;  Sunday: 9:00 AM  
   in Polish: Saturday: 7:00 PM;  Sunday: 7:30, 10:15, 11:30 AM, 1:00 & 8:00 PM 
WEEKDAY MASSES: 
   In English: T-S 8:00 AM and Novena Mass on Monday 7:00 PM 
   In Polish: M-S 6:30 & 7:00AM & T-F 7:00 PM; Novena Mass - Monday 9 AM  
CONFESSIONS: Mon-Sat: 7:00AM - 8:00 AM;  6:30—6:55 PM; also Sat 4:00 PM - 
5:25 PM & 6:30 PM - 7:30 PM;   First Friday: 6:00 PM - 7:30 PM 
OFFICE HOURS:     Mon - Fri: 9:00AM to 3:00PM,  
                                         Other times by appointment only. 
BAPTISMS: Please contact the Rectory before scheduling a reception. 
MARRIAGES: Arrangements should be made at least 6 months in advance.  
HOLY ORDERS: Is God calling and asking you to serve as a priest or religious?  
Contact us: 1-800-DePaul-1  or vocation@cmnewengland.org 
REGISTRATION: Every family in the parish should be registered. Sponsor          
certificates are given only to registered members.   New members are welcomed. 
 

Please be generous and support your parish. Your time, talent and treasure are 
greatly appreciated and help the parish which is supported by the faithful only. 



 

 

Page 2 February 6, 2022 

ST.  STANISLAUS  KOSTKA  ROMAN  CATHOLIC  PARISH 

MASS INTENTIONS  /  INTENCJE MSZALNE 

St. Stanislaus Kostka Catholic Academy 
Katolicka Akademia Świętego Stanisława Kostki 

 

Dr. Ivan Green, Ph.D. - Principal 
 

12 Newell Street   *   Brooklyn, NY 11222 

Tel:  929-205-1240 
 

www.ststansacademy.org 

https://www.facebook.com/ststansacademy 
 

School Annex and Gym: 189 Driggs Avenue 
 

 
 

Polish/English CCD inquiries:   
Director of Religious Education 

Dr. Krzysztof Gospodarzec, Ph.D. 
Tel:  631-875-8413 

      Parafia jest prowadzona przez  
Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo 

Our parish is staffed by the  
Vincentian Fathers 

 

 

 

 

Rev. Grzegorz Markulak CM, Administrator  
Rev. Józef Szpilski CM   
Rev. Łukasz Sztorc CM 
Rev. Sławomir Szucki, CM 
 

                 607 Humboldt Street   *  Brooklyn, NY 11222 
                   Tel.:  718-388-0170    *   Fax: 718-388-6382  

e-mail: skc11222@aol.com  
www.ststanskostka.org              facebook.com/sskcBrooklyn                  

Friday, February 11 – piątek, 11 lutego 
6:30am † Piotr Czesław Roszkowski-G. & L. Brzozowski 
7:00am † Anna Pabian 
8:00am † Stanley Karniewicz-wife and children 
7:00pm ZBIOROWA 
Saturday, February 12 – sobota, 12 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Antoni Garbacz (r.śm.)-żona i dzieci  
                   z rodzinami 
8:00am † Karolina Cebula (10 r. śm.) - Rodzina 
5:30pm † Edward & Helen Jackowski-J. & P. Jackowski 
7:00pm † Stefania Jaśkiewicz (2r.śm.)-córka Barbara  
                  z rodziną 
Sunday, February 13 – niedziela, 13 lutego 
7:30am † Franciszek i Zofia Piekarz-synowa z rodziną 
9:00am † Elaine Hungreder-son Keith & Hungreder fam. 
10:15am † Anna Bacławska-mąż z rodziną 
11:30am † Regina Choinska-mąż i dzieci z rodzinami 
1:00pm  ZBIOROWE INTENCJE:  Strona 3 
8:00pm O zdrowie i Boże błog. dla Marii Stokłosa z okazji 
                 urodzin-rodzice 
 
 

Saturday, February 5 – sobota, 5 lutego 
6:30am † Zofia i Józef Milczarek-wnuk Wojtek 
7:00am † Anna Pabian 
8:00am † Linda Sorentino-rodzina Tomaszewski 
5:30pm † Zofia, Mieczysław, Franciszek i Marek  
                   Kaczmarczyk-od rodziny 
7:00pm † Stanisław Jaśkiewicz (35r.śm.)-córka Barbara 
                   z rodziną 
Sunday, February 6 – niedziela, 6 lutego 
7:30am † Adolf Kądziołka-żona z córkami 
9:00am † Zdzisław, Jakub i Jadwiga Kozłowscy-Iwona  
                   z rodziną 
10:15am † Jarosław Laskowski 
 Konc.:  O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski na dalsze 
lata dla Jerzego i Jadwigi Gołaszewskich z okazji 40-tej 
rocznicy ślubu-proszą synowie Robert i Chris 
11:30am † Grzegorz Mucha (7r.śm.)-E. & Z. Bobrowski 
 Konc.:  † Jacek Szewczyk (2 r. śm.) - żona z synem  
                  Mateuszem i siostra Magda z rodziną 
1:00pm  ZBIOROWE INTENCJE:  Strona 3 
8:00pm † Ks. Jan Nadolny (10r.śm.)-rodzina 
Monday, February 7– poniedziałek, 7 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Adam Czajkowski (19r.śm.)-od córek Heleny  
                  i Małgorzaty 
9:00am  ZBIOROWA  
7:00pm † Stasia Czastkiewicz-family 
Tuesday, February 8 - wtorek, 8 lutego 
6:30am † Helena Wróblewska (r.śm.)-córki 
7:00am † Władysława Milewska-Alicja 
8:00am † Anna Pabian 
7:00pm † Ewa i Julian Zygmunt-Danka z rodz. 
Wednesday, February 9 - środa, 9 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Andrzej Kuligowski-od córek 
8:00am † Antonio De Sarno-daughters 
7:00pm  ZBIOROWA 
Thursday, February 10 – czwartek, 10 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Wiesław Stafiej-M. Tarnacki 
8:00am † Regina i Stanisław Zielinski-daughter Donna 
7:00pm † Franciszek Wądołowski (r.śm.)-syn Kazimierz  
                   z rodziną 

THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ 

Our tithing collection last Sunday was: 
Składka w ostatnią niedzielę wyniosła:  

$5,540.00 

CHLEB I WINO -- BREAD AND WINE 

during the week of February 7 - 13 

are being offered in memory of  

† STASIA CZASTKIEWICZ  

requested by Chris and Janet Zukowski  
******************************************************************************************************************************************************************* 

WIECZNA LAMPKA / SANCTUARY LAMP 
w tygodniu od 7 - 13 lutego 
jest ofiarowane za dusze  

ś.p. MARKA NIEDZIELSKIEGO 
ofiarowane przez rodziców i rodzinę 
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PARISH ANNOUNCEMENTS 
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

FEBRUARY 6, 2022 
SUNDAY: 
 The second collection today is 

MONDAY: 
 Mass and Novena to Our Lady of the Miraculous 
Medal on Monday at 7:00pm.  Please join us. 
 The Parish Library is open, however, only with prior 
arrangements made with Małgosia (646)709-2910 or 
Grazyna (646)512-3286. 
FRIDAY: 
 Additional Mass will be celebrated at 11:00am with 
Anointing of the sick on the Feast of O. L. of Lourdes. 
NEXT SUNDAY: 
 

********************************************************************************************************************************************************************* 

THIS WEEK WE CELEBRATE: 
W TYM TYGODNIU OBCHODZIMY: 

TUE / WTO Saint Jerome Emiliani 
    Saint Josephine Bakhita, Virgin 
THU / CZW Saint Scholastica, Virgin 
FRI / PIĄ  Our Lady of Lourdes,  World Day of the Sick 
SAT / SOB Blessed Virgin Mary 
********************************************************************************************************************************************************************* 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Sunday, February 6 - niedziela, 6 lutego 
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE:  

† Anna Pabian 
† Wiesław Kizer-rodz. Darino 
† Tadeusz Kulesza-rodzina 
† Marek Niedzielski-rodzice i rodzina 
† Julius Matejovic-rodz. Ryszewskich 
† Janina Zdanowska-rodz. Bartoszek 
† Zofia Derewiecka (30 dni po śm.)- syn Janusz z rodziną 
† 
† Franciszek Paul-rodzina 
 

Sunday, February 13 - niedziela, 13 lutego 
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE:  

† Józef Boryczka (r.śm.)-Róże Różańcowe 
† Wiesław Olech-żona i dzieci 
† Jan Pszeniczny i Andrzej Majzner-rodzina Wilczewskich 

† Anna Pabian 
† Tadeusz Kulesza-rodzina 
† Marek Niedzielski-rodzice i rodzina 
† Julius Matejovic-rodz. Ryszewskich 
† Franciszek Paul-rodzina 
— O Boże bł. i potrzebne łaski, zdrowie oraz o szczęśliwe 
rozwiązanie dla Wiktorii Relich- prosi rodzina 
— O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jadwigi Bertman z 
okazji 90-tych urodzin-proszą córki z rodzinami 
—

— W intencji członków Roż Różańcowych o zdrowie, 
Boże bł., dary Ducha św., potrzebne łaski dla żyjących a 
dla zmarłych o zbawienie wieczne i łaskę nieba 

V NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 
6 lutego, 2022 

NIEDZIELA: 
 Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na 
działalność misyjną i charytatywną prowadzoną przez 
Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. Wincentego a 
Paulo. Za wszystkie składane ofiary serdecznie 
dziękujemy. Bóg zapłać. 
PONIEDZIAŁEK: 

Msza św. zbiorowa oraz Nowenna do M. Bożej od 
Cudownego Medalika o godz. 9:00 rano w j. polskim. 
 Biblioteka parafialna jest otwarta w poniedziałki od 
18:30 do 20:00. Wejście tylko po telefonicznym 
umówieniu się:  Małgosia (646)709-2910 lub Grażyna 
(646)512-3286. 
ŚRODA:  
 Nowenna i Msza św. do M.B.N.Pomocy o g. 19:00. 
PIĄTEK: 
 Matki Bożej Lourdeńskiej - Msza święta z 
Sakramentem Chorych z okazji Światowego Dnia 
Chorych - godz. 11:00. 
 
NAJBLIŻSZY WEEKEND: 
 Druga składka w przyszłą niedzielę będzie na 
utrzymanie budynków parafialnych. 
INFORMACJE: 
 Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się                
w niedzielę 10 kwietnia 2022 podczas Mszy św. o 
godz. 15:00. Osoby dorosłe, które nie mają 
Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na 
katechezy przygotowujące do przyjęcia tego 
Sakramentu. Zapisy w biurze parafialnym. 

DOROCZNY APEL KATOLICKI 
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Orędzie Ojca świętego na XXX Światowy 
Dzień Chorego, 11 lutego 2022 r.  

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6, 36) Trwając na drodze 
miłosierdzia przy tych, którzy cierpią 

Drodzy Bracia i Siostry, 
30 lat temu św. Jan Paweł II 
ustanowił Światowy Dzień 
Chorego, aby uwrażliwić lud 
Boży, katolickie instytucje 
służby zdrowia i społeczeń-
stwo cywilne na potrzebę 
zwrócenia uwagi na chorych i 
na tych, którzy się nimi 
opiekują. 
 Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły w 
ostatnich latach Kościoły partykularne na całym 
świecie. Poczyniono wiele kroków naprzód, ale 
pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy 
chorzy, także w miejscach i sytuacjach największego 
ubóstwa i marginalizacji, otrzymali potrzebną im opiekę 
zdrowotną, a także opiekę duszpasterską, aby mogli 
przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech trzydziesty 
Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne 
obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć 
się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na 
Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie 
chorym i ich rodzinom. 
1. Miłosierni jak Ojciec 
 „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6, 36), Spojrzenie na Boga „bogatego w 
miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje 
dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od 
Niego oddalają się. Jest to siła i czułość razem. Dlatego 
możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że 
miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar 
ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ 
On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, 
zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu 
Świętym. 
2. Jezus, miłosierdzie Ojca 
 Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do 
chorych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy 
Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa z 
ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził po 
całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc 
Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i 
dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Kiedy człowiek 
doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z 
powodu choroby, jego serce staje się cięższe, wzrasta 
lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej palące staje się 
pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Dlatego tak 
ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bożego 
miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa, miłosierdzia 
Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino 
nadziei. 
3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa 
 Drodzy pracownicy opieki zdrowotnej, wasza służba 

chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza 
poza granice zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce 
dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą być 
znakiem miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi 
wielkiej godności waszego zawodu, a także 
odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże. 
 Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby. 
Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można 
otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze 
można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która 
świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej 
chorobą. Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy 
formacyjne pracowników służby zdrowia uzdalniały ich 
do słuchania i nawiązywania relacji. 
4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia 
 Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze, głosząc 
Ewangelię, budowali szpitale, przychodnie i ośrodki 
opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym chrześcijańska 
miłość nabierała kształtu, a miłość Chrystusa, o której 
świadczyli Jego uczniowie, stawała się bardziej 
wiarygodna.  
 Dzięki katolickim instytucjom opieki dzieje Kościoła 
wyróżniają się bliskością wobec najbiedniejszych 
chorych i w sytuacjach największego zapomnienia. Iluż 
założycieli rodzin zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w 
wołanie braci i sióstr, którzy nie mieli dostępu do opieki 
lub byli niewłaściwie leczeni, i robili wszystko, co w ich 
mocy, aby im służyć!  W czasie, kiedy panuje kultura 
odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za 
godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy 
miłosierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski o 
każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego 
początku aż po naturalny kres. 
5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość 
 W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo 
służby zdrowia było coraz bardziej doceniane jako 
niezbędna posługa. Ile osób chorych i starszych 
mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa 
pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, 
który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a 
odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36). 
 Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, 
Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i 
ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na 
siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i 
ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby 
zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować 
pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją 
braterską bliskość. 
 Z całego serca udzielam Wam wszystkim 
Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Papież Franciszek 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we 
wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej. 
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Pomóżmy:               https://zrzutka.pl/6eymrj 

 Poznajcie Mateusza - męża, ojca trójki dzieci, przyjaciela, który 
od 4 lat zmaga się z glejakiem. Choroba pierwszy raz dała o sobie znać 
w 2017 roku. Wtedy postawiono diagnozę i podjęto pierwszą próbę 
leczenia - operację neurochirurgiczną, która pozostawiła ślad w postaci 
niepełnosprawności ruchowej. Dzięki sile woli i determinacji Mateusz 
mógł wrócić do pracy, aby utrzymać rodzinę (wtedy z żoną Kasią mieli 
jednego synka Florka, a obecnie mają już 
trójkę wspaniałych dzieci). Nie było łatwo, 
ponieważ ograniczała go dysfunkcja 
ruchowa, napadowe, silne bole głowy i ataki 
padaczki, ale nie poddawał się. Udało się do 
lata 2021 roku, kiedy w trakcie badań 
kontrolnych stwierdzono wznowę i progresję 
guza do glejaka wielopostaciowego IV 
stopnia.  Mateusz musiał przejść kolejną 
skomplikowaną operację, po której 
zaburzenia ruchowe i ataki padaczki nasilają 
się uniemożliwiając Mu powrót do pracy. 

Wymaga pomocy w życiu codziennym. A życie codzienne nie jest łatwe - 
kredyt, trójka małych dzieci, leki, rehabilitacja... To wszystko spowodowało, że 
postanowiliśmy działać. Jeśli Państwo chcielibyście pomóc i wesprzeć 
Mateusza i jego rodzinę w trudnej sytuacji, zapraszamy do wzięcia 
udziału w zrzutce. Dziękujemy. 

https://zrzutka.pl/6eymrj
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Grupa Pro-LIFE św.Maksymiliana Kolbe zaprasza do 
udziału w Krucjacie Różańcowej w Obronie Życia 

Poczętego Matki Bożej z Fatimy w I-szą sobotę m-ca,  
5 lutego o 17:00, przed kościołem św.Antoniego  

i Alfonsa, 862 Manhattan Ave. Będziemy się modlić z 
transparentami o: "Zaniechanie aborcji,eutanazji, 

małżeństw tej same płci; oraz o powrót Ameryki do 
Boga".  Info:Brat Jan  347 938 8362 

 

POKÓJ DO WYNAJĘCIA 
 

W OKOLICACH GREENPOINT AVENUE 
 

OD 1 LUTEGO 
 

TEL:   917-406-8434 WANDA 
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 Skiing with the Youth 
Kostka Group on Sunday 
January 23 in Belleayre. 
 Thank You all for your 
participation. It was really  
amazing. We hope to see 
You next time. Please join 
Youth Kostka Group. :) 
 

Film 

“Wyszyński—zemsta czy przeba-
czenie” wyświetlony dwukrotnie w 
naszym kościele przyciągnął wielu 
widzów. Wspaniała, poruszająca historia 
o poruczniku Ks. Wyszyńskim 
przybliżyła nam nieznane dotąd chwile 
życia ks. Wyszyńskiego w tak trudnych 
latach Powstania Warszawskiego od 
sierpnia 1944 r. Oglądaliśmy ją z 
wielkim przejęciem i poruszeniem. Po 
pokazie p. Maciej Syka (u góry po lewej 
stronie) - Producent filmu - opowiedział 
nam o kulisach i przeszkodach 
jakie napotykali podczas 
kręcenia. Modlitwa i zaufanie 
osób zaangażowanych oraz 
wsparcie bł Kard. Stefana 
Wyszyńskiego i bł. S. Róży 
Czackiej, jest potwierdzeniem 
świętości naszych nowych 
błogosławionych na nasze 
współczesne czasy.  
Tym, którzy nie widzieli filmu 
- gorąco polecamy. 
Zdjęcia z pokazu filmu: 
P. Zosia Zeleska-Bobrowska  
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Kawiarenka Parafialna. 
Odnowione pomieszczenia kawiarenki parafialnej 
oraz salki po Flea Markecie są przygotowane na 
przyjęcie gości. Wszystkich zainteresowanych 

miejscem na zorganizowanie urodzin, baby shower 
lub chrzcin, czy innych okolicznościowych 

uroczystości zapraszamy do skorzystania - miejsce 
gotowe. Zapraszamy.  

Informacje w biurze parafialnym. 

Parish Cafe. 
The rooms in the Annex Building that housed our 

Parish Cafe and Fleamarket were recently 
renovated and available for events. Anyone 

interested in organizing events such as birthdays, 
baby showers, baptisms, or other functions, are 

invited to take advantage of this refurbished space. 
For more information, 

please contact the rectory office.   
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