
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 
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 June 14th, 2020 – The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)  
     
OTWIERAMY KOŚCIOŁY!!!! 
Od wtorku, 16. czerwca, nasz kościół może zostać 
ponownie otwarty, o ile będzie w stanie spełnić wymagania 
zdrowotne nałożone przez rząd Ontario. Potrzebujemy 
wielu wolontariuszy, aby te wymagania (dezynfekcja 
kościoła po każdej mszy, siadanie w kościele z zachowaniem 
bezpiecznej odległości 2 metrów, itp.) mogły być wypełnio-
ne. Jutro, w poniedziałek 15. czerwca o godz. 10:00 lub 
19:00 zapraszamy na sesję treningową dla wolontariuszy –  
w kościele. Prosimy o pomoc, byśmy mogli odnaleźć się  
i funkcjonować w tej nowej rzeczywistości.  
Więcej informacji na stronie internetowej w liście od księdza 
proboszcza – bardzo prosimy o zapoznanie się z wszystkimi 
informacjami i wymogami nałożonymi na nas przez rząd. 
 
Z uwagi na konieczność dezynfekcji ławek po każdej Mszy 
świętej oraz „kierowania ruchem” przed każdą Mszą, 
potrzebujemy min. 1 godzinę odstępu między Mszami. 
Dlatego tymczasowo zmieniamy godziny następujących 
mszy niedzielnych: 
- dotyczasowa godz. 9:30 odprawiana jest o g. 10:00 
- dotychczasowa godz. 11:00 odprawiana jest o 12:00 
- dotychczasowa godz. 12:45 odprawiana jest o 14:00 
Intencje automatycznie przechodzą z dotychczasowych 
mszy na nowe godziny.  
Msza o 10:00 jest Mszą po angielsku. Msza o 14:00 traci 
status Mszy rodzinnej, jako że Liturgia Słowa dla dzieci  
z tyłu kościoła, kazania oraz chórek dziecięcy są niemożliwe 
do zrealizowania z zachowaniem 2 m odstępu.  
 
Aby móc godnie uczestniczyć w pierwszej niedzielnej Mszy 
świętej zorganizowaliśmy spowiedź z udziałem polskich 
księży we wtorek, 16 czerwca w godzinach 18:00 - 19:30.  
Spowiedź odbywać się będzie w bezpiecznych warunkach  
(w kościele, w sali parafialnej i na parkingu) z zachowaniem 
zdrowotnych zaleceń rządowych. Proszę przynieść maseczki 
i rękawiczki.  
Do zobaczenia wkrótce! 

*** 
CHURCHES ARE BEING REOPENED!!! 
Beginning Tuesday, June 16th, our church is allowed to 
open, provided we fulfill the health and safety requirements 
declared by the Government of Ontario. To do so, we will 
need many volunteers (to disinfect the pews after each 
Mass, to seat people in designated pews helping them keep 
the social distance of 2 m., etc.) Tomorrow, on Monday 
June 15th, there will be two training sessions for volunteers, 
one at 10:00 am and the other at 7 pm (one to choose from) 
in the church. We ask for your help so that we can fulfill all 
the health requirements and function well in this new 
(hopefully temporary) reality. 
Please read the letter from our pastor (posted on the 
website) containing all the rules and regulations we need to 
follow in order to remain open and be safe. 
 
Because we are required to disinfect all the pews after each 
Mass, as well as control and direct “the traffic” of 
parishioners before each Mass, sitting them in designated 
areas, we require a full hour between each Mass. Therefore, 
we decided to temporarily change the times of some of our 
Sunday Masses. And so… 

…the former 9:30 Mass will now be celebrated at 10:00  
…the former 11:00 Mass will now be celebrated at 12:00 
…and the former 12:45 Mass will now be celebrated at 2 pm 
The requested intentions will be automatically transferred 
to the new Mass times. The “new” 10 am Mass will be 
celebrated in English. The 2 pm Mass loses its “Family 
Mass” status in the sense that there will be no Children’s 
Liturgy Program at the back of the church, no children’s 
homily and no children’s choir. These will resume in 
September.  
 
In order to prepare well for the first (in some time) “live” 
Mass and communion, we are inviting you to take 
advantage of the sacrament of reconciliation. On 
Tuesday, June 16, 6 pm – 7:30 pm, there will be many 
Polish priests (speaking English, too) available for 
confession – in the church, in the parish hall and around in 
the parking lot if needed. You will be able to receive the 
sacrament safely (please make sure to bring and wear a face 
mask, as well as disposable gloves).  
See you soon!!! 

*** 
Renowacja zakrystii jest prawie zakończona. 
Potrzebujemy kogoś do założenia ścianek gipsowych (tylko 
w brakujących dwóch miejscach) oraz pomalowania 
odkrytych przez nowe szafy powierzchni. Prosimy o kontakt 
z kancelarią w sprawie szczegółów. Bóg zapłać.  
 
The renovation of the sacristy is almost finished.  
We are looking for someone to do some plaster repair work 
and painting in certain spots. Please contact the parish 
office for more details. Thank you! 

*** 
Podczas gdy msze i nabożeństwa mogą odbywać się  
w kościele z 30% pojemnością budynku, śluby i pogrzeby 
nadal mają limit 10 osób. Wiąże się to z faktem, że rząd 
zakłada gości spoza miasta czy nawet prowincji.  
W przypadku czyjejś śmierci prosimy o kontakt z domem 
pogrzebowym, który z kolei skontaktuje się z nami.  
 
Sakrament namaszczenia chorych dozwolony jest  
w domach prywatnych, natomiast szpitale i domy opieki  
w Hamilton nadal nie dopuszczają księży (i większości 
rodziny) do chorych.  

*** 
While Masses and liturgies in the church are allowed up to 
the building’s 30% capacity, weddings and funerals are 
still limited to 10 people attending, priest included.   
 
The sacrament of the sick can be administered to those 
residing in their own homes. Hamilton’s hospitals and 
nursing homes still don’t allow the priests (or most family 
members, for that matter) to visit any patients.  

*** 
Małe przypomnienie dla wszystkich dzwoniących do 
kancelarii i zostawiających wiadomości – nie znamy 
wszystkich parafian po głosie. Jeśli ktoś dzwoni  
w konkretnej sprawie i prosi o odpowiedź księdza czy pani 
sekretarki, dobrze by było się przedstawić i zostawić numer 
telefonu, pod który mamy oddzwonić... �  

     14. czerwca 2020 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 15. czerwca     
7:30 † Ryszard Gadek w rocznicę śmierci      [żona z rodziną] 
 

Wtorek, 16. czerwca  (kościół ponownie otwarty) 
7:30 † Helena Dziuba                     [rodzina] 
 

Środa, 17. czerwca    
7:30 O bł. Boże dla Ojca świętego 
18:30  
   †† Rodzice z obojga stron                                  [J. Angielczyk] 
   †† z rodziny Kiełek, Koperniak, Dymczak, Ilnicki  [rodzina] 
   † Łucja Janiszewska                                             [siostrzenica] 
   †† z rodziny Siek, Makarewicz, Barski, Kostecki     [B. Siek] 
   †† Józef i Michalina Ksiądzyna      [córka Czesława] 
   † Michał Grochowicz         [żona z dziećmi] 
   † Marian Czok              [żona] 
   † Marianna Zapora       [rodzina] 
   † Aleksandra Jargiło           [syn z rodziną] 
   †† Irena, Władysław i Henry Latus                [córka i siostra] 
   †† z rodziny Grobelny                                                          [syn] 
   O bł. Boże dla dzieci i wnuków                              [A. Kosicki] 
   O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków                   [Mama] 
   O zdrowie i bł. Boże dla syna       [rodzice] 
   

Czwartek, 18. czerwca      
7:30 †† Leopold Grobelny i zmarli z obojga stron          [żona] 
 

Piątek, 19. czerwca     Uroczystość Najświętszego Serca  
                                                       Pana Jezusa 
7:30 †† Małgorzata i Paweł Waliccy oraz rodzice z obojga  
              stron                                                           [córka i wnuki] 
18:30 †† Anna, Franciszek i Tadeusz Tęcza               [rodzina] 
 

Sobota, 20. czerwca     Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny  
7:30 †† Wiktor Husar w 20-tą rocznicę śmierci oraz  
              Stanisława Husar                   [rodzina] 
 

Liturgia Niedzieli – XII Niedziela Zwykła 
17:00 †† Artur i Helena Szlachetka                              [rodzina] 

 
 

Niedziela, 21. czerwca   
 

8:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
10:00 For God’s blessing and good health Anna & Czesław  
          Wołoch on their 45th wedding anniversary     [children] 
12:00 †† Franciszek i Zofia Biesiadecki           [syn z rodziną] 
14:00 † O spokój duszy i dostąpienie chwały Bożej dla Alka  
              Trzpila w 3-ią rocznicę śmierci        [Mama z rodziną] 
 

 
Proszę zwrócić uwagę na nowe (tymczasowe) godziny 
Mszy niedzielnych. Wyjaśnienie na następnej stronie. 

 
Please notice the new (temporary) Sunday Mass times. 

See next page for more information. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowo na Niedzielę… 
Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski 
Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej 
uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę 
wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się  
w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego 
naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię 
świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując 
Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze 
wszystkimi, którzy Go przyjmują - zaczynamy na nich 
patrzeć tak jak On. 
 

 
 

OSTATNIA Msza święta online z naszego kościoła 
W ten weekend odbyła się ostatnia transmisja Mszy świętej 
z naszego kościoła. Wraz z ponownym otwarciem kościołów 
nie możemy już kontynuować przekazów internetowych. 
Wszyscy ci, którzy są chorzy, obawiają się o swoje zdrowie 
lub z innych przyczyn nie mogą przyjść do kościoła, mogą 
korzystać z Mszy świętej nadawanej przez Salt and Light TV 
(codziennie 6:30, 11:00, 15:00) oraz na stronie internetowej 
https://saltandlighttv.org/mass/ Msze transmitowane są 
również codziennie na kanale Vision TV o godz. 8:00 rano. 
 

LAST Online Mass from our church 
This Sunday our parish celebrated the final online Mass. 
Given that the churches are reopening as of next weekend, 
we are not allowed to broadcast our Masses over the 
internet anymore. All those who are sick, afraid of the virus, 
or otherwise unable to come to church, are invited to 
participate in Masses broadcasted by Salt and Light TV 
(each day at 6:30 am, 11:00 am, 3:00 pm) or online at: 
https://saltandlighttv.org/mass/. Vision TV broadcasts 
Mass on Sunday at 8:00 am as well.  
                                                 *** 
Kancelaria /Parish Office 
Pomimo częściowego otwarcia kościołów, biura parafialne 
mają nadal pozostać zamknięte. Nasza kancelaria również 
pozostaje zamknięta do odwołania. Prosimy o kontakt 
emailowy lub pozostawienie wiadomości głosowej przez 
telefon.  
 

Despite churches being partially open, the parish offices are 
to remain closed for the public. Our Office, therefore, 
remains closed until further notice. You may contact us via 
email or by leaving a voicemail.  

*** 
Odeszli do wieczności / We announce the passing of: 

† Katherine Pesowski, † Tadeusz Kania 
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… 
 
Witamy w naszej parafii kl. Edwarda Sikorę CR.  
Ed będzie z nami przez jakiś czas, bliżej jeszcze 
nieokreślony. Nasz kleryk ma polskie pochodzenie (mówi 
dobrze po polsku), urodził się jednak w Kanadzie.  
Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie i życzymy 
Bożego błogosławieństwa w rozeznawaniu powołania do 
kapłaństwa.  
 
 



 June 14th, 2020 – The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)  
     
OTWIERAMY KOŚCIOŁY!!!! 
Od wtorku, 16. czerwca, nasz kościół może zostać 
ponownie otwarty, o ile będzie w stanie spełnić wymagania 
zdrowotne nałożone przez rząd Ontario. Potrzebujemy 
wielu wolontariuszy, aby te wymagania (dezynfekcja 
kościoła po każdej mszy, siadanie w kościele z zachowaniem 
bezpiecznej odległości 2 metrów, itp.) mogły być wypełnio-
ne. Jutro, w poniedziałek 15. czerwca o godz. 10:00 lub 
19:00 zapraszamy na sesję treningową dla wolontariuszy –  
w kościele. Prosimy o pomoc, byśmy mogli odnaleźć się  
i funkcjonować w tej nowej rzeczywistości.  
Więcej informacji na stronie internetowej w liście od księdza 
proboszcza – bardzo prosimy o zapoznanie się z wszystkimi 
informacjami i wymogami nałożonymi na nas przez rząd. 
 
Z uwagi na konieczność dezynfekcji ławek po każdej Mszy 
świętej oraz „kierowania ruchem” przed każdą Mszą, 
potrzebujemy min. 1 godzinę odstępu między Mszami. 
Dlatego tymczasowo zmieniamy godziny następujących 
mszy niedzielnych: 
- dotyczasowa godz. 9:30 odprawiana jest o g. 10:00 
- dotychczasowa godz. 11:00 odprawiana jest o 12:00 
- dotychczasowa godz. 12:45 odprawiana jest o 14:00 
Intencje automatycznie przechodzą z dotychczasowych 
mszy na nowe godziny.  
Msza o 10:00 jest Mszą po angielsku. Msza o 14:00 traci 
status Mszy rodzinnej, jako że Liturgia Słowa dla dzieci  
z tyłu kościoła, kazania oraz chórek dziecięcy są niemożliwe 
do zrealizowania z zachowaniem 2 m odstępu.  
 
Aby móc godnie uczestniczyć w pierwszej niedzielnej Mszy 
świętej zorganizowaliśmy spowiedź z udziałem polskich 
księży we wtorek, 16 czerwca w godzinach 18:00 - 19:30.  
Spowiedź odbywać się będzie w bezpiecznych warunkach  
(w kościele, w sali parafialnej i na parkingu) z zachowaniem 
zdrowotnych zaleceń rządowych. Proszę przynieść maseczki 
i rękawiczki.  
Do zobaczenia wkrótce! 

*** 
CHURCHES ARE BEING REOPENED!!! 
Beginning Tuesday, June 16th, our church is allowed to 
open, provided we fulfill the health and safety requirements 
declared by the Government of Ontario. To do so, we will 
need many volunteers (to disinfect the pews after each 
Mass, to seat people in designated pews helping them keep 
the social distance of 2 m., etc.) Tomorrow, on Monday 
June 15th, there will be two training sessions for volunteers, 
one at 10:00 am and the other at 7 pm (one to choose from) 
in the church. We ask for your help so that we can fulfill all 
the health requirements and function well in this new 
(hopefully temporary) reality. 
Please read the letter from our pastor (posted on the 
website) containing all the rules and regulations we need to 
follow in order to remain open and be safe. 
 
Because we are required to disinfect all the pews after each 
Mass, as well as control and direct “the traffic” of 
parishioners before each Mass, sitting them in designated 
areas, we require a full hour between each Mass. Therefore, 
we decided to temporarily change the times of some of our 
Sunday Masses. And so… 

…the former 9:30 Mass will now be celebrated at 10:00  
…the former 11:00 Mass will now be celebrated at 12:00 
…and the former 12:45 Mass will now be celebrated at 2 pm 
The requested intentions will be automatically transferred 
to the new Mass times. The “new” 10 am Mass will be 
celebrated in English. The 2 pm Mass loses its “Family 
Mass” status in the sense that there will be no Children’s 
Liturgy Program at the back of the church, no children’s 
homily and no children’s choir. These will resume in 
September.  
 
In order to prepare well for the first (in some time) “live” 
Mass and communion, we are inviting you to take 
advantage of the sacrament of reconciliation. On 
Tuesday, June 16, 6 pm – 7:30 pm, there will be many 
Polish priests (speaking English, too) available for 
confession – in the church, in the parish hall and around in 
the parking lot if needed. You will be able to receive the 
sacrament safely (please make sure to bring and wear a face 
mask, as well as disposable gloves).  
See you soon!!! 

*** 
Renowacja zakrystii jest prawie zakończona. 
Potrzebujemy kogoś do założenia ścianek gipsowych (tylko 
w brakujących dwóch miejscach) oraz pomalowania 
odkrytych przez nowe szafy powierzchni. Prosimy o kontakt 
z kancelarią w sprawie szczegółów. Bóg zapłać.  
 
The renovation of the sacristy is almost finished.  
We are looking for someone to do some plaster repair work 
and painting in certain spots. Please contact the parish 
office for more details. Thank you! 

*** 
Podczas gdy msze i nabożeństwa mogą odbywać się  
w kościele z 30% pojemnością budynku, śluby i pogrzeby 
nadal mają limit 10 osób. Wiąże się to z faktem, że rząd 
zakłada gości spoza miasta czy nawet prowincji.  
W przypadku czyjejś śmierci prosimy o kontakt z domem 
pogrzebowym, który z kolei skontaktuje się z nami.  
 
Sakrament namaszczenia chorych dozwolony jest  
w domach prywatnych, natomiast szpitale i domy opieki  
w Hamilton nadal nie dopuszczają księży (i większości 
rodziny) do chorych.  

*** 
While Masses and liturgies in the church are allowed up to 
the building’s 30% capacity, weddings and funerals are 
still limited to 10 people attending, priest included.   
 
The sacrament of the sick can be administered to those 
residing in their own homes. Hamilton’s hospitals and 
nursing homes still don’t allow the priests (or most family 
members, for that matter) to visit any patients.  

*** 
Małe przypomnienie dla wszystkich dzwoniących do 
kancelarii i zostawiających wiadomości – nie znamy 
wszystkich parafian po głosie. Jeśli ktoś dzwoni  
w konkretnej sprawie i prosi o odpowiedź księdza czy pani 
sekretarki, dobrze by było się przedstawić i zostawić numer 
telefonu, pod który mamy oddzwonić... �  

     14. czerwca 2020 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 15. czerwca     
7:30 † Ryszard Gadek w rocznicę śmierci      [żona z rodziną] 
 

Wtorek, 16. czerwca  (kościół ponownie otwarty) 
7:30 † Helena Dziuba                     [rodzina] 
 

Środa, 17. czerwca    
7:30 O bł. Boże dla Ojca świętego 
18:30  
   †† Rodzice z obojga stron                                  [J. Angielczyk] 
   †† z rodziny Kiełek, Koperniak, Dymczak, Ilnicki  [rodzina] 
   † Łucja Janiszewska                                             [siostrzenica] 
   †† z rodziny Siek, Makarewicz, Barski, Kostecki     [B. Siek] 
   †† Józef i Michalina Ksiądzyna      [córka Czesława] 
   † Michał Grochowicz         [żona z dziećmi] 
   † Marian Czok              [żona] 
   † Marianna Zapora       [rodzina] 
   † Aleksandra Jargiło           [syn z rodziną] 
   †† Irena, Władysław i Henry Latus                [córka i siostra] 
   †† z rodziny Grobelny                                                          [syn] 
   O bł. Boże dla dzieci i wnuków                              [A. Kosicki] 
   O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków                   [Mama] 
   O zdrowie i bł. Boże dla syna       [rodzice] 
   

Czwartek, 18. czerwca      
7:30 †† Leopold Grobelny i zmarli z obojga stron          [żona] 
 

Piątek, 19. czerwca     Uroczystość Najświętszego Serca  
                                                       Pana Jezusa 
7:30 †† Małgorzata i Paweł Waliccy oraz rodzice z obojga  
              stron                                                           [córka i wnuki] 
18:30 †† Anna, Franciszek i Tadeusz Tęcza               [rodzina] 
 

Sobota, 20. czerwca     Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny  
7:30 †† Wiktor Husar w 20-tą rocznicę śmierci oraz  
              Stanisława Husar                   [rodzina] 
 

Liturgia Niedzieli – XII Niedziela Zwykła 
17:00 †† Artur i Helena Szlachetka                              [rodzina] 

 
 

Niedziela, 21. czerwca   
 

8:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
10:00 For God’s blessing and good health Anna & Czesław  
          Wołoch on their 45th wedding anniversary     [children] 
12:00 †† Franciszek i Zofia Biesiadecki           [syn z rodziną] 
14:00 † O spokój duszy i dostąpienie chwały Bożej dla Alka  
              Trzpila w 3-ią rocznicę śmierci        [Mama z rodziną] 
 

 
Proszę zwrócić uwagę na nowe (tymczasowe) godziny 
Mszy niedzielnych. Wyjaśnienie na następnej stronie. 

 
Please notice the new (temporary) Sunday Mass times. 

See next page for more information. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowo na Niedzielę… 
Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski 
Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej 
uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę 
wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się  
w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego 
naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię 
świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując 
Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze 
wszystkimi, którzy Go przyjmują - zaczynamy na nich 
patrzeć tak jak On. 
 

 
 

OSTATNIA Msza święta online z naszego kościoła 
W ten weekend odbyła się ostatnia transmisja Mszy świętej 
z naszego kościoła. Wraz z ponownym otwarciem kościołów 
nie możemy już kontynuować przekazów internetowych. 
Wszyscy ci, którzy są chorzy, obawiają się o swoje zdrowie 
lub z innych przyczyn nie mogą przyjść do kościoła, mogą 
korzystać z Mszy świętej nadawanej przez Salt and Light TV 
(codziennie 6:30, 11:00, 15:00) oraz na stronie internetowej 
https://saltandlighttv.org/mass/ Msze transmitowane są 
również codziennie na kanale Vision TV o godz. 8:00 rano. 
 

LAST Online Mass from our church 
This Sunday our parish celebrated the final online Mass. 
Given that the churches are reopening as of next weekend, 
we are not allowed to broadcast our Masses over the 
internet anymore. All those who are sick, afraid of the virus, 
or otherwise unable to come to church, are invited to 
participate in Masses broadcasted by Salt and Light TV 
(each day at 6:30 am, 11:00 am, 3:00 pm) or online at: 
https://saltandlighttv.org/mass/. Vision TV broadcasts 
Mass on Sunday at 8:00 am as well.  
                                                 *** 
Kancelaria /Parish Office 
Pomimo częściowego otwarcia kościołów, biura parafialne 
mają nadal pozostać zamknięte. Nasza kancelaria również 
pozostaje zamknięta do odwołania. Prosimy o kontakt 
emailowy lub pozostawienie wiadomości głosowej przez 
telefon.  
 

Despite churches being partially open, the parish offices are 
to remain closed for the public. Our Office, therefore, 
remains closed until further notice. You may contact us via 
email or by leaving a voicemail.  

*** 
Odeszli do wieczności / We announce the passing of: 

† Katherine Pesowski, † Tadeusz Kania 
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… 
 
Witamy w naszej parafii kl. Edwarda Sikorę CR.  
Ed będzie z nami przez jakiś czas, bliżej jeszcze 
nieokreślony. Nasz kleryk ma polskie pochodzenie (mówi 
dobrze po polsku), urodził się jednak w Kanadzie.  
Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie i życzymy 
Bożego błogosławieństwa w rozeznawaniu powołania do 
kapłaństwa.  
 
 



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 
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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

cc

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

24
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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




