
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. Lech Wycichowski, C.R. 
 

Pomoc Duszpasterska / Pastoral Assistance 
Sr. Zofia Dyczko MChR 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

Poniedziałek – Monday: Zamknięta/Closed 
Wtorek, Czwartek - Tuesday, Thursday:  
9:00 - 13:00; 13:30 - 16:00 
Środa - Wednesday:  
9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 
Piątek - Friday: 9:00 - 13:00 
 
Niedzielne Msze Św. / Sunday Masses 
Sobota / Saturday: 17:00 PL 
Niedziela / Sunday:  
8:00 PL, 9:30 EN, 11:00 PL 
12:45 PL – Msza Rodzinna / Family Mass 
with Children’s Liturgy Program in English 
 

Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
Poniedziałek / Monday:  7:30 Msza / Mass 
 
Wtorek / Tuesday:  7:30 Msza / Mass 
 
Środa / Wednesday:  7:30 Msza / Mass 
18:30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej    
     Pomocy / Novena to Our Lady of Perpetual Help 
18:40 Msza w Intencjach Zbiorowych /  
     Multiple Intentions Mass  
 
Czwartek / Thursday:  7:30 Msza / Mass 
 
Piątek / Friday:  7:30 Msza / Mass 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posługa Chorym i Umierającym / 
Ministry to the Sick and Dying 
W razie potrzeby wizyty księdza u chorego lub 
umierającego proszę dzwonić: 905-544-0726. 
Jeśli potrzeba jest nagła, a ksiądz jest w danym 
momencie poza parafią, pielęgniarka powiadomi 
księdza, który jest „On Call” w danym szpitalu. 
In case of Emergency for a sick or dying person, please 
call: 905-544-0726. 
If the priest happens to be out of the parish at that 
time, a nurse will call the “Priest on Call” at the given 
hospital. 
 
Spowiedź / Confessions 
Poniedziałek - Sobota / Monday - Saturday  7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday  17:30 - 18:15 
 

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

Śluby / Weddings 
Prosimy zgłaszać się do kancelarii na rok przed ślubem. 
Więcej informacji na naszej stronie. 
Please contact the Parish Office one year prior to the 
wedding. See our website for more details.  
 

Pogrzeby / Funerals 
Proszę skontaktować się z wybranym domem 
pogrzebowym, który uzgodni szczegóły pogrzebu. 
Please contact the funeral home of your choice to 
make arrangements. 
 

Kapłaństwo & Życie Zakonne /  
Priesthood & Religious Life 
Księża z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania 
i pomogą Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Our priests will be more than happy to speak with you, 
answer any of your questions and accompany you in 
your discernment. More info on our website. 
 

Hostie Niskoglutenowe / Low Gluten Hosts 
Dostępne – w zakrystii przed Mszą. 
Available – upon request prior to Mass. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynajem Sali Parafialnej / Parish Hall Booking 
Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 

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

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

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

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

Kawiarenka / Parish Café 

Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 

Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 
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October 24th, 2021 – XXX Sunday of Ordinary Time 
     
 

Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii prosimy  
o kontakt z ks. proboszczem – w zakrystii po Mszy świętej.  

 

ATTENTION!!! Due to the growing concern of many 
individuals regarding the possible transmission of infection 
when receiving Holy Communion “on the tongue,” we 
inform you that as of the weekend of September 25/26 
Communion on the tongue will be given after the final 
blessing and closing song. 

 

We ask that Eucharistic Ministers please contact Fr. Michał 
in the sacristy after Mass. 

 

TACA / COLLECTION: October 17 października 2021 
 

               General Offerings: $6142       Reno Fund: $320 
Evangelization of the Nations: $105   
Needs of the Canadian Church: $20         

 

Bóg zapłać za Waszą hojność!  
Thank you for your generosity! 

 

CAPITAL CAMPAIGN – UPDATE 

 

Zadeklarowana kwota / Money pledged: 
60% = $240,177 (134 osób/people) 

Zebrana kwota / Amount received: 
36% = $142,120 

*** 
Msza Żałobna za zmarłego i pochowanego w czasie pan-
demii ks. Czesława (Chestera) Chmurzyńskiego CR 
odbędzie się we wtorek 26. października g. 11:00  
w naszym kościele. Przed mszą różaniec w kościele.  
 

A memorial Mass for Fr. Chester Chmurzyński, C.R. will 
take place at our parish on Tuesday, October 26th at 11am. 
There will be a rosary before the Mass. 

*** 
W ostatnim biuletynie zabrakło informacji o ślubach, za co 
uprzejmie przepraszamy. Śluby odbędą się w sobotę,  
23. października. 
12:00 ŚLUB: William DOREY – Dorothy BORUTA 
14:00 ŚLUB: Michael PELLETIER – Angelika  
                        GRUSZCZYŃSKA 

*** 
The Young Adults group will be meeting in person and 
on Zoom on Saturday, October 23rd at 6:30pm. If you are 
new to the group, please email Fr. Michał to receive the link. 

*** 
Informujemy, że w październiku nie odbędzie się 
zebranie Rycerzy Kolumba. 
There will be no Knights of Columbus meeting in 
October. 

*** 
LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Listopad jest czasem szczególnej pamięci i modlitwy za 
naszych drogich zmarłych. Zapraszamy do dołączenia 
swoich zmarłych do wspólnych modlitw „wypominkowych”  
i Mszy świętych ofiarowanych w każdą środę listopada  
o spokój ich duszy. Kopertki wypominkowe znajdują się z 
tyłu kościoła. Prosimy o używanie tylko naszych 
tegorocznych kopertek – nie swoich kartek, nie tych  
z poprzednich lat albo z innych parafii. Prosimy też o wyra-
źne pisanie (DRUKIEM) nazwisk zmarłych, by nie było 
problemu z ich odczytywaniem.  
W związku z tym, że środowe Msze wieczorne odprawiane 
są za zmarłych wypisanych w wypominkach, w listopadzie 

nie będzie Mszy w intencjach zbiorowych.  
 

The month of November is a time of intensified prayer for 
our deceased loved ones. We invite you to remember your 
family members and friends who have died by including 
them in our communal parish prayers and Wednesday 
evening Masses offered for those mentioned in wypominki. 
The wypominki envelopes are available at the back of the 
church. Write the names of your deceased and put the 
envelope in the collection basket or in the box situated in 
the sanctuary. Please do not use last year’s envelopes, your 
own sheets of paper or envelopes/paper given out by other 
parishes. Please PRINT the names of your loved ones. 
Finally, please note that due to the reading of wypominki 
there will be no multiple intention Masses in the month of 
November. 

*** 
ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH 
Jak co roku, w uroczystość Wszystkich Świętych oraz  
we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych każdy kto 
pobożnie nawiedzi kościół/kaplicę z modlitwą może pod 
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny i ofiarować go 
w intencji wybranego zmarłego/zmarłej. Odpust zupełny 
można też dodatkowo uzyskać pobożnie nawiedzając 
cmentarz w oktawie uroczystości, tj. między 1 a 8 listopada. 
Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.  

*** 
Thursday, November 11th 9:30am-3:30pm 
Healing Retreat – Journey through the challenges of 
living and dealing with cancer. 
Queen of Apostles Parish: 1617 Blythe Road, Mississauga. 
905-278-5229 office@qoa.ca 
Cost: $40.00 per person 
 
Ogłoszenia Polonijne 
 

Zebranie RCL Br 315 Polish Veterans odbędzie się  
w niedzielę, 24. października o godz. 15:00. Prosimy, aby 
wszyscy byli zaszczepieni. 

*** 
Warsztaty dla Małżeństw: „Wprowadzenie do 
Dialogu” - 14. listopada 18:30-21:00 
Jest to propozycja dla małżeństw pragnących usprawnić 
komunikację między sobą i pogłębić swoją relację, a którym 
czas lub okoliczności nie pozwalają na udział w weekendzie 
podstawowym Spotkań Małżeńskich. Podczas warsztatów 
małżonkowie mają możliwość zapoznania się z zasadami 
dialogu jako metody komunikacji, prowadzącej do 
prawdziwego porozumienia i wzmocnienia więzi 
małżeńskiej. Warsztaty prowadzą małżeństwa oraz kapłan, 
którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem dialogu.   
Spotkanie trwa ok. 3 godzin. Aby skupić się na swoim 
małżeństwie, na czas warsztatów potrzeba wyłączyć się ze 
wszystkich spraw zawodowych i domowych oraz zapewnić 
sobie opiekę nad dziećmi.  Warsztaty odbywają się zdalnie 
poprzez platformę ZOOM i można w nich brać udział, łącząc 
się za pomocą komputera albo telefonu komórkowego. 
Zapewniamy pomoc techniczną w obsłudze ZOOM.  
Warsztaty są bezpłatne – wystarczy dokonać rezerwacji, 
wysyłając email na adres:    
spotkaniamalzenskiecanada@gmail.com 
Tel: 226-280-7615 (Krysia) 

     24. października 2021 – XXX Niedziela Zwykła 
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 25. października     
7:30 † Piotr Chorąży w 1-szą rocznicę śmierci                [żona] 
18:30 †† Karol i Julia Miszuk oraz Michał i Rozalia Farbotko  
                                                                                      [Z. Farbotko] 
 

Wtorek, 26. października    

7:30 † Józef Durlak w 2-gą rocznicę śmierci              [rodzina] 
18:30 † Aleksandra Błędowska                                     [rodzina] 
Środa, 27. października    
7:30 Dziękczynno-błagalna dla Anny; o błogosławieństwo  
           Boże, zdrowie duszy i ciała oraz dar ufności przez  
           Niepokalane Serce Maryi 
18:30 † Teresa Habza                              [B.T. Habza z rodziną] 
   †† Apolonia i Władysław Krzymowski  
                                                                       [rodzina Biesiadecki] 
   † Roman Szarek                                                 [brat z rodziną] 
   †† Zofia i Bronisław Smoleń                         [córka z rodziną] 
   †† Jan Stasik, Bronisława i Andrzej Stasik                   [żona] 
   † Michałek Frost                                         [rodzina Kopański] 
   †† Stanisław i Bronisława Siek                                      [dzieci] 
   †† Stanisław i Gaida Makarewicz                                  [dzieci] 
   †† Michał, Katarzyna, Jan, Mieczysław, Eugeniusz,  
        Krystyna Małysza    [S. Paluch] 
   † Stanisław Machaj                                                            [żona] 
   †† Aleksander Krupicz i zmarli z rodziny Krupicz i Kaproń  
                                                                                       [M. Krupicz] 
   † Adam Baran w 1-szą rocznicę śmierci       [żona z rodziną] 
   † Henryk Jabłoński w rocznicę odejścia do Pana  
                                                           [Anna i Zbigniew z rodziną] 
   †† Elżbieta i Marian Mazurczyk oraz Jan i Janina  
        Heinrich         [rodzina] 
   O bł. Boże dla syna Tomasza                                        [Mama] 
   O bł. Boże dla dzieci i wnucząt z rodziny Dybka  
                                                                                  [Babcia Aniela] 
   O bł. Boże dla Danuty i Józefa Jarosławskich w 25-tą  
       rocznicę ślubu                         [dzieci] 
   O bł. Boże dla rodziny Paszkiewicz 
   O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Elżbieciak z okazji 40 lat  
       od przybycia do Kanady 
   O opatrzność Bożą dla Nicole w 30-te urodziny oraz dla  
       Kevin o wzbudzenie wiary 
Czwartek, 28. października   świętych Apostołów Szymona  
                                                                            i Judy Tadeusza 

7:30 †† Helena i Szczepan Błaszczyk                          [synowie] 
18:30 Dziękczynno-błagalna dla rodziny Bembenek  
Piątek, 29. października     
7:30 † Stanisław Zwolak                                               [znajoma] 
18:30 †† z rodziny Olszak i Pasionek                           [rodzina]  

Sobota, 30. października      
7:30 † Halina Szkolka                                              [Lola Mikisz]  
 

             Liturgia Niedzieli: XXXII Niedziela Zwykła 
17:00 †† Franciszek, Wiktoria i Józef Madej oraz Stanisław  
                i Bronisława Mularczyk              [rodzina Mularczyk]  

 

Niedziela, 31. października     
8:00 O zdrowie i bł. Boże dla syna Ryszarda Charczuk  
            i dla rodziny          [Z.A. Charczuk] 
9:30 Missa Pro Populo (za parafian) 
11:00 † Aniela Bigaś w 4-tą rocznicę śmierci [dzieci i wnuki] 
12:45 †† Katarzyna Furlepa w rocznicę śmierci oraz zmarli  
                 z rodziny Furlepa i Mróz 

Słowo na Niedzielę… 
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym 
pamiętać, bo bardzo często w życiu duchowym jesteśmy 
jak ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach trudnych, 
gdy szukamy Boga, wołamy do Niego. Chcemy, by nas 
usłyszał i pomógł nam, ale świat i inni ludzie próbują 
zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do 
Niego, aby On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi 
reklamami, a nawet ateistycznymi billboardami, 
zakłamując rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał” 
dosłownie po grecku oznacza: „żebym spojrzał w górę”.  
Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy 
podnieśli wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa  
w naszym życiu. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nabożeństwo Różańcowe 
Przez cały październik serdecznie zapraszamy  

na Nabożeństwa Różańcowe, połączone z Mszą Świętą –  
w dni powszednie o godz. 18:00. 

Do uczestnictwa zachęcamy zwłaszcza Róże Różańcowe! 
 

Niech nam błogosławi  
i sprzyja – z Synem swoim Panna Maryja! 

 

*Uwaga – w piątki Koronka do MB odmawiana prywatnie* 
**Spowiedź w środy: 17:15 - 17:55** 

 

Przypominamy ostatnie najważniejsze zmiany: 
 

- Biuro Parafialne jest znowu otwarte dla 
odwiedzających (w czasie podanych godzin otwarcia).  
 

- Kościoły funkcjonują bez ustalonej liczby procentowej 
swojej pojemności, ale nadal przy zachowaniu bezpiecznego 
odstępu 2 metrów od osób spoza swojego domostwa.  

 

- Wracamy do praktyki udzielania Komunii świętej w obu 
formach praktykowanych przez Kościół, tj. na język oraz 
na rękę.  
 

- Drzwi do windy otwierane są w tym samym czasie, co 
drzwi wejściowe kościoła. Winda funkcjonuje jak 
poprzednio – bez wolontariuszy. Prosimy o zachowanie 
limitu 4 osób. 

 

- Przy ołtarzu służyć może ponownie większa liczba 
ministrantów, o ile zachowają bezpieczny odstęp. 
Wracamy również do praktyki dwojga czytających – 
lektora i komentatora (rozkład czytań – w zakrystii).  

 

- Biuletyny, broszurki, śpiewniki, itp. powracają do 
kościoła.  
 

 Nadal obowiązują: 
- nakaz dezynfekcji rąk, noszenia maseczki i 2 m odstępu 

-spowiedź w maseczkach z jednej strony konfesjonału,  
  z kolejką ustawiającą się z odstępami wzdłuż filarów 
- taca zbierana jest po mszy „w drodze do wyjścia” 
- dyspensa dla wszystkich, którzy ze względu na stan  
  zdrowia lub obawę zakażenia korzystają z Mszy świętych   
  dostępnych w telewizji/radio/internecie.    
- zamknięcie kawiarenki  
 

UWAGA!!! Z uwagi na wzrastające obawy wielu osób  
o możliwość zarażenia podczas przyjmowania komunii 
świętej po osobach, które przyjmują „na język”, 
informujemy, że od weekendu 25/26 września komunia 
na język udzielana jest po końcowym błogosławieństwie / 
pieśni na zakończenie.  
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October 24th, 2021 – XXX Sunday of Ordinary Time 
     
 

Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii prosimy  
o kontakt z ks. proboszczem – w zakrystii po Mszy świętej.  

 

ATTENTION!!! Due to the growing concern of many 
individuals regarding the possible transmission of infection 
when receiving Holy Communion “on the tongue,” we 
inform you that as of the weekend of September 25/26 
Communion on the tongue will be given after the final 
blessing and closing song. 

 

We ask that Eucharistic Ministers please contact Fr. Michał 
in the sacristy after Mass. 

 

TACA / COLLECTION: October 17 października 2021 
 

               General Offerings: $6142       Reno Fund: $320 
Evangelization of the Nations: $105   
Needs of the Canadian Church: $20         

 

Bóg zapłać za Waszą hojność!  
Thank you for your generosity! 

 

CAPITAL CAMPAIGN – UPDATE 

 

Zadeklarowana kwota / Money pledged: 
60% = $240,177 (134 osób/people) 

Zebrana kwota / Amount received: 
36% = $142,120 

*** 
Msza Żałobna za zmarłego i pochowanego w czasie pan-
demii ks. Czesława (Chestera) Chmurzyńskiego CR 
odbędzie się we wtorek 26. października g. 11:00  
w naszym kościele. Przed mszą różaniec w kościele.  
 

A memorial Mass for Fr. Chester Chmurzyński, C.R. will 
take place at our parish on Tuesday, October 26th at 11am. 
There will be a rosary before the Mass. 

*** 
W ostatnim biuletynie zabrakło informacji o ślubach, za co 
uprzejmie przepraszamy. Śluby odbędą się w sobotę,  
23. października. 
12:00 ŚLUB: William DOREY – Dorothy BORUTA 
14:00 ŚLUB: Michael PELLETIER – Angelika  
                        GRUSZCZYŃSKA 

*** 
The Young Adults group will be meeting in person and 
on Zoom on Saturday, October 23rd at 6:30pm. If you are 
new to the group, please email Fr. Michał to receive the link. 

*** 
Informujemy, że w październiku nie odbędzie się 
zebranie Rycerzy Kolumba. 
There will be no Knights of Columbus meeting in 
October. 

*** 
LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Listopad jest czasem szczególnej pamięci i modlitwy za 
naszych drogich zmarłych. Zapraszamy do dołączenia 
swoich zmarłych do wspólnych modlitw „wypominkowych”  
i Mszy świętych ofiarowanych w każdą środę listopada  
o spokój ich duszy. Kopertki wypominkowe znajdują się z 
tyłu kościoła. Prosimy o używanie tylko naszych 
tegorocznych kopertek – nie swoich kartek, nie tych  
z poprzednich lat albo z innych parafii. Prosimy też o wyra-
źne pisanie (DRUKIEM) nazwisk zmarłych, by nie było 
problemu z ich odczytywaniem.  
W związku z tym, że środowe Msze wieczorne odprawiane 
są za zmarłych wypisanych w wypominkach, w listopadzie 

nie będzie Mszy w intencjach zbiorowych.  
 

The month of November is a time of intensified prayer for 
our deceased loved ones. We invite you to remember your 
family members and friends who have died by including 
them in our communal parish prayers and Wednesday 
evening Masses offered for those mentioned in wypominki. 
The wypominki envelopes are available at the back of the 
church. Write the names of your deceased and put the 
envelope in the collection basket or in the box situated in 
the sanctuary. Please do not use last year’s envelopes, your 
own sheets of paper or envelopes/paper given out by other 
parishes. Please PRINT the names of your loved ones. 
Finally, please note that due to the reading of wypominki 
there will be no multiple intention Masses in the month of 
November. 

*** 
ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH 
Jak co roku, w uroczystość Wszystkich Świętych oraz  
we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych każdy kto 
pobożnie nawiedzi kościół/kaplicę z modlitwą może pod 
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny i ofiarować go 
w intencji wybranego zmarłego/zmarłej. Odpust zupełny 
można też dodatkowo uzyskać pobożnie nawiedzając 
cmentarz w oktawie uroczystości, tj. między 1 a 8 listopada. 
Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.  

*** 
Thursday, November 11th 9:30am-3:30pm 
Healing Retreat – Journey through the challenges of 
living and dealing with cancer. 
Queen of Apostles Parish: 1617 Blythe Road, Mississauga. 
905-278-5229 office@qoa.ca 
Cost: $40.00 per person 
 
Ogłoszenia Polonijne 
 

Zebranie RCL Br 315 Polish Veterans odbędzie się  
w niedzielę, 24. października o godz. 15:00. Prosimy, aby 
wszyscy byli zaszczepieni. 

*** 
Warsztaty dla Małżeństw: „Wprowadzenie do 
Dialogu” - 14. listopada 18:30-21:00 
Jest to propozycja dla małżeństw pragnących usprawnić 
komunikację między sobą i pogłębić swoją relację, a którym 
czas lub okoliczności nie pozwalają na udział w weekendzie 
podstawowym Spotkań Małżeńskich. Podczas warsztatów 
małżonkowie mają możliwość zapoznania się z zasadami 
dialogu jako metody komunikacji, prowadzącej do 
prawdziwego porozumienia i wzmocnienia więzi 
małżeńskiej. Warsztaty prowadzą małżeństwa oraz kapłan, 
którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem dialogu.   
Spotkanie trwa ok. 3 godzin. Aby skupić się na swoim 
małżeństwie, na czas warsztatów potrzeba wyłączyć się ze 
wszystkich spraw zawodowych i domowych oraz zapewnić 
sobie opiekę nad dziećmi.  Warsztaty odbywają się zdalnie 
poprzez platformę ZOOM i można w nich brać udział, łącząc 
się za pomocą komputera albo telefonu komórkowego. 
Zapewniamy pomoc techniczną w obsłudze ZOOM.  
Warsztaty są bezpłatne – wystarczy dokonać rezerwacji, 
wysyłając email na adres:    
spotkaniamalzenskiecanada@gmail.com 
Tel: 226-280-7615 (Krysia) 

     24. października 2021 – XXX Niedziela Zwykła 
     

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek, 25. października     
7:30 † Piotr Chorąży w 1-szą rocznicę śmierci                [żona] 
18:30 †† Karol i Julia Miszuk oraz Michał i Rozalia Farbotko  
                                                                                      [Z. Farbotko] 
 

Wtorek, 26. października    

7:30 † Józef Durlak w 2-gą rocznicę śmierci              [rodzina] 
18:30 † Aleksandra Błędowska                                     [rodzina] 
Środa, 27. października    
7:30 Dziękczynno-błagalna dla Anny; o błogosławieństwo  
           Boże, zdrowie duszy i ciała oraz dar ufności przez  
           Niepokalane Serce Maryi 
18:30 † Teresa Habza                              [B.T. Habza z rodziną] 
   †† Apolonia i Władysław Krzymowski  
                                                                       [rodzina Biesiadecki] 
   † Roman Szarek                                                 [brat z rodziną] 
   †† Zofia i Bronisław Smoleń                         [córka z rodziną] 
   †† Jan Stasik, Bronisława i Andrzej Stasik                   [żona] 
   † Michałek Frost                                         [rodzina Kopański] 
   †† Stanisław i Bronisława Siek                                      [dzieci] 
   †† Stanisław i Gaida Makarewicz                                  [dzieci] 
   †† Michał, Katarzyna, Jan, Mieczysław, Eugeniusz,  
        Krystyna Małysza    [S. Paluch] 
   † Stanisław Machaj                                                            [żona] 
   †† Aleksander Krupicz i zmarli z rodziny Krupicz i Kaproń  
                                                                                       [M. Krupicz] 
   † Adam Baran w 1-szą rocznicę śmierci       [żona z rodziną] 
   † Henryk Jabłoński w rocznicę odejścia do Pana  
                                                           [Anna i Zbigniew z rodziną] 
   †† Elżbieta i Marian Mazurczyk oraz Jan i Janina  
        Heinrich         [rodzina] 
   O bł. Boże dla syna Tomasza                                        [Mama] 
   O bł. Boże dla dzieci i wnucząt z rodziny Dybka  
                                                                                  [Babcia Aniela] 
   O bł. Boże dla Danuty i Józefa Jarosławskich w 25-tą  
       rocznicę ślubu                         [dzieci] 
   O bł. Boże dla rodziny Paszkiewicz 
   O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Elżbieciak z okazji 40 lat  
       od przybycia do Kanady 
   O opatrzność Bożą dla Nicole w 30-te urodziny oraz dla  
       Kevin o wzbudzenie wiary 
Czwartek, 28. października   świętych Apostołów Szymona  
                                                                            i Judy Tadeusza 

7:30 †† Helena i Szczepan Błaszczyk                          [synowie] 
18:30 Dziękczynno-błagalna dla rodziny Bembenek  
Piątek, 29. października     
7:30 † Stanisław Zwolak                                               [znajoma] 
18:30 †† z rodziny Olszak i Pasionek                           [rodzina]  

Sobota, 30. października      
7:30 † Halina Szkolka                                              [Lola Mikisz]  
 

             Liturgia Niedzieli: XXXII Niedziela Zwykła 
17:00 †† Franciszek, Wiktoria i Józef Madej oraz Stanisław  
                i Bronisława Mularczyk              [rodzina Mularczyk]  

 

Niedziela, 31. października     
8:00 O zdrowie i bł. Boże dla syna Ryszarda Charczuk  
            i dla rodziny          [Z.A. Charczuk] 
9:30 Missa Pro Populo (za parafian) 
11:00 † Aniela Bigaś w 4-tą rocznicę śmierci [dzieci i wnuki] 
12:45 †† Katarzyna Furlepa w rocznicę śmierci oraz zmarli  
                 z rodziny Furlepa i Mróz 

Słowo na Niedzielę… 
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym 
pamiętać, bo bardzo często w życiu duchowym jesteśmy 
jak ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach trudnych, 
gdy szukamy Boga, wołamy do Niego. Chcemy, by nas 
usłyszał i pomógł nam, ale świat i inni ludzie próbują 
zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do 
Niego, aby On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi 
reklamami, a nawet ateistycznymi billboardami, 
zakłamując rzeczywistość. Tymczasem „żebym przejrzał” 
dosłownie po grecku oznacza: „żebym spojrzał w górę”.  
Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy 
podnieśli wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa  
w naszym życiu. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nabożeństwo Różańcowe 
Przez cały październik serdecznie zapraszamy  

na Nabożeństwa Różańcowe, połączone z Mszą Świętą –  
w dni powszednie o godz. 18:00. 

Do uczestnictwa zachęcamy zwłaszcza Róże Różańcowe! 
 

Niech nam błogosławi  
i sprzyja – z Synem swoim Panna Maryja! 

 

*Uwaga – w piątki Koronka do MB odmawiana prywatnie* 
**Spowiedź w środy: 17:15 - 17:55** 

 

Przypominamy ostatnie najważniejsze zmiany: 
 

- Biuro Parafialne jest znowu otwarte dla 
odwiedzających (w czasie podanych godzin otwarcia).  
 

- Kościoły funkcjonują bez ustalonej liczby procentowej 
swojej pojemności, ale nadal przy zachowaniu bezpiecznego 
odstępu 2 metrów od osób spoza swojego domostwa.  

 

- Wracamy do praktyki udzielania Komunii świętej w obu 
formach praktykowanych przez Kościół, tj. na język oraz 
na rękę.  
 

- Drzwi do windy otwierane są w tym samym czasie, co 
drzwi wejściowe kościoła. Winda funkcjonuje jak 
poprzednio – bez wolontariuszy. Prosimy o zachowanie 
limitu 4 osób. 

 

- Przy ołtarzu służyć może ponownie większa liczba 
ministrantów, o ile zachowają bezpieczny odstęp. 
Wracamy również do praktyki dwojga czytających – 
lektora i komentatora (rozkład czytań – w zakrystii).  

 

- Biuletyny, broszurki, śpiewniki, itp. powracają do 
kościoła.  
 

 Nadal obowiązują: 
- nakaz dezynfekcji rąk, noszenia maseczki i 2 m odstępu 

-spowiedź w maseczkach z jednej strony konfesjonału,  
  z kolejką ustawiającą się z odstępami wzdłuż filarów 
- taca zbierana jest po mszy „w drodze do wyjścia” 
- dyspensa dla wszystkich, którzy ze względu na stan  
  zdrowia lub obawę zakażenia korzystają z Mszy świętych   
  dostępnych w telewizji/radio/internecie.    
- zamknięcie kawiarenki  
 

UWAGA!!! Z uwagi na wzrastające obawy wielu osób  
o możliwość zarażenia podczas przyjmowania komunii 
świętej po osobach, które przyjmują „na język”, 
informujemy, że od weekendu 25/26 września komunia 
na język udzielana jest po końcowym błogosławieństwie / 
pieśni na zakończenie.  
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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. Lech Wycichowski, C.R. 
 

Pomoc Duszpasterska / Pastoral Assistance 
Sr. Zofia Dyczko MChR 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

Poniedziałek – Monday: Zamknięta/Closed 
Wtorek, Czwartek - Tuesday, Thursday:  
9:00 - 13:00; 13:30 - 16:00 
Środa - Wednesday:  
9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 
Piątek - Friday: 9:00 - 13:00 
 
Niedzielne Msze Św. / Sunday Masses 
Sobota / Saturday: 17:00 PL 
Niedziela / Sunday:  
8:00 PL, 9:30 EN, 11:00 PL 
12:45 PL – Msza Rodzinna / Family Mass 
with Children’s Liturgy Program in English 
 

Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
Poniedziałek / Monday:  7:30 Msza / Mass 
 
Wtorek / Tuesday:  7:30 Msza / Mass 
 
Środa / Wednesday:  7:30 Msza / Mass 
18:30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej    
     Pomocy / Novena to Our Lady of Perpetual Help 
18:40 Msza w Intencjach Zbiorowych /  
     Multiple Intentions Mass  
 
Czwartek / Thursday:  7:30 Msza / Mass 
 
Piątek / Friday:  7:30 Msza / Mass 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posługa Chorym i Umierającym / 
Ministry to the Sick and Dying 
W razie potrzeby wizyty księdza u chorego lub 
umierającego proszę dzwonić: 905-544-0726. 
Jeśli potrzeba jest nagła, a ksiądz jest w danym 
momencie poza parafią, pielęgniarka powiadomi 
księdza, który jest „On Call” w danym szpitalu. 
In case of Emergency for a sick or dying person, please 
call: 905-544-0726. 
If the priest happens to be out of the parish at that 
time, a nurse will call the “Priest on Call” at the given 
hospital. 
 
Spowiedź / Confessions 
Poniedziałek - Sobota / Monday - Saturday  7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday  17:30 - 18:15 
 

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

Śluby / Weddings 
Prosimy zgłaszać się do kancelarii na rok przed ślubem. 
Więcej informacji na naszej stronie. 
Please contact the Parish Office one year prior to the 
wedding. See our website for more details.  
 

Pogrzeby / Funerals 
Proszę skontaktować się z wybranym domem 
pogrzebowym, który uzgodni szczegóły pogrzebu. 
Please contact the funeral home of your choice to 
make arrangements. 
 

Kapłaństwo & Życie Zakonne /  
Priesthood & Religious Life 
Księża z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania 
i pomogą Ci w rozeznaniu powołania. Więcej 
informacji na naszej stronie. 
Our priests will be more than happy to speak with you, 
answer any of your questions and accompany you in 
your discernment. More info on our website. 
 

Hostie Niskoglutenowe / Low Gluten Hosts 
Dostępne – w zakrystii przed Mszą. 
Available – upon request prior to Mass. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynajem Sali Parafialnej / Parish Hall Booking 
Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 

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

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

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

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

Kawiarenka / Parish Café 

Tymczasowo zamknięta.  
Currently closed. 
 

Rady / Councils  
Parafialna/Parish: radaparafia@gmail.com 
Finansowa / Finance: finanseparafia@gmail.com 
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Safety Cert. • Tune-Ups • AC/Heating • Brakes
Engine/Tranny • Suspension • Programming

221 Gage Ave. N
905-548-0606

www.polfixauto.ca

Owner & Operator

WATERDOWN
DENTURE CLINIC

www.baygardens.ca

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

MACIEJ JACK KOWALSKI
Sales Representative

905.929.9221
onlydreamhomes@gmail.com

Every House
I touch turns

to SOLD
Low Commission

Cashback for
Buyers

AUTO REPAIR DIAGNOSTIC CENTER

/

.
/

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

Nowe lokalizacja w Stoney Creek
905-930-8858  www.mclawfirm.ca

,

unique
vision
centre

jbajorek6@gmail.com

Hamilton  289-389-1902

Mississauga  416-843-2941

Jacek Bajorek
Income Tax

 Personal/Corporation
 Business, HST

Bookkeeping & 
Accounting

435 Main Street East GIORGIO'S

COMMERCIAL • INDUSTRIAL
RENTAL PROPERTIES
905-393-6259

stan@halasadevelopments.com

24
8 

- 
1

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

SPOT

139 Upper Centennial Pkwy.
Stoney Creek  905-662-0012

www.drsrokowski.com

Dr. Derek
Srokowski
D e n t a l  S u r g e o n

- Implanty
- Korony Protetyczne
- Protezy na Implantach

L. G Wallace
Funeral Home
by Arbor Memorial

Paul Shedden
Manager - Funeral Director
905-544-1147   151 Ottawa Street North

Shopping
Locally

Saves Gas

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL
1-800-268-2637

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOT

European
Style

Bakery

762 Barton St E  905-544-2730
www.karlikpastry.ca

Remember...
Let our advertisers know
you saw their ad here.




