
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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 May 17th, 2020 – Sixth Sunday of Easter  
     
We are planning to build a secure iron or steel cage 
around the newly-installed air conditioners at the side of the 
church which replaced the ones that were vandalized and 
stolen in the fall. We are looking for an experienced welder 
and someone to pour the concrete needed for the posts, 
each with their own tools. If interested, please contact the 
Parish Office via phone or email. 

*** 
Niektóre diecezje, a nawet całe państwa powracają 
powoli do otwierania kościołów i publicznego sprawowania 
sakramentów z zachowaniem dotychczasowych zasad 
bezpieczeństwa stosowanych w innych budynkach 
użyteczności publicznej.  Jest to nadzieja również dla nas, 
mimo że jak na razie nie ma żadnych oznak, jakoby było to 
priorytetem dla polityków w Ontario czy pozostałych 
prowincjach Kanady. Zachęcamy, by kontaktować się ze 
swoimi przedstawicielami w parlamencie federalnym 
https://www.ourcommons.ca/members/en/constituencies
?caucusId=all&province=all&name=H przypominając im  
o tym, jak istotne jest dla nas otwarcie kościołów, nawet  
z obowiązującymi ograniczeniami (najlepiej proporcjonal-
nymi: liczba osób na metr kwadratowy). 
Ponadto zachęcamy oczywiście do dalszej wytrwałej 
modlitwy w tej intencji oraz do ufności w Bożą Opatrzność.  
Jedną z inicjatyw modlitewnych jest „Wielka Nowenna 
Pompejańska” – ze szczegółami można zapoznać się na 
naszej stronie internetowej i dołączyć do wspólnej modlitwy. 
                                                                *** 
Biskup Crosby wysłał wraz z listem wielkanocnym prośbę  
o pomoc finansową dla parafii naszej Diecezji. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim, którzy z tej możliwości skorzystali -  
w zeszłym tygodniu dostarczono nam wszystkie ofiary, które 
napłynęły do tej pory. Nie było to wyjaśnione wyraźnie  
w liście, ale Diecezja przekazuje nam po prostu wszystkie 
otrzymane listy z ofiarami, dlatego ważne jest by czeki 
wypisywać na parafię: „St. Stanislaus Kostka Church”.  
Otrzymaliśmy również ofiary przesłane drogą elektroniczną 
na podany przez Diecezję link: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Od wielu z Was otrzymujemy także kopertki i czeki wysłane 
parafii bezpośrednio pocztą.  
WSZYSTKIM ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! 
Dzięki Waszej hojności i pamięci o naszym kościele jesteśmy  
w stanie zachować stabilność finansową i opłacać bieżące 
rachunki. Bóg zapłać!   
                                                                 
Bishop Crosby mailed out his Easter letter along with a 
request for financial support for the parishes of our Diocese. 
We would like to thank everyone that submitted donations 
– we received them this week. It was not clearly explained in 
the letter that the Diocese is forwarding all donations 
directly to the parish. We ask that any cheques be made 
payable to “St. Stanislaus Kostka Church”. We have received 
the donations made electronically through the diocesan 
link: https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
and continue to receive donation envelopes from many of 
you through the mail.  
A sincere thank you to all of YOU! Thanks to your 
generosity and thoughtfulness, the parish is able to 
maintain financial stability and pay ongoing operating 
expenses. “Bóg zapłać!” 

W tym tygodniu, w poniedziałek 18. maja, przypada setna 
rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Zaplanowane na ten 
dzień nabożeństwo przełożone jest na jesień – liturgiczne 
wspomnienie naszego świętego rodaka przypadające  
22. października. Jutro natomiast zachęcamy do prywatnej 
modlitwy dziękczynnej za Jego osobę i pontyfikat, najlepiej 
ulubioną modlitwą św. Karola Wojtyły – różańcem. Prośmy 
także za Jego wstawiennictwem o rychły powrót do normal-
ności i o opiekę dla nas samych, oraz o powrót do zdrowia 
naszych parafian, szczególnie tych walczących z wirusem  
w szpitalu. 

 
Modlitwa o wyproszenie łask  

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
 
Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się 
wielką miłością Boga i ludzi, 
ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: 
Bądź przed tronem bogatego w miłość 
i miłosierdzie Ojca Niebieskiego 
moim orędownikiem w sprawie, 
którą Ci przedkładam: ... 
Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, 
abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości 
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam  
nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, 
prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen.  
 
Święty Janie Pawle II – wstawiaj się za nami. 
 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
 

Prayer for the intercession of St. John Paul II 
 
O Blessed Trinity, we thank you  
for having graced the Church with Saint John Paul II  
and for allowing the tenderness of your fatherly care, 
the glory of the Cross of Christ,  
and the splendor of the Spirit of love to shine through him. 
Trusting fully in your infinite mercy 
and in the maternal intercession of Mary, 
he has given us a living image of Jesus the Good Shepherd. 
He has shown us that holiness is the necessary measure  
of ordinary Christian life and is the way of achieving  
eternal communion with you. 
Grant us, by his intercession, and according to your will, 
the graces we implore: … Through Christ, our Lord. Amen. 
 
Saint John Paul II – pray for us! 
 
Our Father… Haily Mary… Glory be… 

     17. maja 2020 – Szósta Niedziela Wielkanocna  
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 18. maja 
7:30 O zdrowie i bł. Boże dla Anny i Piotra Białoszewskich  
         w 55-tą rocznicę ślubu               [córka i syn z rodzinami] 
18:30 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków 
 

Wtorek, 19. maja 
7:30 †† z rodziny Sudak i Makara                              [D. Sudak] 
18:30 †† Janina, Teodor, Leszek, Grażyna Dolegowski  
                                                                                   [syn z rodziną] 
 

Środa, 20. maja       
7:30 †† Małgorzata i Paweł Waliccy                  [córka i wnuki] 
18:30  
   †† Jan Kurlej i Władysław Woźniak         [rodzina Woźniak] 
   †† Weronika, Kazimierz, Anna, Władysław, Paulina, Jan  
         Kocój                                                                            [Maria] 
   †† Krystyna i Stanisław Kniaź oraz zmarli z rodziny Bajzert  
                                                                              [rodzina Cichosz] 
   †† Jan, Władysława, Bronisław Wójcik                [B. Wójcik] 
   † Aleksandra Jargiło            [syn z rodziną] 
   †† z rodziny Stańczuk i Similski             [rodzina Similskich] 
   †† z rodziny Malecki                      [rodzina] 
   †† Andrzej i Włodzimiez Kowalski                            [rodzina] 
   †† Jan, Irka i Staszek Poremba                        [S.U. Wygoda] 
   † Marek Jabłoński              [Royal Canadian Legion Br. 315] 
   †† Alicja i Jan Lackowscy                                       [E.R. Wepa] 
   † Aleksander Powierza              [chrzestny z rodziną] 
   O bł. Boże dla Anny, Radomira, Bartosza, Aleksandra  
      i Nicholasa Wójcik        [rodzice] 
   O zdrowie i bł. Boże dla Piotra                     [rodzice] 
   Dziękczynno-błagalna dla rodziny Lewandowskich  
                                                                                     [Adam i Ewa] 
   Dziękczynno-błagalna dla Niny Kopański i Cristian Kool  
                                                                                              [rodzice] 
   Dziękczynno-błagalna dla dzieci i wnuków      [H.J. Wiech] 
   

Czwartek, 21. maja      
7:30 †† Michał i Irena Tyciak         [syn] 
18:30 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków  
                                                                                       [M. Babiarz] 
 

Piątek, 22. maja      
7:30 †† Rodzice Helena i Edward Mazur oraz zmarli  
               z rodziny               [H. Kapłon] 
18:30 †† Jan i Bronisława Korczak                 [córka Krystyna] 
 

Sobota, 23. maja       
7:30 † Bolesław Bednarczyk      [córka z mężem] 
 

Liturgia Niedzieli - Uroczystość  
Wniebowstąpienia Pańskiego 

17:00 †† Rodzice Jan i Helena Kobylt, Olga i Michał  
                Wąsowicz oraz zmarli z rodziny                       [dzieci] 

 
 

Niedziela, 24. maja   
 

8:00 † Emilia Oleszek             [Róża św. Antoniego] 
9:30 †† Władysław Babiarz i Jan Kurlej             [E.Z. Babiarz] 
11:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
12:45 Msza „rocznicowa” – przełożona 
           Wedding Anniversary Mass – postponed  
 
 

Słowo na Niedzielę… 
Jezus obiecuje swoim uczniom: "Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu". Jednak zanim 
to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy 
trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, 
którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone przez 
nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może ta 
samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć 
drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też 
dzięki niej naprawdę zobaczymy, że Go potrzebujemy,  
i zaczniemy Go przyzywać. 
 

 
 

Msze święte online z naszego kościoła 
Zapraszamy na transmisje Mszy świętych niedzielnych przez 
internet. Nagrania umieszczamy w każdą niedzielę ok. godz. 
10:00 na naszej stronie internetowej www.stankostka.ca 
Dziękujemy za przekazywanie linku zainteresowanym. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych 
parafian nie ma dostępu do internetu. Mamy nadzieję, że 
korzystają oni z Mszy św. transmitowanych w telewizji, 
między innymi z naszej katedry (g. 11:00 Cable 14 / g. 13:00 
CHCH TV) lub że ich bliscy w jakiś inny kreatywny sposób 
są w stanie im pomóc uczestniczyć w niedzielnej 
Eucharystii. 
 

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. You will also find a direct link to Salt and 
Light TV to watch Mass online. 
There is also a televised Sunday Mass from our Cathedral 
(11 am Cable 14 / 1 pm CHCH TV). 
                                                 *** 
Kancelaria /Parish Office 
Przypominamy, że nasze biuro parafialne jest zamknięte.  
Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie 
internetowej i w biuletynach.  
Nie jesteśmy teraz w stanie udzielać chrztów czy ślubów, 
natomiast w przypadku pochówku kontaktuje się z nami 
telefonicznie wybrany przez Was dom pogrzebowy.  
 

Our Parish Office remains closed. All pertinent information 
can be found on our website and in the bulletins.  
We are unable to plan any Baptisms or Weddings at this 
time. When it comes to burials, a funeral home of your 
choice will contact us to plan the details.  

*** 
Pierwsza Komunia 
Dzisiaj odbyłaby się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.  
Została ona przełożona na pierwszy możliwy termin po 
pełnym otwarciu kościołów. Módlmy się za tegoroczne 
dzieci – 7 dziewczynek – które mamy nadzieję już niedługo 
po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.  

*** 
Planujemy wykonać i zainstalować klatkę ochronną  
z żelaza lub stali dla nowych klimatyzatorów kościelnych  
(po ukradzionych zeszłej jesieni). Poszukujemy doświadczo-
nego spawacza i kogoś do wylania betonu pod słupki (obu  
z własnymi narzędziami). Prosimy o kontakt (telefoniczny 
lub emailowy).  



 May 17th, 2020 – Sixth Sunday of Easter  
     
We are planning to build a secure iron or steel cage 
around the newly-installed air conditioners at the side of the 
church which replaced the ones that were vandalized and 
stolen in the fall. We are looking for an experienced welder 
and someone to pour the concrete needed for the posts, 
each with their own tools. If interested, please contact the 
Parish Office via phone or email. 

*** 
Niektóre diecezje, a nawet całe państwa powracają 
powoli do otwierania kościołów i publicznego sprawowania 
sakramentów z zachowaniem dotychczasowych zasad 
bezpieczeństwa stosowanych w innych budynkach 
użyteczności publicznej.  Jest to nadzieja również dla nas, 
mimo że jak na razie nie ma żadnych oznak, jakoby było to 
priorytetem dla polityków w Ontario czy pozostałych 
prowincjach Kanady. Zachęcamy, by kontaktować się ze 
swoimi przedstawicielami w parlamencie federalnym 
https://www.ourcommons.ca/members/en/constituencies
?caucusId=all&province=all&name=H przypominając im  
o tym, jak istotne jest dla nas otwarcie kościołów, nawet  
z obowiązującymi ograniczeniami (najlepiej proporcjonal-
nymi: liczba osób na metr kwadratowy). 
Ponadto zachęcamy oczywiście do dalszej wytrwałej 
modlitwy w tej intencji oraz do ufności w Bożą Opatrzność.  
Jedną z inicjatyw modlitewnych jest „Wielka Nowenna 
Pompejańska” – ze szczegółami można zapoznać się na 
naszej stronie internetowej i dołączyć do wspólnej modlitwy. 
                                                                *** 
Biskup Crosby wysłał wraz z listem wielkanocnym prośbę  
o pomoc finansową dla parafii naszej Diecezji. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim, którzy z tej możliwości skorzystali -  
w zeszłym tygodniu dostarczono nam wszystkie ofiary, które 
napłynęły do tej pory. Nie było to wyjaśnione wyraźnie  
w liście, ale Diecezja przekazuje nam po prostu wszystkie 
otrzymane listy z ofiarami, dlatego ważne jest by czeki 
wypisywać na parafię: „St. Stanislaus Kostka Church”.  
Otrzymaliśmy również ofiary przesłane drogą elektroniczną 
na podany przez Diecezję link: 
https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
Od wielu z Was otrzymujemy także kopertki i czeki wysłane 
parafii bezpośrednio pocztą.  
WSZYSTKIM ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! 
Dzięki Waszej hojności i pamięci o naszym kościele jesteśmy  
w stanie zachować stabilność finansową i opłacać bieżące 
rachunki. Bóg zapłać!   
                                                                 
Bishop Crosby mailed out his Easter letter along with a 
request for financial support for the parishes of our Diocese. 
We would like to thank everyone that submitted donations 
– we received them this week. It was not clearly explained in 
the letter that the Diocese is forwarding all donations 
directly to the parish. We ask that any cheques be made 
payable to “St. Stanislaus Kostka Church”. We have received 
the donations made electronically through the diocesan 
link: https://hamiltondiocese.com/covid19parishfund/ 
and continue to receive donation envelopes from many of 
you through the mail.  
A sincere thank you to all of YOU! Thanks to your 
generosity and thoughtfulness, the parish is able to 
maintain financial stability and pay ongoing operating 
expenses. “Bóg zapłać!” 

W tym tygodniu, w poniedziałek 18. maja, przypada setna 
rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Zaplanowane na ten 
dzień nabożeństwo przełożone jest na jesień – liturgiczne 
wspomnienie naszego świętego rodaka przypadające  
22. października. Jutro natomiast zachęcamy do prywatnej 
modlitwy dziękczynnej za Jego osobę i pontyfikat, najlepiej 
ulubioną modlitwą św. Karola Wojtyły – różańcem. Prośmy 
także za Jego wstawiennictwem o rychły powrót do normal-
ności i o opiekę dla nas samych, oraz o powrót do zdrowia 
naszych parafian, szczególnie tych walczących z wirusem  
w szpitalu. 

 
Modlitwa o wyproszenie łask  

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
 
Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się 
wielką miłością Boga i ludzi, 
ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: 
Bądź przed tronem bogatego w miłość 
i miłosierdzie Ojca Niebieskiego 
moim orędownikiem w sprawie, 
którą Ci przedkładam: ... 
Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, 
abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości 
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam  
nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, 
prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen.  
 
Święty Janie Pawle II – wstawiaj się za nami. 
 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
 

Prayer for the intercession of St. John Paul II 
 
O Blessed Trinity, we thank you  
for having graced the Church with Saint John Paul II  
and for allowing the tenderness of your fatherly care, 
the glory of the Cross of Christ,  
and the splendor of the Spirit of love to shine through him. 
Trusting fully in your infinite mercy 
and in the maternal intercession of Mary, 
he has given us a living image of Jesus the Good Shepherd. 
He has shown us that holiness is the necessary measure  
of ordinary Christian life and is the way of achieving  
eternal communion with you. 
Grant us, by his intercession, and according to your will, 
the graces we implore: … Through Christ, our Lord. Amen. 
 
Saint John Paul II – pray for us! 
 
Our Father… Haily Mary… Glory be… 

     17. maja 2020 – Szósta Niedziela Wielkanocna  
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 18. maja 
7:30 O zdrowie i bł. Boże dla Anny i Piotra Białoszewskich  
         w 55-tą rocznicę ślubu               [córka i syn z rodzinami] 
18:30 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków 
 

Wtorek, 19. maja 
7:30 †† z rodziny Sudak i Makara                              [D. Sudak] 
18:30 †† Janina, Teodor, Leszek, Grażyna Dolegowski  
                                                                                   [syn z rodziną] 
 

Środa, 20. maja       
7:30 †† Małgorzata i Paweł Waliccy                  [córka i wnuki] 
18:30  
   †† Jan Kurlej i Władysław Woźniak         [rodzina Woźniak] 
   †† Weronika, Kazimierz, Anna, Władysław, Paulina, Jan  
         Kocój                                                                            [Maria] 
   †† Krystyna i Stanisław Kniaź oraz zmarli z rodziny Bajzert  
                                                                              [rodzina Cichosz] 
   †† Jan, Władysława, Bronisław Wójcik                [B. Wójcik] 
   † Aleksandra Jargiło            [syn z rodziną] 
   †† z rodziny Stańczuk i Similski             [rodzina Similskich] 
   †† z rodziny Malecki                      [rodzina] 
   †† Andrzej i Włodzimiez Kowalski                            [rodzina] 
   †† Jan, Irka i Staszek Poremba                        [S.U. Wygoda] 
   † Marek Jabłoński              [Royal Canadian Legion Br. 315] 
   †† Alicja i Jan Lackowscy                                       [E.R. Wepa] 
   † Aleksander Powierza              [chrzestny z rodziną] 
   O bł. Boże dla Anny, Radomira, Bartosza, Aleksandra  
      i Nicholasa Wójcik        [rodzice] 
   O zdrowie i bł. Boże dla Piotra                     [rodzice] 
   Dziękczynno-błagalna dla rodziny Lewandowskich  
                                                                                     [Adam i Ewa] 
   Dziękczynno-błagalna dla Niny Kopański i Cristian Kool  
                                                                                              [rodzice] 
   Dziękczynno-błagalna dla dzieci i wnuków      [H.J. Wiech] 
   

Czwartek, 21. maja      
7:30 †† Michał i Irena Tyciak         [syn] 
18:30 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków  
                                                                                       [M. Babiarz] 
 

Piątek, 22. maja      
7:30 †† Rodzice Helena i Edward Mazur oraz zmarli  
               z rodziny               [H. Kapłon] 
18:30 †† Jan i Bronisława Korczak                 [córka Krystyna] 
 

Sobota, 23. maja       
7:30 † Bolesław Bednarczyk      [córka z mężem] 
 

Liturgia Niedzieli - Uroczystość  
Wniebowstąpienia Pańskiego 

17:00 †† Rodzice Jan i Helena Kobylt, Olga i Michał  
                Wąsowicz oraz zmarli z rodziny                       [dzieci] 

 
 

Niedziela, 24. maja   
 

8:00 † Emilia Oleszek             [Róża św. Antoniego] 
9:30 †† Władysław Babiarz i Jan Kurlej             [E.Z. Babiarz] 
11:00 Missa Pro Populo (za parafian) 
12:45 Msza „rocznicowa” – przełożona 
           Wedding Anniversary Mass – postponed  
 
 

Słowo na Niedzielę… 
Jezus obiecuje swoim uczniom: "Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu". Jednak zanim 
to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy 
trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, 
którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone przez 
nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może ta 
samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć 
drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też 
dzięki niej naprawdę zobaczymy, że Go potrzebujemy,  
i zaczniemy Go przyzywać. 
 

 
 

Msze święte online z naszego kościoła 
Zapraszamy na transmisje Mszy świętych niedzielnych przez 
internet. Nagrania umieszczamy w każdą niedzielę ok. godz. 
10:00 na naszej stronie internetowej www.stankostka.ca 
Dziękujemy za przekazywanie linku zainteresowanym. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych 
parafian nie ma dostępu do internetu. Mamy nadzieję, że 
korzystają oni z Mszy św. transmitowanych w telewizji, 
między innymi z naszej katedry (g. 11:00 Cable 14 / g. 13:00 
CHCH TV) lub że ich bliscy w jakiś inny kreatywny sposób 
są w stanie im pomóc uczestniczyć w niedzielnej 
Eucharystii. 
 

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. You will also find a direct link to Salt and 
Light TV to watch Mass online. 
There is also a televised Sunday Mass from our Cathedral 
(11 am Cable 14 / 1 pm CHCH TV). 
                                                 *** 
Kancelaria /Parish Office 
Przypominamy, że nasze biuro parafialne jest zamknięte.  
Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie 
internetowej i w biuletynach.  
Nie jesteśmy teraz w stanie udzielać chrztów czy ślubów, 
natomiast w przypadku pochówku kontaktuje się z nami 
telefonicznie wybrany przez Was dom pogrzebowy.  
 

Our Parish Office remains closed. All pertinent information 
can be found on our website and in the bulletins.  
We are unable to plan any Baptisms or Weddings at this 
time. When it comes to burials, a funeral home of your 
choice will contact us to plan the details.  

*** 
Pierwsza Komunia 
Dzisiaj odbyłaby się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.  
Została ona przełożona na pierwszy możliwy termin po 
pełnym otwarciu kościołów. Módlmy się za tegoroczne 
dzieci – 7 dziewczynek – które mamy nadzieję już niedługo 
po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.  

*** 
Planujemy wykonać i zainstalować klatkę ochronną  
z żelaza lub stali dla nowych klimatyzatorów kościelnych  
(po ukradzionych zeszłej jesieni). Poszukujemy doświadczo-
nego spawacza i kogoś do wylania betonu pod słupki (obu  
z własnymi narzędziami). Prosimy o kontakt (telefoniczny 
lub emailowy).  



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 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

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




