
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 
 

Wikariusze / Associate Pastors 
ks. Henryk Krajewski, C.R. 
ks. Krzysztof Szkubera, C.R. 
                        frkris085@gmail.com 
 

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 
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie 
internetowej parafialnej. Prosimy zgłaszać się 
telefonicznie do kancelarii. 
A registration form for baptisms is found on the parish 
website. Please contact the Parish Office to book a 
date. 
 

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 
Księża z chęcią odpowie na Twoje pytania 
i pomoże Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Our priests 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 

Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 
Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 
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February 7th, 2021 – Fifth Sunday of Ordinary Time 
     
Zbliża się Wielki Post, czas przygotowania do świąt 
Wielkanocnych, okres pokuty i nawrócenia poprzez post, 
modlitwę i jałmużnę. Okres ten rozpoczyna się Środą 
Popielcową, która w tym roku przypada 17. lutego. 
Zapraszamy na Mszę świętą, która nadawana będzie  
o godz. 8:00 rano i – podobnie jak msze niedzielne – 
dostępna w internecie przez resztę dnia.  
Przypominamy, że w ten dzień obowiązuje post ścisły, tzn. 
jakościowy i ilościowy: wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych oraz trzy posiłki w ciągu dnia: jeden posiłek „do 
syta”, dwa „na posilenie”. Post ścisły obowiązuje wszystkie 
osoby między 18 a 60 rokiem życia.  
Do czasu ponownego otwarcia kościołów zachęcamy też do 
prywatnego odprawiania nabożeństw wielkopostnych – 
Drogi Krzyżowej i/lub Gorzkich Żalów. Niech ten czas 
będzie okazją do wspólnej modlitwy w rodzinie, która jest 
tak bardzo potrzebna. Na stronie internetowej postaramy 
się zamieścić materiały pomocne w przeżywaniu tych 
nabożeństw – do czytania i/lub słuchania.  
 
 

Lent is approaching fast. It is a penitential season which 
with the traditional practices of fasting, praying and 
almsgiving helps us prepare for Easter, and to change our 
lives. It commences with Ash Wednesday, which this year 
falls on February 17th. There will be a recorded Mass on 
the parish website on this day at 8am. We remind everyone 
that there is an obligatory fast for those aged 18-60. This 
fast includes eating no meat and only three meals 
throughout the day: one of regular size and two small ones. 
While the church is still closed we encourage you all to 
privately pray the Stations of the Cross and the Lenten 
Bitter Lamentations (“Gorzkie Żale”). May this season be a 
time of family prayer. Lenten prayer materials will soon be 
posted on the parish website for you to read/listen to.  
 

Przypominamy, że w Wielkim Poście zwyczajowo nie jest 
udzielany w naszej parafii sakrament Chrztu Święty.  

Zachęcamy, by o ile to możliwe planować tę uroczystość  
po 4. kwietnia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt  

z kancelarią. 
 

We would like to remind you that traditionally there will be 
no baptisms during Lent in our parish (February 17th to 

April 4th 2021). Please see the parish website and contact 
the office to book a baptism after these dates. 

 
Next Young Adults Faith Formation Meeting with Ania 
will take place on Saturday, Feb. 20, at 7 pm. Join us 
through zoom from wherever you are… 

*** 
Kopertki na rok / 2021 / Envelopes 
Kopertki na 2021 rok można będzie odbierać  
w biurze parafialnym po złagodzeniu obowiązujących 
restrykcji, lub przy okazji odbioru kalendarza  
po wcześniejszym umówieniu spotkania.  
 

Parish Envelopes will be available for pick-up at the parish 
office once the lockdown restrictions are eased, or can be 
picked up along with calendars – by appointment.   

*** 
 
 

Kalendarz Parafialny  
Kalendarze Parafialne na rok 2021 są już dostępne – można 
je zamawiać emailem lub zostawiając wiadomość 
telefoniczną. Ofiara podobnie jak w zeszłym roku - $5.00 
(przygotowanie i wydrukowanie kosztowało nas $4.20 za 
sztukę, przy 800 zakupionych).   
Odbiór – po uprzednim umówieniu w biurze lub po 
zakończeniu kwarantanny w kościele. 
Tegoroczny kalendarz przedstawia sylwetki 12 mniej (i nieco 
bardziej) znanych świętych wraz z krótkim życiorysem oraz 
zdjęciami. Zawiera również wszystkie wydarzenia 2021, 
które odbędą się (zależnie od pandemii) w naszym kościele. 
Zachęcamy do nabycia! 
 

 
Parish Calendar 
We have received our Parish 2021 Calendars. They can be 
ordered via email or by leaving a voice message on our 
answering machine. The offering is the same as last year - 
$5.00 (it cost us $4.20 per piece to print them, with 800 
calendars bought). Pick up – at the office by appointment, 
or in church after the lockdown.  
This year’s edition introduces us to the lives of 12 “less 
known” (and a couple of “better known”) saints. It also 
marks all the important events which will happen in our 
church in 2021.  Make sure to order yours! 
Lektorzy chętni do czytania w czasie Mszy online proszeni 
są o kontakt z biurem. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

*** 
Coroczna Msza Jubileuszowa w katedrze dla par 
świętujących 25, 40, 50, 60 i więcej lat małżeństwa została 
odwołana ze względu na covid. Na stronie Diecezji można 
zamówić certyfikat/dyplom, który otrzymywały pary 
uczestniczące w tej bardzo popularnej Mszy: 
https://hamiltondiocese.com/offices/family-
ministry/sfm/anniversary-mass.php 
 
Nie jest odwołana natomiast nasza parafialna Msza dla 
małżeństw obchodzących Jubileusz Małżeństwa – odbędzie 
się ona 30 maja (jeśli nie będzie kwarantanny i przy 
obowiązujących wtedy restrykcjach) w naszym kościele. 
Tegoroczni Jubilaci mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w niej 
poprzez email lub telefonicznie.  Zapraszamy!  
 
The annual Mass at the Cathedral Basilica celebrating 
couples with their 25th, 40th, 50th, and 60th+ wedding 
anniversaries has been cancelled this year. Couples are still 
able to request certificates for their anniversary on the 
Diocesan website: 
https://hamiltondiocese.com/offices/family-
ministry/sfm/anniversary-mass.php 
 
The parish Wedding Anniversary Mass will still take 
place this year on May 30th at our church (restrictions 
permitting). Couples celebrating these major anniversaries 
can register for this Mass by providing the parish office with 
their full names and anniversary dates. Please email or call 
the Parish Office.  
 

 
 
 

7. lutego 2021 – V Niedziela Zwykła 
     

INTENCJE MSZALNE 
 
 

Poniedziałek, 8. lutego       
7:30 †† Stella i Frank Jaskowich  

 
Wtorek, 9. lutego     
7:30 O bł. Boże dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców 
 
 

 
Środa, 10. lutego      św. Scholastyki, dziewicy 
7:30 † Zbyszek Weber w 5-tą rocznicę śmierci  
                                                                             [Teresa z rodziną] 
 

18:30  
   † Krzysztof Stryżko w 5-tą rocznicę śmierci       [H. Stryżko] 
   †† z rodziny Jachna i Burzawa                           [J.H. Jachna] 
   †† zmarli znikąd pomocy nie mający  
                                                                               [rodzina Rostek] 
   †† Władysława i Joe Zdziołowski                   [R. Skurzyński] 
   †† Józef, Genowefa, Ryszard Powęska                             [syn] 
   † Mirosława Krysztofiak             [mąż i syn z rodziną] 
   †† Romana i Bronisław Wiśniewski                                  [syn] 
   † Sławomir Zapora                      [rodzice] 
   †† z rodziny Lauks i Cichoń          [Beata] 
   † Bronisława Siek               [K. Barski z rodziną] 
   † ojciec Antoni w 1-szą rocznicę śmierci                      [dzieci] 
   † Janina Nowak                           [Catholic Women’s League] 
   † Sebastian Sztaba w 12-tą rocznicę śmierci   [żona i dzieci] 
   † Witek Tarzych              [brat] 
   † Aleksander Szubert                           [żona] 
   †† z rodziny Stęchłych i Pelców    
   O bł. Boże w nauce dla Adriana i Marcina               [rodzice] 
   O bł. Boże dla dzieci           [Matka] 
   O błogosławioną śmierć dla Henryka Wierciocha   [siostra] 
 
Czwartek, 11. lutego       
7:30 † Adam Baran                 [D. Stewart] 

 
Piątek, 12. lutego  
7:30 †† Zofia i Adolf Gryszkiewicz                     [syn z rodziną] 
18:30 †† Stanisław Maślak w 45-tą rocznicę śmierci  
                                                                               [córka z rodziną]  

 
Sobota, 13. lutego        
7:30 †† Józef Książek                                                          [dzieci] 

 
Liturgia Niedzieli: V Niedziela Zwykła 

17:00 † Henryk Jabłoński                                      [G. Charczuk] 
 
Niedziela, 14. lutego 
 

8:00 †† Helena i Józef Sitnik                          [córka z rodziną] 
10:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
12:00 † Józef Nowak w 10-tą rocznicę śmierci  
                                                                               [córka z rodziną] 
14:00 †† Józef, Mieczysław, Bronisława Farbotko oraz Lucy  
                  Robinson              [Z. Farbotko] 
 
 
 

 
 
 
 
 

Słowo na Niedzielę…  
Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami 
siebie nie znamy do końca. Siebie i innych powinniśmy 
odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna.  
Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: 
Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe 
duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli  
w stanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się 
tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa.  
Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie?  
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa 
jako Lekarza dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę 
duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu 
wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, 
podnosi na duchu poprzez Słowo, które ma moc nas 
zbawić. 
Pozwólmy znaleźć się Jezusowi, który przychodzi dziś  
do nas w słowie. Niech to słowo leczy i uzdrawia nas  
oraz podnosi na duchu w codzienności. Niech przymnoży 
nam wiarę, nadzieję i miłość w kroczeniu za Panem. 
_________________________________________ 
 

 
Parish Office Closed to Visitors 

If for some reason you need to visit the office in person, or 
meet with one of our priests, please make sure to make  

an appointment first via the parish’s phone or email 
address. Thank you! 

 
Biuro parafialne zamknięte dla odwiedzających  

Wszelkie sprawy można nadal załatwiać przez telefon lub 
email. Każdą sprawę, która wymaga fizycznego przyjścia do 

biura, podobnie jak spotkanie z którymkolwiek z księży, 
należy najpierw umówić na konkretny dzień i godzinę  

z panią sekretarką (telefonicznie lub emailowo).  
Dziękujemy za zrozumienie!  

 
 

 
Temporary Church Closure 
As per the provincial lockdown, the church is closed until 
further notice. All requested Mass Intentions are being 
satisfied in private Eucharists celebrated by our priests. 
 
Tymczasowe zamknięcie kościołów 
Z powodu ogłoszonej przez rząd kwarantanny, wszystkie 
kościoły w Hamilton, w tym nasz, pozostają tymczasowo 
zamknięte do odwołania. Wszystkie zamówione intencje 
mszalne odprawiane są na bieżąco w prywatnie 
sprawowanych przez naszych księży Mszach świętych.   

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



February 7th, 2021 – Fifth Sunday of Ordinary Time 
     
Zbliża się Wielki Post, czas przygotowania do świąt 
Wielkanocnych, okres pokuty i nawrócenia poprzez post, 
modlitwę i jałmużnę. Okres ten rozpoczyna się Środą 
Popielcową, która w tym roku przypada 17. lutego. 
Zapraszamy na Mszę świętą, która nadawana będzie  
o godz. 8:00 rano i – podobnie jak msze niedzielne – 
dostępna w internecie przez resztę dnia.  
Przypominamy, że w ten dzień obowiązuje post ścisły, tzn. 
jakościowy i ilościowy: wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych oraz trzy posiłki w ciągu dnia: jeden posiłek „do 
syta”, dwa „na posilenie”. Post ścisły obowiązuje wszystkie 
osoby między 18 a 60 rokiem życia.  
Do czasu ponownego otwarcia kościołów zachęcamy też do 
prywatnego odprawiania nabożeństw wielkopostnych – 
Drogi Krzyżowej i/lub Gorzkich Żalów. Niech ten czas 
będzie okazją do wspólnej modlitwy w rodzinie, która jest 
tak bardzo potrzebna. Na stronie internetowej postaramy 
się zamieścić materiały pomocne w przeżywaniu tych 
nabożeństw – do czytania i/lub słuchania.  
 
 

Lent is approaching fast. It is a penitential season which 
with the traditional practices of fasting, praying and 
almsgiving helps us prepare for Easter, and to change our 
lives. It commences with Ash Wednesday, which this year 
falls on February 17th. There will be a recorded Mass on 
the parish website on this day at 8am. We remind everyone 
that there is an obligatory fast for those aged 18-60. This 
fast includes eating no meat and only three meals 
throughout the day: one of regular size and two small ones. 
While the church is still closed we encourage you all to 
privately pray the Stations of the Cross and the Lenten 
Bitter Lamentations (“Gorzkie Żale”). May this season be a 
time of family prayer. Lenten prayer materials will soon be 
posted on the parish website for you to read/listen to.  
 

Przypominamy, że w Wielkim Poście zwyczajowo nie jest 
udzielany w naszej parafii sakrament Chrztu Święty.  

Zachęcamy, by o ile to możliwe planować tę uroczystość  
po 4. kwietnia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt  

z kancelarią. 
 

We would like to remind you that traditionally there will be 
no baptisms during Lent in our parish (February 17th to 

April 4th 2021). Please see the parish website and contact 
the office to book a baptism after these dates. 

 
Next Young Adults Faith Formation Meeting with Ania 
will take place on Saturday, Feb. 20, at 7 pm. Join us 
through zoom from wherever you are… 

*** 
Kopertki na rok / 2021 / Envelopes 
Kopertki na 2021 rok można będzie odbierać  
w biurze parafialnym po złagodzeniu obowiązujących 
restrykcji, lub przy okazji odbioru kalendarza  
po wcześniejszym umówieniu spotkania.  
 

Parish Envelopes will be available for pick-up at the parish 
office once the lockdown restrictions are eased, or can be 
picked up along with calendars – by appointment.   

*** 
 
 

Kalendarz Parafialny  
Kalendarze Parafialne na rok 2021 są już dostępne – można 
je zamawiać emailem lub zostawiając wiadomość 
telefoniczną. Ofiara podobnie jak w zeszłym roku - $5.00 
(przygotowanie i wydrukowanie kosztowało nas $4.20 za 
sztukę, przy 800 zakupionych).   
Odbiór – po uprzednim umówieniu w biurze lub po 
zakończeniu kwarantanny w kościele. 
Tegoroczny kalendarz przedstawia sylwetki 12 mniej (i nieco 
bardziej) znanych świętych wraz z krótkim życiorysem oraz 
zdjęciami. Zawiera również wszystkie wydarzenia 2021, 
które odbędą się (zależnie od pandemii) w naszym kościele. 
Zachęcamy do nabycia! 
 

 
Parish Calendar 
We have received our Parish 2021 Calendars. They can be 
ordered via email or by leaving a voice message on our 
answering machine. The offering is the same as last year - 
$5.00 (it cost us $4.20 per piece to print them, with 800 
calendars bought). Pick up – at the office by appointment, 
or in church after the lockdown.  
This year’s edition introduces us to the lives of 12 “less 
known” (and a couple of “better known”) saints. It also 
marks all the important events which will happen in our 
church in 2021.  Make sure to order yours! 
Lektorzy chętni do czytania w czasie Mszy online proszeni 
są o kontakt z biurem. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

*** 
Coroczna Msza Jubileuszowa w katedrze dla par 
świętujących 25, 40, 50, 60 i więcej lat małżeństwa została 
odwołana ze względu na covid. Na stronie Diecezji można 
zamówić certyfikat/dyplom, który otrzymywały pary 
uczestniczące w tej bardzo popularnej Mszy: 
https://hamiltondiocese.com/offices/family-
ministry/sfm/anniversary-mass.php 
 
Nie jest odwołana natomiast nasza parafialna Msza dla 
małżeństw obchodzących Jubileusz Małżeństwa – odbędzie 
się ona 30 maja (jeśli nie będzie kwarantanny i przy 
obowiązujących wtedy restrykcjach) w naszym kościele. 
Tegoroczni Jubilaci mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w niej 
poprzez email lub telefonicznie.  Zapraszamy!  
 
The annual Mass at the Cathedral Basilica celebrating 
couples with their 25th, 40th, 50th, and 60th+ wedding 
anniversaries has been cancelled this year. Couples are still 
able to request certificates for their anniversary on the 
Diocesan website: 
https://hamiltondiocese.com/offices/family-
ministry/sfm/anniversary-mass.php 
 
The parish Wedding Anniversary Mass will still take 
place this year on May 30th at our church (restrictions 
permitting). Couples celebrating these major anniversaries 
can register for this Mass by providing the parish office with 
their full names and anniversary dates. Please email or call 
the Parish Office.  
 

 
 
 

7. lutego 2021 – V Niedziela Zwykła 
     

INTENCJE MSZALNE 
 
 

Poniedziałek, 8. lutego       
7:30 †† Stella i Frank Jaskowich  

 
Wtorek, 9. lutego     
7:30 O bł. Boże dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców 
 
 

 
Środa, 10. lutego      św. Scholastyki, dziewicy 
7:30 † Zbyszek Weber w 5-tą rocznicę śmierci  
                                                                             [Teresa z rodziną] 
 

18:30  
   † Krzysztof Stryżko w 5-tą rocznicę śmierci       [H. Stryżko] 
   †† z rodziny Jachna i Burzawa                           [J.H. Jachna] 
   †† zmarli znikąd pomocy nie mający  
                                                                               [rodzina Rostek] 
   †† Władysława i Joe Zdziołowski                   [R. Skurzyński] 
   †† Józef, Genowefa, Ryszard Powęska                             [syn] 
   † Mirosława Krysztofiak             [mąż i syn z rodziną] 
   †† Romana i Bronisław Wiśniewski                                  [syn] 
   † Sławomir Zapora                      [rodzice] 
   †† z rodziny Lauks i Cichoń          [Beata] 
   † Bronisława Siek               [K. Barski z rodziną] 
   † ojciec Antoni w 1-szą rocznicę śmierci                      [dzieci] 
   † Janina Nowak                           [Catholic Women’s League] 
   † Sebastian Sztaba w 12-tą rocznicę śmierci   [żona i dzieci] 
   † Witek Tarzych              [brat] 
   † Aleksander Szubert                           [żona] 
   †† z rodziny Stęchłych i Pelców    
   O bł. Boże w nauce dla Adriana i Marcina               [rodzice] 
   O bł. Boże dla dzieci           [Matka] 
   O błogosławioną śmierć dla Henryka Wierciocha   [siostra] 
 
Czwartek, 11. lutego       
7:30 † Adam Baran                 [D. Stewart] 

 
Piątek, 12. lutego  
7:30 †† Zofia i Adolf Gryszkiewicz                     [syn z rodziną] 
18:30 †† Stanisław Maślak w 45-tą rocznicę śmierci  
                                                                               [córka z rodziną]  

 
Sobota, 13. lutego        
7:30 †† Józef Książek                                                          [dzieci] 

 
Liturgia Niedzieli: V Niedziela Zwykła 

17:00 † Henryk Jabłoński                                      [G. Charczuk] 
 
Niedziela, 14. lutego 
 

8:00 †† Helena i Józef Sitnik                          [córka z rodziną] 
10:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
12:00 † Józef Nowak w 10-tą rocznicę śmierci  
                                                                               [córka z rodziną] 
14:00 †† Józef, Mieczysław, Bronisława Farbotko oraz Lucy  
                  Robinson              [Z. Farbotko] 
 
 
 

 
 
 
 
 

Słowo na Niedzielę…  
Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami 
siebie nie znamy do końca. Siebie i innych powinniśmy 
odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna.  
Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: 
Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe 
duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli  
w stanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się 
tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa.  
Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie?  
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa 
jako Lekarza dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę 
duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu 
wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, 
podnosi na duchu poprzez Słowo, które ma moc nas 
zbawić. 
Pozwólmy znaleźć się Jezusowi, który przychodzi dziś  
do nas w słowie. Niech to słowo leczy i uzdrawia nas  
oraz podnosi na duchu w codzienności. Niech przymnoży 
nam wiarę, nadzieję i miłość w kroczeniu za Panem. 
_________________________________________ 
 

 
Parish Office Closed to Visitors 

If for some reason you need to visit the office in person, or 
meet with one of our priests, please make sure to make  

an appointment first via the parish’s phone or email 
address. Thank you! 

 
Biuro parafialne zamknięte dla odwiedzających  

Wszelkie sprawy można nadal załatwiać przez telefon lub 
email. Każdą sprawę, która wymaga fizycznego przyjścia do 

biura, podobnie jak spotkanie z którymkolwiek z księży, 
należy najpierw umówić na konkretny dzień i godzinę  

z panią sekretarką (telefonicznie lub emailowo).  
Dziękujemy za zrozumienie!  

 
 

 
Temporary Church Closure 
As per the provincial lockdown, the church is closed until 
further notice. All requested Mass Intentions are being 
satisfied in private Eucharists celebrated by our priests. 
 
Tymczasowe zamknięcie kościołów 
Z powodu ogłoszonej przez rząd kwarantanny, wszystkie 
kościoły w Hamilton, w tym nasz, pozostają tymczasowo 
zamknięte do odwołania. Wszystkie zamówione intencje 
mszalne odprawiane są na bieżąco w prywatnie 
sprawowanych przez naszych księży Mszach świętych.   

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Wikariusze / Associate Pastors 
ks. Henryk Krajewski, C.R. 
ks. Krzysztof Szkubera, C.R. 
                        frkris085@gmail.com 
 

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 
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie 
internetowej parafialnej. Prosimy zgłaszać się 
telefonicznie do kancelarii. 
A registration form for baptisms is found on the parish 
website. Please contact the Parish Office to book a 
date. 
 

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 
Księża z chęcią odpowie na Twoje pytania 
i pomoże Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Our priests 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 

Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 
Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 
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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!

unique
vision
centre

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

259 Hwy 8, Unit 6  905-662-4000
www.uvcentre.ca   mowimy po polsku




