
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 
 

Wikary / Associate Pastor 
ks. Rafał Golina, C.R. 
 

Pomoc Duszpasterska / Pastoral Assistance 
s. Zofia Dyczko, M.Ch.R. 
s. Dominika Kawalec, M.Ch.R. 
                       siostryhamilton@gmail.com 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

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

Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
 

Poniedziałek / Monday:  18:30 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:  9:00 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 
Wtorek – Piątek / Tuesday - Friday 7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   8:30 – 8:50 oraz/and 16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday 17:30 - 18:15 
 

Chrzty / Baptisms 
Formularz rejestracyjny wraz z dostępnymi terminami 
znajdują się na stronie internetowej parafialnej. 
Prosimy zgłaszać się telefonicznie do kancelarii. 
The registration form and available dates 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 lub Sióstry z chęcią odpowiedzą na Twoje 
pytania i pomogą Ci w rozeznaniu powołania.  
Więcej informacji na naszej stronie. 
One of our priests or Sisters 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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 October 30th 2022 – 31st Sunday of Ordinary Time 
     
Po sześciu latach pracy w naszej parafii, p. Sylvia Pańczyk 
otrzymała – i przyjęła – ofertę pracy w kurii diecezjalnej.  
W związku z tym, poczynając od połowy listopada, zwalnia 
się w naszym kościele stanowisko sekretarki/księgowej. 
Pani Sylvii serdecznie dziękujemy za jej oddaną pracę  
i poświęcenie dla naszego kościoła i jego parafian przez 
ostatnie lata, jednocześnie gratulując i życząc wielu 
sukcesów na nowym, wyższym stanowisku.  
Wszystkie osoby zainteresowane pracą w charakterze 
sekretarki / księgowej w naszym kościele, proszone są  
o składanie podań oraz CV, najlepiej w formie elektronicz-
nej, na adres fr.michal.cr@gmail.com do niedzieli  
6. listopada włącznie. Kandydaci powinni władać biegle 
językiem polskim i angielskim (w mowie i piśmie), cechować 
się rzetelnością, życzliwością i pracowitością, a także dobrą 
obsługą komputera (m.in. programy Microsoft Office) oraz 
mieć doświadczenie w prowadzeniu księgowości (mile 
widziana znajomość programu QuickBooks). Mile widziana 
również znajomość WordPress, do administrowania naszej 
strony internetowej. Wszelkie szczegóły zatrudnienia 
omówione zostaną bezpośrednio z kandydatami.  

 

Jednocześnie, p. Sylvii, jej Mamie i najbliższym składamy 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty i Męża  

śp. Jana Pańczyka  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie… 

 
 

We announce the passing of:  
† Jan Panczyk 

We extend our most sincere condolences to Sylvia,  
our Parish Secretary, and to her entire family.  
May the Good Lord grant him eternal rest… 

 
 

Zapraszamy na coroczną Mszę św. za wszystkich 
wiernych zmarłych, którą J.E. Biskup Douglas Crosby 
odprawi na cmentarzu Holy Sepulchre w niedzielę 30. 
października o g. 14:00.  

*** 
Zapraszamy na Bazar Parafialny, który w tym roku 
odbędzie się 19. listopada.  
 

We would like to invite you to our Parish Bazaar which 
will happen on Saturday, November 19. 

*** 
Z okazji 25-lecia święceń biskupich Pasterza naszej 
Diecezji, ks. bp Douglasa Crosby’ego, wszystkie parafie 
pragną podarować mu tzw. bukiet duchowy, czyli modlitwy  
i wyrzeczenia w jego intencji oraz intencjach bliskich jego 
sercu. Zachęcamy grupy i osoby pojedyncze do dołączenia 
się do tego bukietu – prosimy o przesyłanie do kancelarii 
deklaracji z liczbą następujących „kwiatków duchowych”: 
Różańców, modlitwy porannej/ofiarowania dnia, dobrych 
uczynków, uczynków miłosierdzia, przyjętych Komunii 
Świętych. Deklaracje prosimy składać do piątku, 25. 
listopada. Rocznica święceń Bp Crosby’ego przypada                     
2. stycznia 2023. 
 

Spiritual Bouquet for Bp Crosby’s 25th Anniversary 
January 2, 2023 marks 25 years since Bishop Crosby’s 
episcopal ordination. On this occasion, we join with all the 
parishes of our Diocese in offering him our spiritual flowers 
for his intentions. We invite parish groups and/or individual 
persons to commit to the following prayers and actions: 
rosaries, morning offerings, acts of charity, acts of mercy, 

Holy Communions. Please send your commitment 
(indicating the number of the above spiritual flowers) to the 
Parish Office by Nov. 25th.   

*** 
LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Listopad jest czasem szczególnej pamięci i modlitwy  
za naszych drogich zmarłych. Zapraszamy do dołączenia 
swoich zmarłych do wspólnych codziennych 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 wyraź-
ne 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.  
W zakrystii dostępne są już też znicze nagrobne.  
 

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 daily 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 box situated in the sanctuary. Please use 
only church provided envelopes, and PRINT the names of the 
deceased. Finally, please note that due to the reading of 
wypominki there will be no multiple intention Masses in 
the month of November. 
Cemetery candles are available for purchase in the sacristy. 

*** 
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.  

*** 
Poszukujemy wolontariuszy, którzy przygotowaliby 
własnoręcznie ciasta do naszej kawiarenki lub chcieliby 
zająć się serwowaniem kawy i słodyczy w którąś z niedziel, 
kiedy nie ma wyznaczonej żadnej z grup parafialnych.  
Jest to doskonała okazja, by zaangażować się w życie naszej 
wspólnoty polonijnej, a dla studentów możliwość zdobycia 
godzin wolontariatu. Zapraszamy do pomocy również 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Prosimy 
kontaktować się z p. Teresą pod nr tel. 905-818-8667. 
 

Volunteers are needed at the Parish Café, when no 
organization is available for sponsorship.  For those of you 
interested in baking and/or serving, this is a wonderful 
opportunity to engage with our community, and in 
particular for students needing volunteer hours. We would 
also like to invite the parents of the children preparing for 
First Communion and Confirmation to participate.   
Please contact Teresa at 905-818-8667. 

     30. października 2022 – XXXI Niedziela Zwykła 

     
INTENCJE MSZALNE 

 
 
 
 

Poniedziałek, 31. października    
18:30 †† z rodziny z obojga stron           [L. Wołoszyn] 
 
 

Wtorek, 1. listopada  Uroczystość Wszystkich Świętych 

7:30 Za zmarłych parafian 
17:30 wypominki  
18:30 Za zmarłych wypisanych w wypominkach 
 
 

Środa, 2. listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
7:30 Za zmarłych Zmartwychwstańców i siostry Misjonarki  
         Chrystusa Króla 
17:30 wypominki  
18:30 Za zmarłych wypisanych w wypominkach 
 
 

Czwartek, 3. listopada     
7:30 † Michałek Frost w 14. urodziny                            [mama] 
 
 

Piątek, 4. listopada     pierwszy piątek miesiąca 
7:30 †† Paweł, Anna, Albin Bobowski               [syn z rodziną] 
18:30 †† Stanisław i Anna Kuś oraz brat Stanisław  
                                                                                    [rodzina Kuś] 
 

Sobota, 5. listopada     pierwsza sobota miesiąca 
9:00 †† Edward i Apolonia Helman            [rodzina Pańczyk] 

 
 
 

Liturgia Niedzieli: XXXII Niedziela Zwykła 
 

17:00 †† Józef i Maria Krupa                              [syn z rodziną] 
 
 

Niedziela, 6. listopada 
8:00 †† z rodzin Porębski, Bobula i Łoboda  [A. E. Porębski] 
9:30 †† For the deceased members of the CWL 
11:00 †† z rodzin Rafał, Snosek i Korba                    [Grażyna] 
12:45 Missa Pro Populo (za parafian) 

 
 

 

TACA / COLLECTION: October 23 października 2022   
General Offerings: $6078.60    Reno Fund: $1060    Flowers: $20 
Needs of the Canadian Church: $25   Christmas: $60   Youth: $20 

Evangelization of Peoples:   $1070 
 

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

 

Niedziela 6. listopada / Sunday, November 6th 
Lektorzy 
17:00 S. Szarek / T. Wołoch 
8:00 K. Janiga / J. Kopański 
9:30 E. Wrobel / K. Pogoda 
11:00 Z. Gryszkiewicz / S. Galus 
12:45 S. Gut / D. Klepa 

 
Przypominamy o zmianie czasu w nocy z soboty na niedzielę 

5 - 6 listopada. Zegarki cofamy o godzinę. 
 
 

Fall Back - don’t forget to set your clocks 1 hour back  
next weekend! 

 
Wszystkich marszałków (i kandydatów) zapraszamy  

na spotkanie / szkolenie w piątek 25. listopada  
po wieczornej mszy św. – do kościoła.  

Podczas spotkania rozdane zostaną nowe identyfikatory, 
upoważniające do wykonywania posługi w naszym kościele. 

 
All ushers (and candidates) are invited to a meeting  

on Friday, Nov. 25th after the evening Mass (in church).  
At the meeting, among other things, you will receive a new 

ID authorizing you to usher in our church.  

Słowo na Niedzielę…                                                                     .  
Zacheusz – mały człowiek, który zdecydował się na karierę 
poborcy podatkowego, z pewnością gardził sobą  
w skrytości i do niskiego wzrostu dodał niską samoocenę. 
Jednak w dniu, w którym stanął na konarach drzewa, stał 
się w pewnym sensie podobny do Chrystusa. Sykomora, na 
którą się wspiął, była bowiem zapowiedzią tego, czego Jezus 
dokonał dla niego na Golgocie. Z perspektywy drzewa 
zobaczył, że wywyższenie, patrzenie na czubki ludzkich 
głów, to także doświadczenie głębokiej samotności, która 
woła o obecność Boga. Kiedy więc wzrok Jezusa skrzyżował 
się z jego wzrokiem, gotów był oddać wszystko, nie tylko to, 
co ukradł, lecz także samego siebie, by już na zawsze być  
z Nim. 
Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś szukać i zbawić to, co 
zginęło. Oto ja idę za Tobą, byś mnie odnalazł i ogarnął 
swoją miłością.  
 
 

W ten weekend gościmy w naszej parafii ks. dra Evandro 
Miranda Rosa CR, wikariusza generalnego Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców. Ojciec Evandro przybył do naszych 
księży z wizytacją kanoniczną, która odbywa się średnio 
co trzy lata dla każdego zakonnika w całym zgromadzeniu 
zakonnym. Ojciec vice-generał uczestniczyć dziś będzie  
we wszystkich mszach – serdecznie witamy go w naszej 
wspólnocie!    
 

This weekend we welcome to our parish Fr. Evandro 
Miranda Rosa, C.R., Ph.D., vicar-general of the 
Congregation of the Resurrection. He is here conducting  
a canonical visitation with our priests, an event which takes 
place once every three years. Father Evandro will be 
concelebrating at each of the Masses this weekend, and 
preaching at the English Mass. Seja bem-vindo, Padre! 

*** 
Od piątku, 21. października, zniesione zostały w kościołach 
naszej diecezji następujące obostrzenia covidowe:  
- szafarze rozdający komunię św. nie muszą już tego robić  
w maseczkach; 
- komunię na język można przyjmować bez konieczności 
oczekiwania na tych, którzy przyjmują ją na rękę; 
- nadal sugerowane jest przekazywanie sobie znaku pokoju 
poprzez skinienie głowy. 
 

Wszyscy ci, którzy z różnych względów nadal pragną przyjąć 
Eucharystię na rękę zanim szafarz udzieli jej komuś  
na język, proszeni są o zajmowanie miejsc w pierwszych 
ławkach lewej nawy bocznej (przed obrazem Jezusa Miło-
siernego). To w ich gestii leży teraz zadbanie o to, by usiąść 
na „właściwym miejscu” i by komunię otrzymać przed 
innymi. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkie pozostałe 
osoby, aby im to umożliwić, nie zajmując ławek w tej nawie.  
 

Przypominamy też, że wszyscy siedzący w dwóch środko-
wych rzędach proszeni są o ustawianie się w dwóch 
kolejkach w centralnej nawie świątyni, o równomierne 
podchodzenie do komunii, oraz o powrót do ławki stroną 
zewnętrzną (tj. poprzez jedną z naw bocznych). Dziękujemy! 

*** 
Zapraszamy na kolejną pierwszopiątkową katechezę dla 
dorosłych, którą tym razem poprowadzi ks. Łukasz 
Kopaniak SAC. Będzie miała ona tytuł „Śmierć… i co dalej? 
Okruchy Eschatologii”. Zapraszamy – 4. listopada g. 19:30! 
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 October 30th 2022 – 31st Sunday of Ordinary Time 
     
Po sześciu latach pracy w naszej parafii, p. Sylvia Pańczyk 
otrzymała – i przyjęła – ofertę pracy w kurii diecezjalnej.  
W związku z tym, poczynając od połowy listopada, zwalnia 
się w naszym kościele stanowisko sekretarki/księgowej. 
Pani Sylvii serdecznie dziękujemy za jej oddaną pracę  
i poświęcenie dla naszego kościoła i jego parafian przez 
ostatnie lata, jednocześnie gratulując i życząc wielu 
sukcesów na nowym, wyższym stanowisku.  
Wszystkie osoby zainteresowane pracą w charakterze 
sekretarki / księgowej w naszym kościele, proszone są  
o składanie podań oraz CV, najlepiej w formie elektronicz-
nej, na adres fr.michal.cr@gmail.com do niedzieli  
6. listopada włącznie. Kandydaci powinni władać biegle 
językiem polskim i angielskim (w mowie i piśmie), cechować 
się rzetelnością, życzliwością i pracowitością, a także dobrą 
obsługą komputera (m.in. programy Microsoft Office) oraz 
mieć doświadczenie w prowadzeniu księgowości (mile 
widziana znajomość programu QuickBooks). Mile widziana 
również znajomość WordPress, do administrowania naszej 
strony internetowej. Wszelkie szczegóły zatrudnienia 
omówione zostaną bezpośrednio z kandydatami.  

 

Jednocześnie, p. Sylvii, jej Mamie i najbliższym składamy 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty i Męża  

śp. Jana Pańczyka  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie… 

 
 

We announce the passing of:  
† Jan Panczyk 

We extend our most sincere condolences to Sylvia,  
our Parish Secretary, and to her entire family.  
May the Good Lord grant him eternal rest… 

 
 

Zapraszamy na coroczną Mszę św. za wszystkich 
wiernych zmarłych, którą J.E. Biskup Douglas Crosby 
odprawi na cmentarzu Holy Sepulchre w niedzielę 30. 
października o g. 14:00.  

*** 
Zapraszamy na Bazar Parafialny, który w tym roku 
odbędzie się 19. listopada.  
 

We would like to invite you to our Parish Bazaar which 
will happen on Saturday, November 19. 

*** 
Z okazji 25-lecia święceń biskupich Pasterza naszej 
Diecezji, ks. bp Douglasa Crosby’ego, wszystkie parafie 
pragną podarować mu tzw. bukiet duchowy, czyli modlitwy  
i wyrzeczenia w jego intencji oraz intencjach bliskich jego 
sercu. Zachęcamy grupy i osoby pojedyncze do dołączenia 
się do tego bukietu – prosimy o przesyłanie do kancelarii 
deklaracji z liczbą następujących „kwiatków duchowych”: 
Różańców, modlitwy porannej/ofiarowania dnia, dobrych 
uczynków, uczynków miłosierdzia, przyjętych Komunii 
Świętych. Deklaracje prosimy składać do piątku, 25. 
listopada. Rocznica święceń Bp Crosby’ego przypada                     
2. stycznia 2023. 
 

Spiritual Bouquet for Bp Crosby’s 25th Anniversary 
January 2, 2023 marks 25 years since Bishop Crosby’s 
episcopal ordination. On this occasion, we join with all the 
parishes of our Diocese in offering him our spiritual flowers 
for his intentions. We invite parish groups and/or individual 
persons to commit to the following prayers and actions: 
rosaries, morning offerings, acts of charity, acts of mercy, 

Holy Communions. Please send your commitment 
(indicating the number of the above spiritual flowers) to the 
Parish Office by Nov. 25th.   

*** 
LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
Listopad jest czasem szczególnej pamięci i modlitwy  
za naszych drogich zmarłych. Zapraszamy do dołączenia 
swoich zmarłych do wspólnych codziennych 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 wyraź-
ne 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.  
W zakrystii dostępne są już też znicze nagrobne.  
 

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 daily 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 box situated in the sanctuary. Please use 
only church provided envelopes, and PRINT the names of the 
deceased. Finally, please note that due to the reading of 
wypominki there will be no multiple intention Masses in 
the month of November. 
Cemetery candles are available for purchase in the sacristy. 

*** 
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.  

*** 
Poszukujemy wolontariuszy, którzy przygotowaliby 
własnoręcznie ciasta do naszej kawiarenki lub chcieliby 
zająć się serwowaniem kawy i słodyczy w którąś z niedziel, 
kiedy nie ma wyznaczonej żadnej z grup parafialnych.  
Jest to doskonała okazja, by zaangażować się w życie naszej 
wspólnoty polonijnej, a dla studentów możliwość zdobycia 
godzin wolontariatu. Zapraszamy do pomocy również 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Prosimy 
kontaktować się z p. Teresą pod nr tel. 905-818-8667. 
 

Volunteers are needed at the Parish Café, when no 
organization is available for sponsorship.  For those of you 
interested in baking and/or serving, this is a wonderful 
opportunity to engage with our community, and in 
particular for students needing volunteer hours. We would 
also like to invite the parents of the children preparing for 
First Communion and Confirmation to participate.   
Please contact Teresa at 905-818-8667. 

     30. października 2022 – XXXI Niedziela Zwykła 

     
INTENCJE MSZALNE 

 
 
 
 

Poniedziałek, 31. października    
18:30 †† z rodziny z obojga stron           [L. Wołoszyn] 
 
 

Wtorek, 1. listopada  Uroczystość Wszystkich Świętych 

7:30 Za zmarłych parafian 
17:30 wypominki  
18:30 Za zmarłych wypisanych w wypominkach 
 
 

Środa, 2. listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
7:30 Za zmarłych Zmartwychwstańców i siostry Misjonarki  
         Chrystusa Króla 
17:30 wypominki  
18:30 Za zmarłych wypisanych w wypominkach 
 
 

Czwartek, 3. listopada     
7:30 † Michałek Frost w 14. urodziny                            [mama] 
 
 

Piątek, 4. listopada     pierwszy piątek miesiąca 
7:30 †† Paweł, Anna, Albin Bobowski               [syn z rodziną] 
18:30 †† Stanisław i Anna Kuś oraz brat Stanisław  
                                                                                    [rodzina Kuś] 
 

Sobota, 5. listopada     pierwsza sobota miesiąca 
9:00 †† Edward i Apolonia Helman            [rodzina Pańczyk] 

 
 
 

Liturgia Niedzieli: XXXII Niedziela Zwykła 
 

17:00 †† Józef i Maria Krupa                              [syn z rodziną] 
 
 

Niedziela, 6. listopada 
8:00 †† z rodzin Porębski, Bobula i Łoboda  [A. E. Porębski] 
9:30 †† For the deceased members of the CWL 
11:00 †† z rodzin Rafał, Snosek i Korba                    [Grażyna] 
12:45 Missa Pro Populo (za parafian) 

 
 

 

TACA / COLLECTION: October 23 października 2022   
General Offerings: $6078.60    Reno Fund: $1060    Flowers: $20 
Needs of the Canadian Church: $25   Christmas: $60   Youth: $20 

Evangelization of Peoples:   $1070 
 

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

 

Niedziela 6. listopada / Sunday, November 6th 
Lektorzy 
17:00 S. Szarek / T. Wołoch 
8:00 K. Janiga / J. Kopański 
9:30 E. Wrobel / K. Pogoda 
11:00 Z. Gryszkiewicz / S. Galus 
12:45 S. Gut / D. Klepa 

 
Przypominamy o zmianie czasu w nocy z soboty na niedzielę 

5 - 6 listopada. Zegarki cofamy o godzinę. 
 
 

Fall Back - don’t forget to set your clocks 1 hour back  
next weekend! 

 
Wszystkich marszałków (i kandydatów) zapraszamy  

na spotkanie / szkolenie w piątek 25. listopada  
po wieczornej mszy św. – do kościoła.  

Podczas spotkania rozdane zostaną nowe identyfikatory, 
upoważniające do wykonywania posługi w naszym kościele. 

 
All ushers (and candidates) are invited to a meeting  

on Friday, Nov. 25th after the evening Mass (in church).  
At the meeting, among other things, you will receive a new 

ID authorizing you to usher in our church.  

Słowo na Niedzielę…                                                                     .  
Zacheusz – mały człowiek, który zdecydował się na karierę 
poborcy podatkowego, z pewnością gardził sobą  
w skrytości i do niskiego wzrostu dodał niską samoocenę. 
Jednak w dniu, w którym stanął na konarach drzewa, stał 
się w pewnym sensie podobny do Chrystusa. Sykomora, na 
którą się wspiął, była bowiem zapowiedzią tego, czego Jezus 
dokonał dla niego na Golgocie. Z perspektywy drzewa 
zobaczył, że wywyższenie, patrzenie na czubki ludzkich 
głów, to także doświadczenie głębokiej samotności, która 
woła o obecność Boga. Kiedy więc wzrok Jezusa skrzyżował 
się z jego wzrokiem, gotów był oddać wszystko, nie tylko to, 
co ukradł, lecz także samego siebie, by już na zawsze być  
z Nim. 
Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś szukać i zbawić to, co 
zginęło. Oto ja idę za Tobą, byś mnie odnalazł i ogarnął 
swoją miłością.  
 
 

W ten weekend gościmy w naszej parafii ks. dra Evandro 
Miranda Rosa CR, wikariusza generalnego Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców. Ojciec Evandro przybył do naszych 
księży z wizytacją kanoniczną, która odbywa się średnio 
co trzy lata dla każdego zakonnika w całym zgromadzeniu 
zakonnym. Ojciec vice-generał uczestniczyć dziś będzie  
we wszystkich mszach – serdecznie witamy go w naszej 
wspólnocie!    
 

This weekend we welcome to our parish Fr. Evandro 
Miranda Rosa, C.R., Ph.D., vicar-general of the 
Congregation of the Resurrection. He is here conducting  
a canonical visitation with our priests, an event which takes 
place once every three years. Father Evandro will be 
concelebrating at each of the Masses this weekend, and 
preaching at the English Mass. Seja bem-vindo, Padre! 

*** 
Od piątku, 21. października, zniesione zostały w kościołach 
naszej diecezji następujące obostrzenia covidowe:  
- szafarze rozdający komunię św. nie muszą już tego robić  
w maseczkach; 
- komunię na język można przyjmować bez konieczności 
oczekiwania na tych, którzy przyjmują ją na rękę; 
- nadal sugerowane jest przekazywanie sobie znaku pokoju 
poprzez skinienie głowy. 
 

Wszyscy ci, którzy z różnych względów nadal pragną przyjąć 
Eucharystię na rękę zanim szafarz udzieli jej komuś  
na język, proszeni są o zajmowanie miejsc w pierwszych 
ławkach lewej nawy bocznej (przed obrazem Jezusa Miło-
siernego). To w ich gestii leży teraz zadbanie o to, by usiąść 
na „właściwym miejscu” i by komunię otrzymać przed 
innymi. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkie pozostałe 
osoby, aby im to umożliwić, nie zajmując ławek w tej nawie.  
 

Przypominamy też, że wszyscy siedzący w dwóch środko-
wych rzędach proszeni są o ustawianie się w dwóch 
kolejkach w centralnej nawie świątyni, o równomierne 
podchodzenie do komunii, oraz o powrót do ławki stroną 
zewnętrzną (tj. poprzez jedną z naw bocznych). Dziękujemy! 

*** 
Zapraszamy na kolejną pierwszopiątkową katechezę dla 
dorosłych, którą tym razem poprowadzi ks. Łukasz 
Kopaniak SAC. Będzie miała ona tytuł „Śmierć… i co dalej? 
Okruchy Eschatologii”. Zapraszamy – 4. listopada g. 19:30! 
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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 
 

Wikary / Associate Pastor 
ks. Rafał Golina, C.R. 
 

Pomoc Duszpasterska / Pastoral Assistance 
s. Zofia Dyczko, M.Ch.R. 
s. Dominika Kawalec, M.Ch.R. 
                       siostryhamilton@gmail.com 
 

Kancelaria Parafialna / Parish Office  
Ms. Sylvia Pańczyk  
 

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

Msze Św. i Nabożeństwa w tygodniu / 
Weekday Masses and Devotions 
 

Poniedziałek / Monday:  18:30 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:  9:00 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 
Wtorek – Piątek / Tuesday - Friday 7:00 - 7:20  
Środa / Wednesday   17:30 - 18:20 
Sobota / Saturday   8:30 – 8:50 oraz/and 16:00 - 16:40 
Pierwszy Piątek / First Friday 17:30 - 18:15 
 

Chrzty / Baptisms 
Formularz rejestracyjny wraz z dostępnymi terminami 
znajdują się na stronie internetowej parafialnej. 
Prosimy zgłaszać się telefonicznie do kancelarii. 
The registration form and available dates 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 lub Sióstry z chęcią odpowiedzą na Twoje 
pytania i pomogą Ci w rozeznaniu powołania.  
Więcej informacji na naszej stronie. 
One of our priests or Sisters 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 

Liturgical Publications    3171 LENWORTH DR.  #12  MISSISSAUGA, ON  L4X 2G6  1-800-268-2637

Family Owned & Operated
Since 1936

1543 Main St. E.
(just W. of the Queenston traffic circle)

905.544.9798

unique
vision
centre

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

Joanna's Florist

Uniko General
Construction

Oferuje swoje uslugi
Kompletne wykonczenia domów

remonty i naprawy
Licencja i ubezpieczenie

Bezplatna wycena
Stanislaw

905-662-2073
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Henry's Home Renovations & Flooring
Specializing in Hardwood • Laminate • Tiles

Kitchen Back Splash & Bathroom Renovations
Henry Kucharski     905-818-8137

henryshomerenovations@hotmail.com

Family Dentistry • Cosmetic & Reconstructive Dentistry • Dentures • Digital XRays
Oral Surgery • Nitrous Oxide Sedation • Invisalign • Extended Hours
Providing Quality Dentistry for 35 Years  •  Mówimy po Polsku
1241 Barton St. E.  905-545-8521      www.CentreMallDental.ca

1314 Upper Wentworth St.  905-574-2222  •  stonehilldental.ca

Dr. Bogdan Zariczniak
Family, Orthodontic, Cosmetic and

Implant Dentisty. Mowimy po polsku.

Eat, Shop
Spend &

Enjoy LOCAL

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL

1015 Barton St. E.  905.545.0799
www.PolishHallHamilton.com

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

WATERDOWN
DENTURE CLINIC

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

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

/
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Fascination FlowersFlowers
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

,

jbajorek6@gmail.com
Hamilton  289-389-1902

Mississauga  416-843-2941

Jacek Bajorek
Income Tax

 Personal/Corporation
 Business, HST

Bookkeeping & 
Accounting

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
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L. G Wallace
Funeral Home
by Arbor Memorial

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

SPOT

European
Style

Bakery
762 Barton St E  905-544-2730

www.karlikpastry.ca

Digital Copies MFP
Document Solutions

755 King St. E.
905.523.8686

www.BBMBusiness.com

European
MONUMENTS

JEDYNY POLSKI PRODUCENT

NAGROBKÓW
905-339-0409     1-800-539-8224

1144 SPEERS RD OAKVILLE
MISTRZ KAMIENIARSKI WIESLAW KURZYDLO

PONAD 40 LAT DOSWIADCZENIA`

/

www.starskycanada.com

www.starskycanada.com

Barbara Golab
Income Tax Preparer

Individual & Small Business
E-file to CRA

bgolab@bell.net  905-537-7284

Paul Osiol
289-689-8922
paul.o@dominionlending.ca
www.paulosiol.ca
TLC Mortgage Group FSRA #12988 Independently owned and operated.

Mortgage Agent
#M20002538

435 Main Street East

Funeral Home   905-574-0405           905-574-0405           Cemetery    905-522-5466905-522-5466
Mówimy po Polskuwimy po Polsku

www.baygardens.ca

                                            Agnes Rudziak - Insurance Broker
905-574-7000 x216  •  agnesr@acumeninsurance.com
C: 289-700-7806   •   835 Paramount Dr., #301, Stoney Creek

• COMMERCIAL • AUTO
• STUDENT RENTAL • HOME

NRC Realty, Brokerage. Independently Owned & Operated

C:  905-380-8535
O:  905-688-4561

romal@royallepage.ca

.REGION NIAGARA

Kupno i Sprzedaz Nieruchomosci

ROMA ARCISZEWSKA
Sales Representative

,

Dr. Anna Graczyk
Naturopathic Doctor

Located at:
RD Psychotherapy
2 Heath St, Hamilton, ON
Tel: 905.388.5166
Email: anna@rdpsych.com

www.drannagraczyk.com

Znajdz swoje zdrowie i
szczescie naturalnie'

'
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Bogdan S. 289.880.5215
Specializing in custom, hand-made

5004 Timberlea Blvd., Unit 8
Mississauga

• ironworks   • gates    • stairs       
• railings     • fences   • accessories

Agata (Aggi) Kozlowska BKin., M.OMSc.
Osteopathic & Metabolic Therapist

• Osteopathy/Manual Therapy (covered by all major benefit plans)
• Pain Management & Exercise Rehab: back, neck, hips, shoulders,
   injuries chronic/acute
• UNLOCK Metabolism: Hormone balancing WEIGHT LOSS
   programs/pre-diabetes

agatahealth.com  •  647.444.7333
Located in Burlington. Online consults available. Mowimy po polsku
Call today for FREE METABOLIC ASSESSMENT/FREE PAIN CONSULT




