
 

 

 * 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. 
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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                  

7:00am † Anna Pabian 
8:00am † Konstanty i Nadia Gryziec-Sisters of the Holy 
                     Family of Nazareth 
7:00pm ZBIOROWA 
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 
1:00pm  ZBIOROWE INTENCJE:  Strona 3 
8:00pm † Ks. Jan Nadolny (10r.śm.)-rodzina 

Saturday, January 29 - sobota, 29 stycznia 
6:30am † Octavia Kurzyna (r.śm.)-córka z rodziną 
7:00am † Henryka Kurzyna (r.śm.)-dzieci 
8:00am † Billy Tait-Dorothy Zalewski & family 
5:30pm † Loreta Nunziata-Renata & Bogdan Kizer & fam. 
7:00pm † Edward & Maria Dul-J. & P. Jackowski 
Sunday, January 30 - niedziela, 30 stycznia 
7:30am  † Jadwiga Frączek (r.śm.)-siostry z rodzinami 
9:00am  † Bożena Biedo (2r.śm.)-brat z rodziną 
10:15am †Aniela Drągowska (12r.śm.)-syn Piotr z rodziną 
11:30am † Adam Piasecki (16r.śm.)-żona 
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE: Strona 3 
Konc.: O Boże bł. dla Kazimierza i Teresy Sokołowskich  
             z okazji 55 rocz. ślubu 
8:00pm † Alina i Czesław Żurawski-dzieci 
Konc.: O bł. Boże dla Agnieszki w dniu 50-tych urodzin 
            od sióstr Jadzi i Doroty z rodzinami 
Monday, January 31 – poniedziałek, 31 stycznia 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am O Boże bł. i potrzebne łaski dla Danuty 
9:00am  ZBIOROWA  
7:00pm † Stasia Czastkiewicz-Jadwiga Kuligowska 
Tuesday, February 1 - wtorek, 1 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Jadwiga Karwowska-Wojtek i siostra Hania 
8:00am † Roman Burzynski-Małgorzata Żak 
7:00pm † Stanisław Malinowski (3r.śm.)-żona i  
                  córki z rodz. 
Wednesday, February 2 - środa, 2 lutego 
6:30am  † Halina Krasowska (12r.śm.)-mąż i córka 
7:00am  † Stanisława Kuligowska-od córek 
7:30am † Anna Pabian 
8:00am † Henry Bulakowski-family 
7:00pm  ZBIOROWA 
Thursday, February 3 – czwartek, 3 lutego 
6:30am † Anna Pabian 
7:00am † Antonina i Joachim Szczygielscy-córka 
8:00am † Gaetana Sepe-daughter-in-law 
7:00pm † Serafina Radziwon (2r.śm.)-dzieci z rodzinami 
Friday, February 4 – piątek, 4 lutego 
6:30am † Dawn Marie Golaszewski (r.śm.)-mąż z dziećmi 

THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ 

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

$6,791.00 
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PARISH ANNOUNCEMENTS 
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

January 30, 2022 
SUNDAY: 
 The second collection today is for the needs of the 
parish. Thank you for your generous support of our 
parish. 
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.   
WEDNESDAY: 
 

FIRST THURSDAY OF THE MONTH: 
 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH: 
 Opportunity for Confession from 6:30 to 8:00am and 
6:00 to 7:30pm. 
 After the 8:00am Mass, Exposition of the Blessed 
Sacrament and Adoration until 6:30pm. 
SATURDAY: 

Sunday, January 30 - niedziela, 30 stycznia 
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE:  

† Anna Pabian 
† Marek Niedzielski-rodzice i rodzina 
† Zenon Niewiński (r.śm.)-rodzina Kuprel 
† Mariusz Lipski zmarły w Polsce-prosi mama 
† Jadwiga Żejmo zmarła w Polsce-prosi rodzina 
† Janusz Krala-od kolegi 
† Tadeusz Kulesza-rodzina 
† Józef Wilk (1r.śm.)-od znajomych 
† Jadwiga Łuczaj-mąż i córka z rodziną 
† Leszek Luczaj-żona i dzieci z rodzinami 
† Teresa Wilczyńska-Danuta 

† Władysława Jaroszuk-Małgorzata z rodziną 
—  
—O opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Amelii 
Gołaszewskiej-prosi Stasia i Frank Niedzielscy 

 
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 

NEXT SUNDAY: 
 

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

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

 

CHLEB I WINO -- BREAD AND WINE 
w tygodniu od 31 stycznia do 6 lutego 

są ofiarowane za dusze  
ś.p. † KS. JANA NADOLNEGO  

w 10 r.śm. prosi rodzina 
******************************************************************************************************************************************************************* 

WIECZNA LAMPKA / SANCTUARY LAMP 
w tygodniu od 31 stycznia do 6 lutego 

jest ofiarowane za dusze  
ś.p. ANDRZEJ BEDNARCZYK 

proszą dzieci 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV NIEDZIELA W OKRESIE ZWYKŁYM 

30 stycznia, 2022 
NIEDZIELA: 
 Dzisiejsza druga składka 

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. 

 
ŚRODA - 2 lutego:  
Ofiarowanie Pańskie - Święto M.Bożej Gromnicznej 
 Nowenna i Msza św. do M.B.N.Pomocy o g. 19:00. 

SOBOTA: 

NAJBLIŻSZY WEEKEND: 

 

DOROCZNY APEL KATOLICKI 

III Niedziela Zwykła - Niedziela Słowa Bożego 
Oto bardzo piękna historia na Niedzielę Słowa Bożego, 
która nie pozostawi Cię obojętnym na jej morał. 
 Bardzo bogaty, starszy człowiek, który nie miał ani 

żony, ani dzieci, zaprosił swoich 
pracowników na obiad i położył 
przed każdym Biblię i w kopercie 
dużą sumę pieniędzy. 
Pod koniec braterskiej agape 
poprosił ich, aby każdy z nich 
wybrał między Biblią a dużą sumą 
pieniędzy, która leżała obok. 
Jako pierwszy wystapił menager i 
zarządca domu. Odsuwając Biblię 
na bok  powiedział: "że jego pasją 
są podróże. Dają mu wiele wiedzy 
i doświadczenia. A pieniądze 
pomogą mu zrealizować jeszcze 
kilka marzeń i planów."  
 Z kolei dozorca też podobnie 

odpowiedział: "Chciałem zabrać Biblię, ale nie umiem 
czytać, więc wezmę pieniądze, które będą dla mnie 
bardziej praktyczne."  
 Ogrodnik poproszony o wybór, tak odpowiedział: 
"Moja żona jest bardzo chora i potrzebuję pieniędzy na 
leczenie i lekarstwa. Inaczej wybrałbym Biblię."  
Zapytał też kucharza, który odpowiedział: „Lubię słuchać 
Biblię, ale w pracy nie mam czasu na czytanie, więc biorę 
pieniądze."  
 Chłopcu, który opiekował się zwierzętami, bogacz, 
który wiedział, że jest bardzo biedny, tak powiedział: "Na 
pewno wybierzesz pieniądze choćby na zakup jedzenia 
dla matki i nowe buty dla siebie, bo te ci się podarły." 
Chłopiec po chwili zastanowienia mówi: "To prawda, że 
jest mi ciężko, ale wolę Biblię, bo moim marzeniem jest 
Biblia ponieważ mama kiedyś powiedziała do mnie:" "Mój 
kochany synu, Słowo od Boga jest cenniejsze niż złoto. 
Jego smak jest przyjemniejszy niż miód." Wziął Biblię i po 
chwili o dziwo znalazł w środku dwie koperty. Pierwsza 
zawierała dziesięciokrotność kwoty postawionej na stole. 
Druga zawierała testament stwierdzający, że będzie 
spadkobiercą bogacza. A do wszystkich, którzy 
pozazdrościli gospodarz powiedział: „Trzeba zawsze ufać 
Bogu i nigdy nie tracić nadziei”. 
 Droga Siostro i Drogi Bracie: A jaki Ty masz 
pomysł na obecność w Twoim życiu Jezusa 
Chrystusa, który jest odwiecznym Słowem Ojca?” 
 Kiedy kończysz czytać tę historię, bądź obficie 
pobłogosławiony bogactwem i chwałą w Jezusie 
Chrystusie, naszym Zbawicielu. Nie zapomnij                      
o codziennej, choćby 5-minutowej celebracji Słowa 
Bożego i medytacji nad nim. 
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 Dzień Babci i Dzień Dziadka.  

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie.  

Z okazji Waszego święta Dzieci z Polskiej Szkoły 

Dokształcającej im. Marii Konopnickiej na 

Brooklynie składały Wam życzenia podczas kilku 

Mszy św. w niedzielę 23 stycznia 2022 r.  

Recytowane przez Dzieci wiersze i składane 

życzenia sprawiły wielką radość i były miłą 

niespodzianką. Dołączamy się całym sercem do 

tych życzeń i zapewniamy o naszej pamięci i 

życzliwości. Życzymy Wam zdrowia i Bożego 

błogosławieństwa, a tym, którzy już od nas odeszli, 

pokoju i szczęścia wiecznego w niebie. 
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SZUKAM PRACY / SEEKING A JOB  
Niania z wieloletnim doświadczeniem.   

Posiada bardzo dobre referencje.  
Szuka pracy na cały etat.  

Proszę dzwonić Asia 718-406-5974 
A nanny with many years of experience  

is looking for full-time job.   
Please call Asia at 718-406-5974 

 

POKÓJ DO WYNAJĘCIA 
 

W OKOLICACH GREENPOINT AVENUE 
 

OD 1 LUTEGO 
 

TEL:   917-406-8434 WANDA 
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ŚW. BŁAŻEJ 
 Raz w roku – 3 lutego podczas Eucharystii ma miejsce jeden z ciekawszych 
obrzędów. Po końcowej modlitwie kapłan błogosławi świece – tzw. „Błażejki" i 
mówi: Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe 
korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek 
ludzi. 
 Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na terenie dzisiejszej 
Turcji - umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. 
Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako 
orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła.  
 Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego 
korzystania z daru mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują 

błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Po błogosławieństwo wierni najczęściej 
podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami (z 
wyjątkiem pandemii). Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o skuteczności 
sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w 
sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma 
moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja. 

Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych: 
 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, 
chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, 
pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od 
chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz świece. Następnie Celebrans - posługując się świecami zgodnie z 
miejscowym zwyczajem - błogosławi wiernych mówiąc: 
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa Was od choroby gardła i wszelkiej 
innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.         tekst za: www.wiara.pl 

St. Blaise was a Bishop in Armenia who suffered martyrdom under Licinius about A.D. 316. 

 Tradition tells us that St. Blaise was born to noble parents and 
became a physician and later was consecrated a bishop. In the 
early Church, the election of bishops was done by a popular vote of 
the faithful. The man would then be examined by other bishops and 
consecrated with the approval of the Holy Father. St. Blaise was 
frequently sought out for his healing, both of bodily and spiritual ills. 
 Though, Emperor Constantine and Licinius co-authored the 
Edict of Milan in 313, which legalized the practice of Christianity in 
the Roman Empire, Licinius, betrayed this edict and began 
persecuting the Church. St. Blaise was quickly arrested for being a 
Christian, but on his way to the jail, a woman approached St. 
Blaise with her young son who was choking on a fish bone. To the 
amazement of the local governor, Agricola, Saint Blaise cured the 
boy, but refused to renounce his faith. 
 Either shortly before or after this healing, a woman whose pig 
had been seized by a wolf, begged for the help of Saint Blaise. At 
St Blaise’s command, the wolf released the pig. The grateful 
woman later appeared at the prison bearing two fine candles to 
light the darkness of Saint Blaise’s cell. 
 Saint Blaise refused to renounce his faith and sentenced to 
death by Agricola, who had him tortured with an iron comb before 
being beheaded. 
 By the sixth century, St. Blaise’s intercession was invoked for 
diseases of the throat. From this we have our present custom of 
the blessing of throats, whereby the priest holds two crossed 
candles across the throats of the faithful while invoking the 
intercession of the saint and imparting God’s blessing. 
Saint Blaise, pray for us.   

FEASTDAY:  FEBRUARY 3 

http://www.wiara.pl/
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KAWIARENKA / PARISH CAFE 

 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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