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8 Saint Ann Street 
Hamilton, ON L8L 6P8 
Tel: 905-544-0726     Fax: 905-544-8783 
Email: stankostka@cogeco.ca 
www.stankostka.ca 
 

Proboszcz / Pastor 
ks. Michał Kruszewski, C.R. 
fr.michal.cr@gmail.com 
 

Wikariusz / Associate Pastor 
ks. Henryk Krajewski, C.R. 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

Poniedziałek – Monday: Zamknięta/Closed 
Wtorek, Czwartek - Tuesday, Thursday:  
9:00 - 13:00; 13:30 - 16:00 
Środa - Wednesday:  
9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 
Piątek - Friday: 9:00 - 13:00 
 
Niedzielne Msze Św. / Sunday Masses 
Sobota / Saturday: 17:00 PL 
Niedziela / Sunday:  
8:00 PL, 9:30 EN, 11:00 PL 
12:45 PL – Msza Rodzinna / Family Mass 
with Children’s Liturgy Program in English 
 
Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
Poniedziałek / Monday:  7:30 Msza / Mass 
 
Wtorek / Tuesday:  7:30 Msza / Mass 
 
Środa / Wednesday:  7:30 Msza / Mass 
18:30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej    
     Pomocy / Novena to Our Lady of Perpetual Help 
18:40 Msza w Intencjach Zbiorowych /  
     Multiple Intentions Mass  
 
Czwartek / Thursday:  7:30 Msza / Mass 
 
Piątek / Friday:  7:30 Msza / Mass 

Pierwsze Piątki: po mszy - Adoracja, Litania 
i Akt Poświęcenia Sercu Pana Jezusa 
First Fridays: after mass - Adoration, Litany 
and Act of Consecration to the Sacred Heart 
of Jesus 

 
17:30-18:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
i Koronka do Miłosierdzia Bożego / Adoration of the 
Blessed Sacrament and Chaplet of the Divine Mercy 

Pierwsze Piątki: dodatkowo Litania i Akt 
Poświęcenia Sercu Pana Jezusa 
First Fridays: additionally Litany and Act of 
Consecration to Sacred Heart of Jesus  

 
18:30 Msza / Mass 
 
Sobota / Saturday:  7:30 Msza /Mass 

Pierwsze Soboty: po mszy - Adoracja, Litania 
Loretańska i Akt Oddania się Matce Bożej. 
First Saturdays: after mass - Adoration, Litany 
of Loreto and Act of Consecration to the 
Blessed Virgin Mary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posługa Chorym i Umierającym / 
Ministry to the Sick and Dying 
W razie potrzeby wizyty księdza u chorego lub 
umierającego proszę dzwonić: 905-544-0726. 
Jeśli potrzeba jest nagła, a ksiądz jest w danym 
momencie poza parafią, pielęgniarka powiadomi 
księdza, który jest „On Call” w danym szpitalu. 
In case of Emergency for a sick or dying person, please 
call: 905-544-0726. 
If the priest happens to be out of the parish at that 
time, a nurse will call the “Priest on Call” at the given 
hospital. 
 
Spowiedź / Confessions 
Poniedziałek - Sobota / Monday - Saturday  7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday  17:30 - 18:15 
 
Chrzty / Baptisms 
2-ga Niedziela miesiąca 14:00 PL - Więcej informacji na 
naszej stronie. 
4th Sunday of the month 2:00pm EN - See our website 
for more details. 
 
Śluby / Weddings 
Prosimy zgłaszać się do kancelarii na rok przed ślubem. 
Więcej informacji na naszej stronie. 
Please contact the Parish Office one year prior to the 
wedding. See our website for more details.  
 
Pogrzeby / Funerals 
Proszę skontaktować się z wybranym domem 
pogrzebowym, który uzgodni szczegóły pogrzebu. 
Please contact the funeral home of your choice to 
make arrangements. 
 
Kapłaństwo & Życie Zakonne /  
Priesthood & Religious Life 
Ks. Michał z chęcią odpowie na Twoje pytania 
i pomoże Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Father Michał will be more than happy to speak with 
you, answer any of your questions and accompany 
you in your discernment. More info on our website. 
 
Hostie Niskoglutenowe / Low Gluten Hosts  
Dostępne – w zakrystii przed Mszą. 
Available – upon request prior to Mass. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynajem Sali Parafialnej / Parish Hall Booking 
Jeśli chcielibyście Państwo wynająć salę parafialną na 
przyjęcia i imprezy okolicznościowe, prosimy o kontakt 
z kancelarią. 
If you wish to inquire about using our Parish Hall for 
any of your upcoming functions, please contact the 
Parish Office. 
 

Nowi Parafianie / New Parishioners 
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej! 
Zarejestrowanie się w naszej parafii ułatwi Państwu 
załatwienie wielu formalności związanych z przyjęciem 
pewnych sakramentów (np. chrztu czy ślubu), 
dokumentów potrzebnych poza parafią, a także 
wystawieniem tax receipt. Rejestracji można dokonać 
online, w kancelarii lub wziąć formularz z tyłu kościoła. 
 

Welcome to our parish community! Parish registration 
simplifies the process of receiving sacraments such as 
baptism or marriage, obtaining any documents you 
may need, and receiving a tax receipt for your 
contributions. 
Registration can be completed online or at the parish 
office during regular office hours. Parish registration 
forms are also available at the back of the church.  
 

Akta Parafialne /  Parish Records 
Bardzo prosimy o informowanie kancelarii o wszelkich 
zmianach danych naszych parafian – zmiana adresu, 
telefonu, itp. 
Our parish records are very important. We try to keep 
them up to date. Please advise the parish office of any 
changes – address, phone number, etc. 
 

Spadki / Bequests 
Codzienne funkcjonowanie naszej parafii uzależnione 
jest całkowicie od Waszych datków. Pamiętajmy 
o naszym kościele w testamencie. 
The everyday functioning of our parish relies entirely 
on your donations. Please remember our church in 
your will.  
 

Kawiarenka / Parish Café 

Zapraszamy w każdą niedzielę między 8:00 a 14:00. 
Open each Sunday 8 am – 2 pm . 
 
Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 
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 April 12th, 2020 – Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

     
Triduum 
Zgodnie z rozporządzeniami, Msza Wieczerzy Pańskiej 
została odprawiona prywatnie w Wielki Czwartek, natomiast 
Liturgia Wielkiego Piątku oraz Wigilia Paschalna nie miały 
miejsca. Mamy nadzieję, że dostępne na naszej stronie 
internetowej pomoce przydały się w domowym przeżywaniu 
tych świąt, zwłaszcza Wielkiego Piątku oraz święceniu 
pokarmów i wspólnego dzielenia się święconką przy 
wielkanocnym stole. Ponadto nadal polecamy stronę 
https://swietawdomu.pl gdzie można znaleźć wiele pomocy 
liturgicznych dla dorosłych i dla dzieci.  
Rezurekcja – Msza zmartwychwstania – dostępna będzie jak 
zawsze o g. 10:00 na naszej stronie.   

*** 
Odwołane – przesunięte / Cancelled – postponed 
Z upływem czasu i nadal niestabilną sytuacją Diecezja 
poleca odwołać / przełożyć następujące wydarzenia we 
wszystkich parafiach:  
- wszelkie chrzty  
- uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
- wszelkie śluby zaplanowane przed 30. czerwca.  
- odwołana jest także Msza jubileuszowa dla małżeństw 
obchodzących okrągłe rocznice w tym roku (zaplanowana 
pierwotnie na 13. czerwca) 
 

Please note the following decisions which have been made 
by His Excellency Bishop Douglas Crosby, OMI, regarding 
scheduled events from April 2nd until June 31st, 2020: 
 

All scheduled celebrations for the Sacrament of Baptism are 
cancelled and should be rescheduled. 
The scheduled First Communion celebrations in May are 
cancelled and should be rescheduled.  
The annual Wedding Anniversary Mass (scheduled for June 
13th, 2020 at the Cathedral Basilica of Christ the King) has 
been cancelled.  
The monthly Young Adult Faith Formation meetings at our 
Parish are cancelled until further notice. 
 

                                             ***  
Ofiary na kościół / Donations to the church 
Wiele osób dopytuje się o możliwość bezpośrednich wpłat 
na nasz kościół w tym czasie epidemii. Diecezja przygoto-
wała taką możliwość z płatnością elektroniczną: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Po dokonaniu wpłaty, na kolejnej stronie można 
sprecyzować na którą parafię przeznacza się ofiarę. 
Dziękujemy tym, którzy z linku skorzystali, a także tym, 
którzy „podrzucają” kopertki do skrzynki/wysyłają czeki 
pocztą. Zachęcamy, by póki co korzystać tylko z podanego 
linku, a z kopertkami wstrzymać się do zakończenia kryzysu 
(z obawy o kradzież ze skrzynki). Bóg zapłać za troskę! 
 

The Diocese has prepared an online giving website that you 
may use to support our parish financially during this time: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Thank you for your support, the use of this website, and also 
for the donation envelopes that have been dropped off or 
mailed in. We encourage you to use the link above and to 
avoid leaving envelopes in our mailbox, as there is a risk 
they might be stolen. God bless and thank you again! 
 
 

EXSULTET (link do wysłuchania znajduje się na naszej stronie) 
 

WESELCIE SIĘ już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, 
słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, 
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona 
jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co 
świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, 
Kościele święty, Matko nasza! (...) 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca        
i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca 
Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił 
za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis 
starodawnej winy. 
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się 
prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy 
wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców 
naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś 
suchą nogą przez Morze Czerwone. 
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa 
rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia 
wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia 
pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca    
i gromadzi w społeczności świętych. 
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 
zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie 
przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. 
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!               
O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, 
wydałeś swego Syna. 
O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony 
śmiercią Chrystusa! 
O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! 
O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać 
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. 
O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje,               
oraz: noc będzie mi światłem i radością. 
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, 
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. 
W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę 
uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście 
ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy 
pszczelego roju. 
Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę 
Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając 
światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem 
strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni 
wydała pracowita pszczoła. 
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, 
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. 
Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na 
chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć 
mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, 
niechaj się złączy ze światłami nieba. 
Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające 
zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który 
oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen.  
 

     12. kwietnia 2020 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

     
INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek, 13. kwietnia 
9:00 †† Jan, Władysława, Bronisław Wójcik         [B. Wójcik] 
11:00 † Bogdan w 10-tą rocznicę śmierci                [żona i syn] 
 

 
Wtorek, 14. kwietnia 
7:30 †† Zuzanna i Edward Szpiech            [B.S. Szpiech] 
18:30 O bł. Boże dla Katolickiej Ligi Kobiet 
 

 
Środa, 15. kwietnia            
7:30 † Józef Liszek w 2-gą rocznicę śmierci                    [żona] 
18:30  
   † Elżbieta Luczyszyn                                  [G.K. Pietruszczak] 
   †† Katarzyna, Stanisław, Maria, Jan Małek      [M. Rawska] 
   † Karol Kulig            [syn z rodziną] 
   †† Jan, Adela, Tadeusz, Lucyna, Eugenia Bagiński  
                                                                                             [rodzina] 
   † Tadeusz Kupiec         [syn Mariusz z rodziną] 
   † Ryszard Gadek       [córka z rodziną] 
   †† z rodziny Hreczyńskich: Władysław, Tatiana, Piotr,  
       Helena, Jan                       [synowa] 
   †† Zofia i Walenty Florek          [syn z rodziną] 
   † Irena Kuczyńska w 5-tą rocznicę śmierci  
                                                                       [syn Mirek z rodziną] 
   † Jan Sydor w 1-szą rocznicę śmierci           [żona z rodziną] 
   † Antoni Tomaszewski w 20-tą rocznicę śmierci  
                                                                       [córka Halina Eliasz] 
   † Zofia Kaleta w 1-szą rocznicę śmierci      [córka z rodziną] 
   †† za dusze w czyśćcu cierpiące 
   O zdrowie dla Ewy Skobel         [Mama] 
   O zdrowie i dobry wybór drogi życia dla Kasi i Mateusza  
                                                                                              [rodzice] 
   O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Tęcza, Brzeziak i George 
   O bł. Boże dla dzieci            [E.T. Krupicz] 
   O bł. Boże dla Marii i Ryszarda Kot w 35-tą rocznicę ślubu 
   Dziękczynno-błagalna dla Anny i Fryderyka Kąsek 
 
 

 
Czwartek, 16. kwietnia      
7:30 †† z rodziny Kluska i Banakiewicz    [K.H. Banakiewicz] 
 
Piątek, 17. kwietnia      
7:30 †† z rodziny Świerkosz i Kowieskich         [L. Świerkosz] 
18:30 †† rodzice Jan i Olympia Michałowski   [syn z rodziną] 
 
Sobota, 18. kwietnia       
7:30 †† Józef i Aniela Łoboda oraz Józef Porębski     
                                                                                     [córka Maria] 

Liturgia Niedzieli - Druga Niedziela Wielkanocna 
czyli Miłosierdzia Bożego 

17:00 †† Za pomordowanych w obozach sowieckich  

 
 

Niedziela, 19. kwietnia   
 

8:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
9:30 †† Zofia Maciesowicz w 5-tą rocznicę śmierci oraz   
              Kazimierz i Henry Maciesowicz            [syn z rodziną] 
11:00 †† Waldemar Kłodnicki, Henryk i Michał Baran  
                                                                                [H.J. Kłodnicki] 
12:45 †† Dziadkowie z rodziny Bajzert i Majda     [B. Bajzert] 
15:00 Godzina Miłosierdzia 
 

Słowo na Niedzielę… 
Najpierw cisza sobotniego poranka, kiedy to Jezus zstępuje 
do otchłani, dalej wigilijne nocne czuwanie, aż po radość 
płynącą z paschalnego światła... Jezus zmartwychwstał! 
Ostatnie słowo należy do życia, do miłości, do Jezusa. Przez 
chrzest należymy do Niego, a więc nosimy w sobie Jego 
życie, całą Jego historię, Jego drogę. Niech ta noc 
paschalna sprawi, że staniemy się świadkami 
zmartwychwstałego Pana! Nieśmy Jego światło wszędzie 
tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się 
rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi 
nienawiść. Jezus żyje! Ostatnie słowo należy do Niego. 
 
 
 

Wielkanoc to święto zwycięstwa Jezusa nad śmiercią,  
nad cierpieniem, nad grzechem i słabością.  
Wielkanoc to zwycięstwo światła nad ciemnością, to otwarty 
na oścież grób – już pusty od naszych trosk i łez żalu. 
Wielkanoc to tryumf miłości, która ofiarowawszy samą 
siebie, tak całkowicie, aż do końca, do ostatniej kropelki 
krwi – zyskała wszystko dla wszystkich.  
Wielkanoc to radosny czas dzwonów obwieszczających 
chcącym je usłyszeć niezmierzoną potęgę Boga.  
To nikłe światło Paschalnej świecy rozświetlające mroki 
otaczających ją ciemności. 
Wielkanoc to przebaczenie, to miłosierdzie, to nowy 
rozdział, który można zacząć pisać zupełnie od początku... 
Wielkanoc to nowe życie. Wielkanoc to radosne Alleluja! 
 

Życia przepełnionego W I E L K A N O C Ą życzymy Wam, 
kochani, na te święta i każdy kolejny dzień, byśmy pełni 
wiary w moc Boga, z miłością wobec naszych bliźnich,  
razem wędrowali ku Niebu, naszej nadziei. Alleluja!  

                                                                                             - Księża i Pracownicy Parafii 
 

Msze święte online z naszego kościoła 
Zapraszamy na transmisje Mszy świętych niedzielnych przez 
internet. Nagrania umieszczane będę w każdą niedzielę ok. 
g. 10:00 na naszej stronie internetowej www.stankostka.ca 
Poprzednie Msze miały w sumie ponad 5500 odsłon w kraju 
i za granicą, dziękujemy za przekazywanie linku wszystkim 
zainteresowanym! 
 

Online Masses from our church 
We invite you to join us online for Sunday Mass celebrated 
each week in our church. Videos, in Polish, are posted 
Sunday mornings on our website (stankostka.ca) at 10 am.  
On our website, there is also information about 5 daily Mass 
broadcasts and 5 Sunday Mass broadcasts in English from 
various places, including a daily/Sunday Mass with Pope 
Francis. You will also find a direct link to Salt and Light TV 
to watch Mass online.  
 

Odeszli do wieczności / We announce the passing of: 
† Stanisław Bryczek, † Julia Górska 

Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie... 

We extend our most sincere condolences to their loved ones.  
May the Good Lord grant them eternal rest… 

 

Kancelaria 
Przypominamy, że nasze biuro parafialne jest zamknięte.  
Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie 
internetowej i w biuletynach.  



 April 12th, 2020 – Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

     
Triduum 
Zgodnie z rozporządzeniami, Msza Wieczerzy Pańskiej 
została odprawiona prywatnie w Wielki Czwartek, natomiast 
Liturgia Wielkiego Piątku oraz Wigilia Paschalna nie miały 
miejsca. Mamy nadzieję, że dostępne na naszej stronie 
internetowej pomoce przydały się w domowym przeżywaniu 
tych świąt, zwłaszcza Wielkiego Piątku oraz święceniu 
pokarmów i wspólnego dzielenia się święconką przy 
wielkanocnym stole. Ponadto nadal polecamy stronę 
https://swietawdomu.pl gdzie można znaleźć wiele pomocy 
liturgicznych dla dorosłych i dla dzieci.  
Rezurekcja – Msza zmartwychwstania – dostępna będzie jak 
zawsze o g. 10:00 na naszej stronie.   

*** 
Odwołane – przesunięte / Cancelled – postponed 
Z upływem czasu i nadal niestabilną sytuacją Diecezja 
poleca odwołać / przełożyć następujące wydarzenia we 
wszystkich parafiach:  
- wszelkie chrzty  
- uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
- wszelkie śluby zaplanowane przed 30. czerwca.  
- odwołana jest także Msza jubileuszowa dla małżeństw 
obchodzących okrągłe rocznice w tym roku (zaplanowana 
pierwotnie na 13. czerwca) 
 

Please note the following decisions which have been made 
by His Excellency Bishop Douglas Crosby, OMI, regarding 
scheduled events from April 2nd until June 31st, 2020: 
 

All scheduled celebrations for the Sacrament of Baptism are 
cancelled and should be rescheduled. 
The scheduled First Communion celebrations in May are 
cancelled and should be rescheduled.  
The annual Wedding Anniversary Mass (scheduled for June 
13th, 2020 at the Cathedral Basilica of Christ the King) has 
been cancelled.  
The monthly Young Adult Faith Formation meetings at our 
Parish are cancelled until further notice. 
 

                                             ***  
Ofiary na kościół / Donations to the church 
Wiele osób dopytuje się o możliwość bezpośrednich wpłat 
na nasz kościół w tym czasie epidemii. Diecezja przygoto-
wała taką możliwość z płatnością elektroniczną: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Po dokonaniu wpłaty, na kolejnej stronie można 
sprecyzować na którą parafię przeznacza się ofiarę. 
Dziękujemy tym, którzy z linku skorzystali, a także tym, 
którzy „podrzucają” kopertki do skrzynki/wysyłają czeki 
pocztą. Zachęcamy, by póki co korzystać tylko z podanego 
linku, a z kopertkami wstrzymać się do zakończenia kryzysu 
(z obawy o kradzież ze skrzynki). Bóg zapłać za troskę! 
 

The Diocese has prepared an online giving website that you 
may use to support our parish financially during this time: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Thank you for your support, the use of this website, and also 
for the donation envelopes that have been dropped off or 
mailed in. We encourage you to use the link above and to 
avoid leaving envelopes in our mailbox, as there is a risk 
they might be stolen. God bless and thank you again! 
 
 

EXSULTET (link do wysłuchania znajduje się na naszej stronie) 
 

WESELCIE SIĘ już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, 
słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, 
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona 
jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co 
świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, 
Kościele święty, Matko nasza! (...) 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca        
i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca 
Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił 
za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis 
starodawnej winy. 
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się 
prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy 
wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców 
naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś 
suchą nogą przez Morze Czerwone. 
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa 
rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia 
wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia 
pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca    
i gromadzi w społeczności świętych. 
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 
zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie 
przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. 
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!               
O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, 
wydałeś swego Syna. 
O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony 
śmiercią Chrystusa! 
O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! 
O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać 
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. 
O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje,               
oraz: noc będzie mi światłem i radością. 
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, 
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. 
W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę 
uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście 
ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy 
pszczelego roju. 
Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę 
Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając 
światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem 
strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni 
wydała pracowita pszczoła. 
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, 
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. 
Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na 
chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć 
mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, 
niechaj się złączy ze światłami nieba. 
Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające 
zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który 
oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen.  
 

     12. kwietnia 2020 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

     
INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek, 13. kwietnia 
9:00 †† Jan, Władysława, Bronisław Wójcik         [B. Wójcik] 
11:00 † Bogdan w 10-tą rocznicę śmierci                [żona i syn] 
 

 
Wtorek, 14. kwietnia 
7:30 †† Zuzanna i Edward Szpiech            [B.S. Szpiech] 
18:30 O bł. Boże dla Katolickiej Ligi Kobiet 
 

 
Środa, 15. kwietnia            
7:30 † Józef Liszek w 2-gą rocznicę śmierci                    [żona] 
18:30  
   † Elżbieta Luczyszyn                                  [G.K. Pietruszczak] 
   †† Katarzyna, Stanisław, Maria, Jan Małek      [M. Rawska] 
   † Karol Kulig            [syn z rodziną] 
   †† Jan, Adela, Tadeusz, Lucyna, Eugenia Bagiński  
                                                                                             [rodzina] 
   † Tadeusz Kupiec         [syn Mariusz z rodziną] 
   † Ryszard Gadek       [córka z rodziną] 
   †† z rodziny Hreczyńskich: Władysław, Tatiana, Piotr,  
       Helena, Jan                       [synowa] 
   †† Zofia i Walenty Florek          [syn z rodziną] 
   † Irena Kuczyńska w 5-tą rocznicę śmierci  
                                                                       [syn Mirek z rodziną] 
   † Jan Sydor w 1-szą rocznicę śmierci           [żona z rodziną] 
   † Antoni Tomaszewski w 20-tą rocznicę śmierci  
                                                                       [córka Halina Eliasz] 
   † Zofia Kaleta w 1-szą rocznicę śmierci      [córka z rodziną] 
   †† za dusze w czyśćcu cierpiące 
   O zdrowie dla Ewy Skobel         [Mama] 
   O zdrowie i dobry wybór drogi życia dla Kasi i Mateusza  
                                                                                              [rodzice] 
   O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Tęcza, Brzeziak i George 
   O bł. Boże dla dzieci            [E.T. Krupicz] 
   O bł. Boże dla Marii i Ryszarda Kot w 35-tą rocznicę ślubu 
   Dziękczynno-błagalna dla Anny i Fryderyka Kąsek 
 
 

 
Czwartek, 16. kwietnia      
7:30 †† z rodziny Kluska i Banakiewicz    [K.H. Banakiewicz] 
 
Piątek, 17. kwietnia      
7:30 †† z rodziny Świerkosz i Kowieskich         [L. Świerkosz] 
18:30 †† rodzice Jan i Olympia Michałowski   [syn z rodziną] 
 
Sobota, 18. kwietnia       
7:30 †† Józef i Aniela Łoboda oraz Józef Porębski     
                                                                                     [córka Maria] 

Liturgia Niedzieli - Druga Niedziela Wielkanocna 
czyli Miłosierdzia Bożego 

17:00 †† Za pomordowanych w obozach sowieckich  

 
 

Niedziela, 19. kwietnia   
 

8:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
9:30 †† Zofia Maciesowicz w 5-tą rocznicę śmierci oraz   
              Kazimierz i Henry Maciesowicz            [syn z rodziną] 
11:00 †† Waldemar Kłodnicki, Henryk i Michał Baran  
                                                                                [H.J. Kłodnicki] 
12:45 †† Dziadkowie z rodziny Bajzert i Majda     [B. Bajzert] 
15:00 Godzina Miłosierdzia 
 

Słowo na Niedzielę… 
Najpierw cisza sobotniego poranka, kiedy to Jezus zstępuje 
do otchłani, dalej wigilijne nocne czuwanie, aż po radość 
płynącą z paschalnego światła... Jezus zmartwychwstał! 
Ostatnie słowo należy do życia, do miłości, do Jezusa. Przez 
chrzest należymy do Niego, a więc nosimy w sobie Jego 
życie, całą Jego historię, Jego drogę. Niech ta noc 
paschalna sprawi, że staniemy się świadkami 
zmartwychwstałego Pana! Nieśmy Jego światło wszędzie 
tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się 
rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi 
nienawiść. Jezus żyje! Ostatnie słowo należy do Niego. 
 
 
 

Wielkanoc to święto zwycięstwa Jezusa nad śmiercią,  
nad cierpieniem, nad grzechem i słabością.  
Wielkanoc to zwycięstwo światła nad ciemnością, to otwarty 
na oścież grób – już pusty od naszych trosk i łez żalu. 
Wielkanoc to tryumf miłości, która ofiarowawszy samą 
siebie, tak całkowicie, aż do końca, do ostatniej kropelki 
krwi – zyskała wszystko dla wszystkich.  
Wielkanoc to radosny czas dzwonów obwieszczających 
chcącym je usłyszeć niezmierzoną potęgę Boga.  
To nikłe światło Paschalnej świecy rozświetlające mroki 
otaczających ją ciemności. 
Wielkanoc to przebaczenie, to miłosierdzie, to nowy 
rozdział, który można zacząć pisać zupełnie od początku... 
Wielkanoc to nowe życie. Wielkanoc to radosne Alleluja! 
 

Życia przepełnionego W I E L K A N O C Ą życzymy Wam, 
kochani, na te święta i każdy kolejny dzień, byśmy pełni 
wiary w moc Boga, z miłością wobec naszych bliźnich,  
razem wędrowali ku Niebu, naszej nadziei. Alleluja!  

                                                                                             - Księża i Pracownicy Parafii 
 

Msze święte online z naszego kościoła 
Zapraszamy na transmisje Mszy świętych niedzielnych przez 
internet. Nagrania umieszczane będę w każdą niedzielę ok. 
g. 10:00 na naszej stronie internetowej www.stankostka.ca 
Poprzednie Msze miały w sumie ponad 5500 odsłon w kraju 
i za granicą, dziękujemy za przekazywanie linku wszystkim 
zainteresowanym! 
 

Online Masses from our church 
We invite you to join us online for Sunday Mass celebrated 
each week in our church. Videos, in Polish, are posted 
Sunday mornings on our website (stankostka.ca) at 10 am.  
On our website, there is also information about 5 daily Mass 
broadcasts and 5 Sunday Mass broadcasts in English from 
various places, including a daily/Sunday Mass with Pope 
Francis. You will also find a direct link to Salt and Light TV 
to watch Mass online.  
 

Odeszli do wieczności / We announce the passing of: 
† Stanisław Bryczek, † Julia Górska 

Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie... 

We extend our most sincere condolences to their loved ones.  
May the Good Lord grant them eternal rest… 

 

Kancelaria 
Przypominamy, że nasze biuro parafialne jest zamknięte.  
Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie 
internetowej i w biuletynach.  



RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA 
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI   

W służbie Bogu i Polonii od 1912 roku  •  Pod opieką Księży Zmartwychwstańców 
 

8 Saint Ann Street 
Hamilton, ON L8L 6P8 
Tel: 905-544-0726     Fax: 905-544-8783 
Email: stankostka@cogeco.ca 
www.stankostka.ca 
 

Proboszcz / Pastor 
ks. Michał Kruszewski, C.R. 
fr.michal.cr@gmail.com 
 

Wikariusz / Associate Pastor 
ks. Henryk Krajewski, C.R. 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

Poniedziałek – Monday: Zamknięta/Closed 
Wtorek, Czwartek - Tuesday, Thursday:  
9:00 - 13:00; 13:30 - 16:00 
Środa - Wednesday:  
9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 
Piątek - Friday: 9:00 - 13:00 
 
Niedzielne Msze Św. / Sunday Masses 
Sobota / Saturday: 17:00 PL 
Niedziela / Sunday:  
8:00 PL, 9:30 EN, 11:00 PL 
12:45 PL – Msza Rodzinna / Family Mass 
with Children’s Liturgy Program in English 
 
Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
Poniedziałek / Monday:  7:30 Msza / Mass 
 
Wtorek / Tuesday:  7:30 Msza / Mass 
 
Środa / Wednesday:  7:30 Msza / Mass 
18:30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej    
     Pomocy / Novena to Our Lady of Perpetual Help 
18:40 Msza w Intencjach Zbiorowych /  
     Multiple Intentions Mass  
 
Czwartek / Thursday:  7:30 Msza / Mass 
 
Piątek / Friday:  7:30 Msza / Mass 

Pierwsze Piątki: po mszy - Adoracja, Litania 
i Akt Poświęcenia Sercu Pana Jezusa 
First Fridays: after mass - Adoration, Litany 
and Act of Consecration to the Sacred Heart 
of Jesus 

 
17:30-18:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
i Koronka do Miłosierdzia Bożego / Adoration of the 
Blessed Sacrament and Chaplet of the Divine Mercy 

Pierwsze Piątki: dodatkowo Litania i Akt 
Poświęcenia Sercu Pana Jezusa 
First Fridays: additionally Litany and Act of 
Consecration to Sacred Heart of Jesus  

 
18:30 Msza / Mass 
 
Sobota / Saturday:  7:30 Msza /Mass 

Pierwsze Soboty: po mszy - Adoracja, Litania 
Loretańska i Akt Oddania się Matce Bożej. 
First Saturdays: after mass - Adoration, Litany 
of Loreto and Act of Consecration to the 
Blessed Virgin Mary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posługa Chorym i Umierającym / 
Ministry to the Sick and Dying 
W razie potrzeby wizyty księdza u chorego lub 
umierającego proszę dzwonić: 905-544-0726. 
Jeśli potrzeba jest nagła, a ksiądz jest w danym 
momencie poza parafią, pielęgniarka powiadomi 
księdza, który jest „On Call” w danym szpitalu. 
In case of Emergency for a sick or dying person, please 
call: 905-544-0726. 
If the priest happens to be out of the parish at that 
time, a nurse will call the “Priest on Call” at the given 
hospital. 
 
Spowiedź / Confessions 
Poniedziałek - Sobota / Monday - Saturday  7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday  17:30 - 18:15 
 
Chrzty / Baptisms 
2-ga Niedziela miesiąca 14:00 PL - Więcej informacji na 
naszej stronie. 
4th Sunday of the month 2:00pm EN - See our website 
for more details. 
 
Śluby / Weddings 
Prosimy zgłaszać się do kancelarii na rok przed ślubem. 
Więcej informacji na naszej stronie. 
Please contact the Parish Office one year prior to the 
wedding. See our website for more details.  
 
Pogrzeby / Funerals 
Proszę skontaktować się z wybranym domem 
pogrzebowym, który uzgodni szczegóły pogrzebu. 
Please contact the funeral home of your choice to 
make arrangements. 
 
Kapłaństwo & Życie Zakonne /  
Priesthood & Religious Life 
Ks. Michał z chęcią odpowie na Twoje pytania 
i pomoże Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Father Michał will be more than happy to speak with 
you, answer any of your questions and accompany 
you in your discernment. More info on our website. 
 
Hostie Niskoglutenowe / Low Gluten Hosts  
Dostępne – w zakrystii przed Mszą. 
Available – upon request prior to Mass. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynajem Sali Parafialnej / Parish Hall Booking 
Jeśli chcielibyście Państwo wynająć salę parafialną na 
przyjęcia i imprezy okolicznościowe, prosimy o kontakt 
z kancelarią. 
If you wish to inquire about using our Parish Hall for 
any of your upcoming functions, please contact the 
Parish Office. 
 

Nowi Parafianie / New Parishioners 
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej! 
Zarejestrowanie się w naszej parafii ułatwi Państwu 
załatwienie wielu formalności związanych z przyjęciem 
pewnych sakramentów (np. chrztu czy ślubu), 
dokumentów potrzebnych poza parafią, a także 
wystawieniem tax receipt. Rejestracji można dokonać 
online, w kancelarii lub wziąć formularz z tyłu kościoła. 
 

Welcome to our parish community! Parish registration 
simplifies the process of receiving sacraments such as 
baptism or marriage, obtaining any documents you 
may need, and receiving a tax receipt for your 
contributions. 
Registration can be completed online or at the parish 
office during regular office hours. Parish registration 
forms are also available at the back of the church.  
 

Akta Parafialne /  Parish Records 
Bardzo prosimy o informowanie kancelarii o wszelkich 
zmianach danych naszych parafian – zmiana adresu, 
telefonu, itp. 
Our parish records are very important. We try to keep 
them up to date. Please advise the parish office of any 
changes – address, phone number, etc. 
 

Spadki / Bequests 
Codzienne funkcjonowanie naszej parafii uzależnione 
jest całkowicie od Waszych datków. Pamiętajmy 
o naszym kościele w testamencie. 
The everyday functioning of our parish relies entirely 
on your donations. Please remember our church in 
your will.  
 

Kawiarenka / Parish Café 

Zapraszamy w każdą niedzielę między 8:00 a 14:00. 
Open each Sunday 8 am – 2 pm . 
 
Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 

Liturgical Publications    3171 LENWORTH DR.  #12  MISSISSAUGA, ON  L4X 2G6  1-800-268-2637

Family Owned & Operated
Since 1936

1543 Main St. E.
(just W. of the Queenston traffic circle)

905.544.9798

Joanna's Florist

                                              Agnes Rudziak - Insurance Broker

905-574-7000 x216  •  agnesr@acumeninsurance.com
C: 289-700-7806   •   835 Paramount Dr., #301, Stoney Creek

• COMMERCIAL • AUTO
• STUDENT RENTAL • HOME

Digital Copies MFP
Document Solutions

755 King St. E.
905.523.8686

www.BBMBusiness.com

Uniko General
Construction

Oferuje swoje uslugi
Kompletne wykonczenia domów

remonty i naprawy
Licencja i ubezpieczenie

Bezplatna wycena
Stanislaw

905-662-2073

/

/

'

Henry's Home Renovations & Flooring
Specializing in Hardwood • Laminate • Tiles

Kitchen Back Splash & Bathroom Renovations
Henry Kucharski  905-818-8137  henryshomerenovations@hotmail.com

AIM REHABILITATION CENTRE

Funeral Home   905-574-0405           905-574-0405           Cemetery    905-522-5466905-522-5466
Mówimy po Polskuwimy po Polsku

905-312-8200    •    www.polimex.com
Best solution for air tickets, vacations, travel insurance, pilgrimages & parcels to Europe

Naborhood
Home Hardware

Glass & screen repairs, pipe threading, plumbing, electrical, paint.
797 Barton St. E.         905-545-8282

Family Dentistry • Cosmetic & Reconstructive Dentistry • Dentures • Digital XRays
Oral Surgery • Nitrous Oxide Sedation • Invisalign • Extended Hours
Providing Quality Dentistry for 35 Years  •  Mówimy po Polsku
1241 Barton St. E.  905-545-8521      www.CentreMallDental.ca

1314 Upper Wentworth St.   905-574-2222  •  stonehilldental.ca

Dr. Bogdan Zariczniak
Family, Orthodontic, Cosmetic and

Implant Dentisty. Mowimy po polsku.

Eat, Shop
Spend &

Enjoy LOCAL

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL

1015 Barton St. E.  905.545.0799
www.PolishHallHamilton.com

Polish Alliance of Canada,Polish Alliance of Canada, Branch 2

(White Eagle Banquet Centre)

Computer Diagnostics • Electrical • Tires
Safety Cert. • Tune-Ups • AC/Heating • Brakes
Engine/Tranny • Suspension • Programming

221 Gage Ave. N
905-548-0606

www.polfixauto.ca

Owner & Operator

442 Millen Rd, Unit 12

905-664-9898
epienkosz@cmsteeleinsurance.ca

Rozmawiam po polskuEric Pienkosz CIP, CAIB
Registered Insurance Broker

WATERDOWN
DENTURE CLINIC

Polish Community Centre Banquet Hall
Two Newly Renovated Halls for any Occasion.

For more information contact rental@banquethallburlington.com
or visit www.banquethallburlington.com
2316 Fairview St.      905-639-3236

www.baygardens.ca

POLISH CREDIT UNION
St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes Credit Union Limited

709 Barton St. East, HAMILTON, ON L8L 3A5
Tel. 905.545.5537 • www.polcu.com • Toll Free: 1.855.765.2822 Ext. 2204 • Bozena Bratos, Branch Manager

MORTGAGES • Personal, Commercial & Agricultural LOANS • INVESTMENTS

.

PROTEZY DENTYSTYCZNE - ruchome i na implantach. Mówimy po polsku!
245 Dundas St. E. #3  Waterdown   905-690-0222   waterdowndentureclinic.ca

FRISCOLANTI
FUNERAL CHAPEL LTD.

Celebrating over 50 Years
43 Barton St. E.  905-522-0912

www.friscolanti.com

SPOT

SPOT

SPOT

.
SPRZEDAZ  • INSTALACJA  • SERWIS

$250 RABAT RZADOWY na wymiane pieca
Piece gazowe • Linie gazowe

Centralna Klimatyzacja • Zbiorniki na ciepla wode
Nawilzacze powietrza

Financing Available

Jacek  416-319-4223

/

. c c
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MACIEJ JACK KOWALSKI
Sales Representative

905.929.9221
onlydreamhomes@gmail.com

Every House
I touch turns

to SOLD
Low Commission

Cashback for
Buyers

H E AT I N G  &  C O O L I N G

AUTO REPAIR DIAGNOSTIC CENTER

GRAND HEALTH ACADEMY
Oferujemy kursy: PSW, FSW, Physio Assist.,

Pharmacy Assist., MEDS Admin
2 Kampusy z parkingiem w Hamilton
** 905-577-7707 lub 905-385-7727 **

Myslisz o pracy w sluzbie zdrowia?  Zadzwon do nas!, .
/

,

Jestesmy dumni sluzyc Kanadzie i Polonii ponad 26 lat.
/

, ,

Fascination Fascination Flowers
Joanna's FloristJoanna's Florist

100% Satisfaction Guaranteed100% Satisfaction Guaranteed
1104 Fennell Ave. E.1104 Fennell Ave. E.

905-527-2881905-527-2881

MIESZKO M. CHUCHLA, B.A. LL.B
Adwokat, Notariusz

Prawo nieruchomosci i biznesu, oraz
testamenty upowaznienia i pelnomoctwo

Stoney Creek     905-930-8858
mchuchla@mclawfirm.ca

,

Mówimy po polsku.

Chiropractic, Physiotherapy, Massage Therapy.

905-383-0123   www.aimrehabilitation.ca

D: 905.515.7562  TF: 1.877.648.4451
romanr@royallepage.ca

ROMAN

RADOJEWSKI
Broker, B. Comm

30 years of experience
working for you!

INCOME TAX
Personal, Business, Corporate

mówimy po polsku

289-799-5262

unique
vision
centre

259 Hwy 8, Unit 6 (opp. St. Francis)
905-662-4000

one hour service available
eye exam by appointment

www.uvcentre.ca
mowimy po polsku

jbajorek6@gmail.com

Hamilton  289-389-1902

Mississauga  416-843-2941

Jacek Bajorek
Income Tax

 Personal/Corporation
 Business, HST

Bookkeeping & 
Accounting

Sales Representatives

NIBURSKI
  WALDI & MARGARET
      

905-536-7474
wniburski@sutton.com

www.hamiltonhomes-for-sale.com
www.besthamiltonhouses.com

LOW COMMISSION*  AND BUYER CASH BACK*
Call for details  •  zadzwon po szczególy/'

435 Main Street East GIORGIO'S

COMMERCIAL • INDUSTRIAL
RENTAL PROPERTIES
905-393-6259

stan@halasadevelopments.com

INSURANCE

Youngs Insurance
444 Plains  Rd E

Burlington

TADEUSZ BARAN
905-518-2974

David
Kwasniewski

Lawyer and Notary Public

Mówie po polsku

905-977-8552
kwasniewskilawyer.com
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marzenaczart@royallepage.ca

Marzena
Czart

Sales Representative
905-574-3038
416-879-0150

BARTEK LASOTA, CPA
Ksiegowy i uslugi biznesowe

905-512-0576
bartek.lasota@lasotaaccounting.com

/
c




