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 January 1, 2017 – Solemnity of Mary, the Holy Mother of God 
     

CHRZEST / BAPTISM 
 

Gratulujemy rodzicom Emersona Jeremy Studney, 
który zosta� w grudniu w��czone do rodziny Dzieci Bo�ych! 

 

We congratulate the family of  
Emerson Jeremy Studney who in December was 

welcomed into the family of God’s Children!  
 

Odeszli do wieczno�ci / We announce the passing of: 
† Joseph Wójcik, † Aniela Supelak 

Rodzinie i Przyjacio�om sk�adamy serdeczne wyrazy 
wspó�czucia  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie... 
We extend our most sincere condolences to their Family  

and Friends  
May the Good Lord grant them eternal rest… 

 
Arcybractwo Niewiast Ró�a�cowych zaprasza na 
Ró�aniec 8 stycznia po niedzielnej Mszy �wi�tej o 12:45.  
Po ró�a�cu Op�atek dla cz�onki� w sali parafialnej. 
 
The Women’s Rosary Society will be praying the Rosary on 
Sunday, January 8th after the 12:45pm mass. Afterwards, 
they invite all members to the parish hall for Op�atek. 
 

*** 
Juz w nast�pn� niedziel� po wszystkich Mszach �wi�tych 
zapraszamy na otwarcie naszej Kawiarenki 
Parafialnej!!! Pyszne domowe ciasto i kawa w serdecznej 
atmosferze.  
 
Dzi�kujemy Pani Stanis�awie Mi�tkiej za podj�cie si� 
koordynowania grafiku (rozk�adu) wypieków przez ró�ne 
grupy. Prosimy grupy chc�ce sprzedawa	 swoje wypieki o 
kontakt z kancelari�. 
 
Dzi�kujemy tak�e Rycerzom Kolumba za hojn� donacj� na 
zakup profesjonalnego ekspresu do kawy, oraz 
zamontowanie go w sali parafialnej.  
 
Next week after every mass we invite everyone to the 
opening of our Parish Café!!! We will have 
homemade pastries and coffee in a warm atmosphere. 
 
We thank Ms. Stanis�awa Mi�tka for volunteering to be the 
organizer of the baked goods made by various groups. We 
ask any group or individual who would like to sell their 
baked goods and support the Café to contact the Parish 
Office. 
 
We would also like to thank the Knights of Columbus for 
their generous donation to purchase and install  
the professional coffee machine. 
 

*** 
Od niedzieli 8 stycznia rusza w naszym ko�ciele „Msza 
Rodzinna” – w ka�d� niedziel� o godzinie 12:45. 
Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny z dzie	mi i 
m�odzie��. W trakcie tych Mszy odbywa	 si� b�dzie równie� 
równolegle Liturgia S�owa („Children’s Liturgy of the 
Word”) dla dzieci w wieku 4-10 lat. 

Beginning next Sunday, January 8th we will having a 
“Family Mass” every Sunday at 12:45pm. We invite all 
families with children and teenagers. During these masses 
we will be having the „Children’s Liturgy Program” for 
children ages 4-10. 

*** 
W tym miesi�cu ksi�dz proboszcz odwiedza	 b�dzie 
wszystkich ch�tnych parafian z wizyt� duszpastersk� („po 
kol�dzie”). Prosimy skontaktowa	 si� z kancelari� 
parafialn� w celu ustalenia terminu kol�dy.  
 
In January our pastor will be making pastoral visits to 
meet and get to know all St. Stan’s parishioners better. If 
you are interested, please call the parish office to schedule a 
visit.  

*** 
W niedziel� 15. stycznia 2017, o godz. 14:15 odb�dzie si� w 
naszym ko�ciele KONCERT KOL�D w wykonaniu 
po��czonych chórów Polonijnych z Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Po koncercie zapraszamy na pocz�stunek  
do sali parafialnej.  Wi�cej szczegó�ów na plakatach z ty�u 
ko�cio�a. Zapraszamy! 
 
Mark your calendars – on Sunday, January 15, 2017, at 2:15 
pm our church will be hosting a concert of CHRISTMAS 
CAROLS performed by united Polish Choirs of Canada 
and the U.S. Refreshments to follow in the Parish Hall. 
Please plan to join us for this wonderful event – and invite 
your friends, too! 

*** 
Otrzymali�my list od sióstr Augustianek, które prowadz� 
O�rodek dla Sierot oraz Przedszkole w Bielawie, z pro�b� o 
pomoc w remoncie kot�owni, �eby dzieciom nie by�o 
zimno. List wywieszony jest na tablicy og�osze� w 
przedsionku ko�cio�a, kopie do wzi�cia do domu wy�o�one 
s� te� przy biuletynach. Je�li chcecie Pa�stwo z�o�y	 ofiar� 
na ten cel, mo�na to zrobi	 w kancelarii, lub na tac�  
w osobnej kopertce z dopiskiem „Pomoc Siostrom”.  
Bóg zap�a	! 
 
We received a letter from the Augustinian Sisters who run 
an Orphanage and Pre-School in Bielawa asking us for help 
in purchasing a new boiler so that the children will not 
suffer the cold. Their letter is posted at the back of the 
church and copies to take home are located beside the 
bulletin. If you would like to make a donation please visit 
the parish office or place a separate envelope in the 
collection with the note “Help for the Sisters.” God bless! 
 
Og�oszenia Polonijne 

 
Szko�a Polonii im. Jana Paw�a II zaprasza na powtórk� 
Jase�ek w niedziel� 22 stycznia po Rodzinnej Mszy �wi�tej 
o 12:45 w sali parafialnej. 
 
The Jan Pawe� II Polish School invites everyone to a second 
performance of the Jase�ka on Sunday, January 22 after 
the Family Mass at 12:45pm in the parish hall.   

 

 1. stycznia, 2017 – Uroczysto  wi tej Bo ej Rodzicielki Maryi 
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedzia�ek, 2 stycznia  �w. Bazylego Wielkiego  
i �w. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Ko�cio�a    
7:30 O B�ogos�awie�stwo Bo�e dla rodziny Cieleckich 
 
Wtorek, 3 stycznia 
7:30 †† Zmarli z rodzin Poziomka, Klarewicz, Olszewski         
                                                                            [R. Poziomka] 
                                      
	roda, 4 stycznia 
7:30 † Marianna Gut w 7-m� rocznic� �mierci [syn]  
18:30 O Zdrowie dla Magdaleny Drabik i Janiny 
�pickiej     
                                                                   [Edward i Irena Lipski]
     
Czwartek, 5 stycznia   
7:30 † Józef Bajdo                     [Genowefa Bajdo]  
 
Pi�tek, 6 stycznia 

7:30 † Andrzej Lapi�ski                                 [córka]  
18:30 O B�ogos�awie�stwo Bo�e dla rodziny Babi�               
 
 

Sobota, 7 stycznia 
7:30 † Aleksandra Mi�uch    [W. Mi�uch] 
13:00 �lub – Monica Nowierski i Krzysztof Koziak 
 

Liturgia Niedzieli 
  

17:00 – Missa Pro Populo (w intencji parafian) 
 

Niedziela, 8 stycznia  Objawienie Pa�skie – Trzech Króli 

8:00 †† Zmarli z rodziny Pow�ska                    [K. Pow�ska] 
9:30 †† Teresa i Jan Heflin, John Drzewicki  [J. Dziewicki]  
11:00 † Waldemar K�odnicki         [córki] 
12:45 O B�ogos�awie�stwo Bo�e dla Arcybractwa Niewiast 
Ró�a�cowych 

 

*** 
Niedziela, 8. stycznia, 2016 /Sunday, January 8, 2016 

 
LEKTORZY 
B. Chwalisz / K. Janiga 
M. Bucik / Cz. Woloch 
M. Slivinska / K. Pogoda 
Z. Babis / O. Skrzat 
E. Olszak / E. Szok 
 
SZAFARZE EUCHARYSTII 

 
Sob. 17:00 
Ndz. 8:00 
9:30 
11:00 
12:45 
 
 
Sob. 17:00 
Ndz. 8:00 
9:30 
11:00 
12:45 

L. Prusko 
J. Zurek 
C. Gula 
D. Drela / J. Cwiklinski 
J. Wiech / C. Olejarz 

 


YWY RÓ
ANIEC  
7/8 stycznia 2016: sobota, godz. 16:30 - Ró�a �w. Barbary; 
niedziela: przed godz. 8:00 – Ró�a �w. Anny, przed 11:00 – 

Ró�a B�. Honorata   
i  Ró�a �w. Archanio�ów, przed godz.12:45 – Ró�a �w.S. 

Faustyny i  Ró�a �w. Franciszka z Asy�u 
 

 

 
 

 

S�owo na niedziel�… 
 

W pierwszym dniu nowego roku stajemy przed 
Bogiem, Panem czasu, który jest „Ten sam wczoraj, dzi� 
i na wieki". Ko�ció� w liturgii kieruje nasz wzrok ku Tej, 
która przynios�a �wiatu Zbawiciela, ku Maryi, �wi�tej 
Bo�ej Rodzicielce. Pochylona nad ��óbkiem Jezusa, 
zas�uchana w �piew anio�ów, zadziwiona wizyt� pasterzy  
i zapatrzona w Dzieci� uczy nas zas�uchania w Bo�y g�os 
przemawiaj�cy mow� wydarze�, czasem trudnych  
do zrozumienia i pos�usze�stwa Jego woli. 

Matka Zbawiciela jest i nasz� Matk� i pragnie 
uczestniczy	 po macierzy�sku we wszystkim, co z�o�y si� 
na ten nowy odcinek czasu, rok 2017. Dzi�kuj�c Bogu  
za dar Bo�ej i naszej Matki, pro�my J� o wstawiennictwo, 
aby�my dany nam czas umieli wykorzysta	 dla dobra 
naszych dusz. 
 
Niech przez wstawiennictwo Naj�wi�tszej Bo�ej 
Rodzicielki Bóg obficie nam wszystkim b�ogos�awi 
na ka�dy dzie� Nowego Roku 2017! 
 
 

Pragniemy poinformowa	, �e od pocz�tku grudnia nasze 
biuletyny dost�pne s� na stronie internetowej parafii w 
formacie PDF – www.stankostka.ca 
 
We would like to inform you that our parish bulletins are 
available online on our website in PDF format: 
www.stankostka.ca 

*** 
Kopertki na rok 2017 s� do odebrania w sali parafialnej  
po ka�dej niedzielnej mszy �wi�tej.   
 
2017 Envelopes are available for pick-up in the parish hall 
after every Sunday mass. 

*** 
 

Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL 
PUBLICATIONS, zaprasza wszystkich, którzy chcieliby  
si� w nim reklamowa	, do kontaktowania si� z Steven pod 
numerem 1-800-268-2637.  Reklamy na ok�adce, które 
pojawi� si� ju� niebawem, b�d� finansowa�y jego 
drukowanie.  
Zawiadamiamy, �e nie przyjmujemy ju� ulotek  
z reklamami jako wk�adek do biuletynu. Je�li chcecie 
Pa�stwo og�osi	 wydarzenie polonijne, prosimy o kontakt 
e-mailowy z kancelari� najpó�niej do wtorku 
wieczorem ka�dego tygodnia.  
 
LITURGICAL PUBLICATIONS will be setting up the 
advertisements for our bulletin. These ads will make our 
new bulletin possible, and will soon begin to appear at its 
back. Please support the bulletin and advertise your product 
or service. To do so, please call Steven at Liturgical 
Publications at 1-800-268-2637. 
We would like to inform everyone that we will no longer be 
accepting paper inserts for the bulletin. If you would like to 
advertise a community event, please email the Parish 
Office at the latest by Tuesday evening each week. 
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CHRZEST / BAPTISM 
 

Gratulujemy rodzicom Emersona Jeremy Studney, 
który zosta� w grudniu w��czone do rodziny Dzieci Bo�ych! 

 

We congratulate the family of  
Emerson Jeremy Studney who in December was 

welcomed into the family of God’s Children!  
 

Odeszli do wieczno�ci / We announce the passing of: 
† Joseph Wójcik, † Aniela Supelak 

Rodzinie i Przyjacio�om sk�adamy serdeczne wyrazy 
wspó�czucia  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie... 
We extend our most sincere condolences to their Family  

and Friends  
May the Good Lord grant them eternal rest… 

 
Arcybractwo Niewiast Ró�a�cowych zaprasza na 
Ró�aniec 8 stycznia po niedzielnej Mszy �wi�tej o 12:45.  
Po ró�a�cu Op�atek dla cz�onki� w sali parafialnej. 
 
The Women’s Rosary Society will be praying the Rosary on 
Sunday, January 8th after the 12:45pm mass. Afterwards, 
they invite all members to the parish hall for Op�atek. 
 

*** 
Juz w nast�pn� niedziel� po wszystkich Mszach �wi�tych 
zapraszamy na otwarcie naszej Kawiarenki 
Parafialnej!!! Pyszne domowe ciasto i kawa w serdecznej 
atmosferze.  
 
Dzi�kujemy Pani Stanis�awie Mi�tkiej za podj�cie si� 
koordynowania grafiku (rozk�adu) wypieków przez ró�ne 
grupy. Prosimy grupy chc�ce sprzedawa	 swoje wypieki o 
kontakt z kancelari�. 
 
Dzi�kujemy tak�e Rycerzom Kolumba za hojn� donacj� na 
zakup profesjonalnego ekspresu do kawy, oraz 
zamontowanie go w sali parafialnej.  
 
Next week after every mass we invite everyone to the 
opening of our Parish Café!!! We will have 
homemade pastries and coffee in a warm atmosphere. 
 
We thank Ms. Stanis�awa Mi�tka for volunteering to be the 
organizer of the baked goods made by various groups. We 
ask any group or individual who would like to sell their 
baked goods and support the Café to contact the Parish 
Office. 
 
We would also like to thank the Knights of Columbus for 
their generous donation to purchase and install  
the professional coffee machine. 
 

*** 
Od niedzieli 8 stycznia rusza w naszym ko�ciele „Msza 
Rodzinna” – w ka�d� niedziel� o godzinie 12:45. 
Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny z dzie	mi i 
m�odzie��. W trakcie tych Mszy odbywa	 si� b�dzie równie� 
równolegle Liturgia S�owa („Children’s Liturgy of the 
Word”) dla dzieci w wieku 4-10 lat. 

Beginning next Sunday, January 8th we will having a 
“Family Mass” every Sunday at 12:45pm. We invite all 
families with children and teenagers. During these masses 
we will be having the „Children’s Liturgy Program” for 
children ages 4-10. 

*** 
W tym miesi�cu ksi�dz proboszcz odwiedza	 b�dzie 
wszystkich ch�tnych parafian z wizyt� duszpastersk� („po 
kol�dzie”). Prosimy skontaktowa	 si� z kancelari� 
parafialn� w celu ustalenia terminu kol�dy.  
 
In January our pastor will be making pastoral visits to 
meet and get to know all St. Stan’s parishioners better. If 
you are interested, please call the parish office to schedule a 
visit.  

*** 
W niedziel� 15. stycznia 2017, o godz. 14:15 odb�dzie si� w 
naszym ko�ciele KONCERT KOL�D w wykonaniu 
po��czonych chórów Polonijnych z Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Po koncercie zapraszamy na pocz�stunek  
do sali parafialnej.  Wi�cej szczegó�ów na plakatach z ty�u 
ko�cio�a. Zapraszamy! 
 
Mark your calendars – on Sunday, January 15, 2017, at 2:15 
pm our church will be hosting a concert of CHRISTMAS 
CAROLS performed by united Polish Choirs of Canada 
and the U.S. Refreshments to follow in the Parish Hall. 
Please plan to join us for this wonderful event – and invite 
your friends, too! 

*** 
Otrzymali�my list od sióstr Augustianek, które prowadz� 
O�rodek dla Sierot oraz Przedszkole w Bielawie, z pro�b� o 
pomoc w remoncie kot�owni, �eby dzieciom nie by�o 
zimno. List wywieszony jest na tablicy og�osze� w 
przedsionku ko�cio�a, kopie do wzi�cia do domu wy�o�one 
s� te� przy biuletynach. Je�li chcecie Pa�stwo z�o�y	 ofiar� 
na ten cel, mo�na to zrobi	 w kancelarii, lub na tac�  
w osobnej kopertce z dopiskiem „Pomoc Siostrom”.  
Bóg zap�a	! 
 
We received a letter from the Augustinian Sisters who run 
an Orphanage and Pre-School in Bielawa asking us for help 
in purchasing a new boiler so that the children will not 
suffer the cold. Their letter is posted at the back of the 
church and copies to take home are located beside the 
bulletin. If you would like to make a donation please visit 
the parish office or place a separate envelope in the 
collection with the note “Help for the Sisters.” God bless! 
 
Og�oszenia Polonijne 

 
Szko�a Polonii im. Jana Paw�a II zaprasza na powtórk� 
Jase�ek w niedziel� 22 stycznia po Rodzinnej Mszy �wi�tej 
o 12:45 w sali parafialnej. 
 
The Jan Pawe� II Polish School invites everyone to a second 
performance of the Jase�ka on Sunday, January 22 after 
the Family Mass at 12:45pm in the parish hall.   
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Poniedzia�ek, 2 stycznia  �w. Bazylego Wielkiego  
i �w. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Ko�cio�a    
7:30 O B�ogos�awie�stwo Bo�e dla rodziny Cieleckich 
 
Wtorek, 3 stycznia 
7:30 †† Zmarli z rodzin Poziomka, Klarewicz, Olszewski         
                                                                            [R. Poziomka] 
                                      
	roda, 4 stycznia 
7:30 † Marianna Gut w 7-m� rocznic� �mierci [syn]  
18:30 O Zdrowie dla Magdaleny Drabik i Janiny 
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                                                                   [Edward i Irena Lipski]
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13:00 �lub – Monica Nowierski i Krzysztof Koziak 
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17:00 – Missa Pro Populo (w intencji parafian) 
 

Niedziela, 8 stycznia  Objawienie Pa�skie – Trzech Króli 

8:00 †† Zmarli z rodziny Pow�ska                    [K. Pow�ska] 
9:30 †† Teresa i Jan Heflin, John Drzewicki  [J. Dziewicki]  
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Ró�a�cowych 

 

*** 
Niedziela, 8. stycznia, 2016 /Sunday, January 8, 2016 

 
LEKTORZY 
B. Chwalisz / K. Janiga 
M. Bucik / Cz. Woloch 
M. Slivinska / K. Pogoda 
Z. Babis / O. Skrzat 
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Faustyny i  Ró�a �w. Franciszka z Asy�u 
 

 

 
 

 

S�owo na niedziel�… 
 

W pierwszym dniu nowego roku stajemy przed 
Bogiem, Panem czasu, który jest „Ten sam wczoraj, dzi� 
i na wieki". Ko�ció� w liturgii kieruje nasz wzrok ku Tej, 
która przynios�a �wiatu Zbawiciela, ku Maryi, �wi�tej 
Bo�ej Rodzicielce. Pochylona nad ��óbkiem Jezusa, 
zas�uchana w �piew anio�ów, zadziwiona wizyt� pasterzy  
i zapatrzona w Dzieci� uczy nas zas�uchania w Bo�y g�os 
przemawiaj�cy mow� wydarze�, czasem trudnych  
do zrozumienia i pos�usze�stwa Jego woli. 

Matka Zbawiciela jest i nasz� Matk� i pragnie 
uczestniczy	 po macierzy�sku we wszystkim, co z�o�y si� 
na ten nowy odcinek czasu, rok 2017. Dzi�kuj�c Bogu  
za dar Bo�ej i naszej Matki, pro�my J� o wstawiennictwo, 
aby�my dany nam czas umieli wykorzysta	 dla dobra 
naszych dusz. 
 
Niech przez wstawiennictwo Naj�wi�tszej Bo�ej 
Rodzicielki Bóg obficie nam wszystkim b�ogos�awi 
na ka�dy dzie� Nowego Roku 2017! 
 
 

Pragniemy poinformowa	, �e od pocz�tku grudnia nasze 
biuletyny dost�pne s� na stronie internetowej parafii w 
formacie PDF – www.stankostka.ca 
 
We would like to inform you that our parish bulletins are 
available online on our website in PDF format: 
www.stankostka.ca 

*** 
Kopertki na rok 2017 s� do odebrania w sali parafialnej  
po ka�dej niedzielnej mszy �wi�tej.   
 
2017 Envelopes are available for pick-up in the parish hall 
after every Sunday mass. 

*** 
 

Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL 
PUBLICATIONS, zaprasza wszystkich, którzy chcieliby  
si� w nim reklamowa	, do kontaktowania si� z Steven pod 
numerem 1-800-268-2637.  Reklamy na ok�adce, które 
pojawi� si� ju� niebawem, b�d� finansowa�y jego 
drukowanie.  
Zawiadamiamy, �e nie przyjmujemy ju� ulotek  
z reklamami jako wk�adek do biuletynu. Je�li chcecie 
Pa�stwo og�osi	 wydarzenie polonijne, prosimy o kontakt 
e-mailowy z kancelari� najpó�niej do wtorku 
wieczorem ka�dego tygodnia.  
 
LITURGICAL PUBLICATIONS will be setting up the 
advertisements for our bulletin. These ads will make our 
new bulletin possible, and will soon begin to appear at its 
back. Please support the bulletin and advertise your product 
or service. To do so, please call Steven at Liturgical 
Publications at 1-800-268-2637. 
We would like to inform everyone that we will no longer be 
accepting paper inserts for the bulletin. If you would like to 
advertise a community event, please email the Parish 
Office at the latest by Tuesday evening each week. 
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Tel: 905-544-0726         Fax: 905-544-8783

Email: stankostka@cogeco.ca      www.stankostka.ca

Administrator: ks. Michal Kruszewski, C.R.   fr.michal.cr@gmail.com

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

Kancelaria Parafialna / Parish Office: Ms. Sylvia Panczyk 
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