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PARISH OFFICE HOURS 
 

Monday, Tuesday,  
Thursday, Friday  
9:00AM - 5:00PM 

 

Closed for lunch 12:30PM - 1:30PM 
 

Wednesday 
9:00AM - 8:00PM 

 

MASS SCHEDULE 
 

Weekdays 
Monday through Friday 

 

8:00AM (Polish), 6:00PM (Polish) 
 

Saturdays 

8:00AM (Polish) 
7:00 PM (Polish/English) 

 

Sundays 

  8:00AM (Polish) 
   9:00AM (English) 
10:30AM  (Polish) 
12:00AM (Polish) 

 

CONFESSIONS 
 

Weekdays 

1/2 hour before 6:00 PM Mass 
 

Saturdays 

6:00PM - 7:00PM 
 

 



Mass Intensions Requested by 

Sat. Dec. 19, 2020        

  8:00 - +Leszek Cesarski 
  7:00 - +Eugenia Kaban  

 

Ofiarodawca 
 

Małgosia, Sylwia, Kasia i 
Monika 

Sun. Dec. 20, 2020  IV SUNDAY of ADVENT / IV NIEDZIELA ADWENTU 
 

  8:00 - +Tomasz Pac; +Olga i +Leopold Borek 
  9:00 - +Joanna Niwelt  /8 ann/ 
10:30 - Za Parafian 
12:00 - +Helena, +Mieczysław, +Andrzej Nowak; +William Connerty 

 
Urszula / Elżbieta 
 

Parents 
 

Proboszcz 
Marianna 

Mon. Dec. 21, 2020       St. Peter Canisius, Priest & Doctor of the Church 

  8:00 - +Za zm. +Maria i +Stanisław Tęcza i rodz. Grygiel i Ozóg 
  6:00 - +Olga Stefanyszyn 

 

Zofia Grygiel 
 

Rodzina 

Tue. Dec. 22, 2020       

  8:00 - +Helena Dygut /rocz/ 
 

  6:00 - +Anna Piątek 

 

Wnuczka z rodziną 
 

Córka - Helena 

Wed. Dec. 23, 2020    St. John of Kanty, Priest 

  8:00 - +Ryszard Bandysz  /11rocz/ 
  6:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Maria Dąbrowska /ur/ 

 
Brat z rodziną 
 

Danuta, Ella, Janet 

Thur. Dec. 24, 2020      

  8:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Dorota Adamson /ur/ 
  5:00 - +Frances & +Benjamin Ropiak 
12:00 - Midnight Mass - Pasterka 

 

Mąż  
Son - Richard 
Donors/Ofiarodawcy 

Fri. Dec. 25, 2020     The NATIVITY of the LORD  / CHRISTMAS 

  8:00 - +Zofia, +Ignacy, +Jan, +Kazimierz, +Anna 
  9:00 - +Henry Smykla  /15 ann/ 
10:30 - +Piotr Kawa 
12:00 - Za Parafian 

 

Teresa 
 

Wife & daughters 
Jadwiga Kawa 
Proboszcz 

Sat. Dec. 26, 2020     St. Stephen, the First Martyr   

  8:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Kamila 
12:00 - +Julia i +Zofia Goclon 
  7:00 - +Za zmarłych rodziców  

 

Magdalena 
Córka z rodziną 
Córka 

Sun. Dec. 27, 2020  The HOLY FAMILY of JESUS, MARY and JOSEPH 
 

  8:00 - Za Parafian 
  9:00 - +Gloria Lucas  /8 ann/ 
10:30 - +Stanisław, +Maria Tęcza i zm. z rodz. Grygiel i Ozóg 
12:00 - +Jan i +Janina Drąg;  
            +Ewa Wojtynski /1 rocz/ 

 
Proboszcz 
Lucas Family 
Zofia z rodziną 
Elżbieta z rodziną, 
Przyjaćiółka 

 

Sanctuary Lamp / Wines & Hosts 

 

December 13, 2020<> 1st Coll. - $3,025.55  /  Rel. Ret. Fund. - $1,183.00 



ST. MONICA - August  27 

MERRY CHRISTMAS 
 

Glory to GOD in the HIGHEST! 
 

„Though invisible in His Own Divine Nature, He appeared visibly in ours; and begotten before 
all ages, He has begun to exist in time;  

so that, raising up in Himself all that was cast down, He might restore unity to all creation and 
call straying humanity back to the heavenly Kingdom.” 

 

May our celebration of Christmas, lift our hearts in joyfilled song to our God, who gave us His 
Son, the Word made flesh, the Promised One, of whom the angels sing. A Blessed Christmas to 
our parishioners, their families, friends and benefactors and may you all enjoy the blessings of 

this Holy Season the whole year through.  
 

Fr. Karol & Fr. Tadeusz  
 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
 

Chwała na wysokości Bogu! 
 

„On będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed 
wiekami zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe 

stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa niebieskiego.” 
 

Niech nadzchodzące Święta Bożego Narodzenia wypełnią nasze serca radosną, dziękczynną 
pieśnią do naszego Boga Ojca, który zesłał nam na ziemię Swojego Jedynego Syna, Słowo stało 

się Ciałem, zszedł do Nas z Nieba Ten obiecywany, którego wychwalają zastępy Aniołów. 
Życzymy naszym Parafianom, ich Rodzinom, Przyjaciołom oraz Dobrodziejom naszej parafii 

wszelkich łask od Dzieciątka Jezus i obfitego błogosławieństwa w nadchodzącym roku. 
 

 

Życzą duszpasterze i pracownicy parafii Św. Stanisława 
 



PARISH GROUPS 
 

ALTAR SERVERS  
Meet Sundays after the 12PM Mass 

 
LION OF JUDAH CHARISMATIC GROUP 

Bible meetings Tuesdays at 7:30PM in the church hall, 
Mass Saturday at 7PM 

 
ROSARY SOCIETY 

Meets 1 Thursday of the month after the 6PM Mass (except summers). 
 

FR. A. KORDECKI POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL 
Saturdays from 10AM - 2:30PM 

 
HOLY NAME SOCIETY  

Meets 1 Sunday of the month, after the 10:30AM Mass. (ex. July & Aug) 
 

AA 
Meets every Wednesday at 7PM in the parish hall 

 
ROSARY CRUSADE FOR THE INTENTION OF POLAND 

PARENT’S ROSARY FOR CHILDREN 
1 Sunday of the month after 12PM Mass, Mrs. A. Zadrozny  

(929-462-3934) 
 

ST. JOHN PAUL II CATHOLIC DISCUSSION CLUB 
Meets 2 & 4  Sundays of the month: 

    Mass - 12PM, Meeting after Mass -  
 

 JOHN PAUL II SOCIETY 
3 Sunday of the month after the 12PM Mass in the parish hall 

 
THE CHARITY GROUP 

1 Monday of the month after evening Mass 
 

THE MEN of SAINT JOSEPH 
Meeting 2 Thursday of the month 

GRUPY PARAFIALNE 
 

MINISTRANCI 
Spotkania w niedziele po Mszy Świętej o godz. 12:00PM 

 
ODNOWA W DUCHU SWIĘTYM “LEW JUDY” 

Spotkania biblijne we wtorki o 7:30PM,  
Msza święta - w soboty o 7PM 

 
RODZINA RÓŻAŃCOWA 

Spotkania w 1 czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 6PM 
 

POLSKA SZKOŁA IM. O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 
Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10AM do 2:30PM 

 
TOWARZYSTWO IM. JEZUS 

Spotkania w 1 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:30AM z wyj. lip. i sierp. 
 

AA 
Spotkania w każdą środę o 7PM w sali parafialnej. 

 
DDA 

Spotkania w poniedziałki o 7:15PM w budynku Polskiej Szkoły 
 

KRUCJATA ROŻAŃCOWA W INTENCJI OJCZYZNY 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI 

1 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12PM, p. A Zadrożny (929-462-3934) 
 

KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
Druga i czwarta niedziela miesiąca:  

    Msza św. - 12PM; Spotkanie - 1:30PM 
 

Koło Fundacji JANA PAWŁA II 
3 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12PM w sali parafialnej 

 
GRUPA MIŁOSIERDZIA 

1 poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej 
 

MĘŹCZYŹNI SW. JÓZEFA 
2 czwartek miesiąca  

 
DK - DOMOWY KOSCIÓŁ 

Kontakt o. Proboszcz 
 

DIAKONIA  MODLITWY  ULICZNEJ 
Soboty, 4:00PM, Union Square, kontakt: Małgorzata Cymanow 917-306-5882 

PARISH INFORMATION 
 

CHRZEST  
 Rodzice zobowiązani są zgłosić chrzest swojego dziecka do 
biura parafialnego miesiąc przed chrztem. Chrzestnym(ą) może 
być Katolik praktykujący, musi mieć zaświadczenie z parafii, do 
której należy. Rodzice dziecka przy zgłaszaniu chrztu 
dostarczają wymagane dokumenty (akt urodzenia dziecka i 

zaświadczenia chrzestnych). 

 
WIZYTA CHORYCH 

 W każdy pierwszy piątek miesiąca. Jeśli jest konieczność by 
kapłan odwiedził chorą osobę w szpitalu, prosimy  
o kontakt telefoniczny, lub osobiście powiadomić kancelarię 
parafialną. W razie konieczności, proszę dzwonić w każdej 

chwili. 

 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  

 Narzeczeni - zamierzający zawrzeć związek małżeński  
w Kościele Katolickim muszą zgłosić się do biura parafialnego, 
na 6 miesięcy przed datą ślubu. Wymagane dokumenty: 
metryka chrztu, Komunii św., bierzmowania, zaświadczenie 

ukończenia kursu przedmałżeńskiego. 

 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII  

 Każdy katolik powinien być zapisany do Parafii, jako członek 
wspólnoty parafialnej. Wszelkie zaświadcze- 
nie (chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, śmierć), wydawane 
będą tylko w przypadku należenia oficjalnie do parafii. 
Oficjalna przynależność do parafii uzewnętrznia się 
wspieraniem parafii w formie pomocy na rzecz parafii oraz 
składania ofiar do niedzielnych kopert. Ofiary te na koniec roku 
można odpisać od podatku. Zmianę adresu prosimy zgłosić do 

kancelarii parafialnej. 

 

BAPTISMS 

 Sundays at 12:00 pm (make arrangements at the Rectory one 

month in advance with the pastor). Registration and parental 

instruction required before Baptism. Only practicing Catholics 

may act as Godparents. Documents required: child’s birth certifi-

cate and sponsor certificate for godparent. 

 

PASTORAL CARE OF THE SICK 

 Arrangements for Communion Calls to the sick may be made by 

calling the parish office. Priests visit the sick every First Friday of 

the month. In emergency, call the Rectory at any time. 

 

MARRIAGE 

 Engaged couples must make arrangements for their marriage 

not less than six months before the wedding with the pastor.  Do 

not reserve hall prior to church arrangements. Required docu-

ments: certificates of Baptism, First Communion, Confirmation 

(dated 6 months prior to wedding) and completion of Pre-Cana 

course. 

 

PARISH MEMBERSHIP 

 Every Catholic should be a registered member at the parish 

which he attends. If you are not registered we cannot serve you 

by issuing testimonial letters in connection with sponsorship for 

the Sacraments of Baptism, Confirmation and Matrimony. We 

cannot give recommendations for positions, school or character 

references if we do not know you. Register when you move into 

the parish neighborhood. Please notify the parish office when 

changing address or moving.  



PARISH ANNOUNCEMENTS 

 We thank you for your support of the parish. You can continue to make online donations to 
the church by going to the parish website stanislauschurch.us and click on CONTRIBUTE. 
You can also send  in your donations by mail. Thank you! 

 The Archdiocese of New York is offering confession in all Parishes throughout the entire 
Archdiocese on Monday, December 21 from 4:00 PM to 8:00 PM in preparation for 
Christmas.  Please take advantage. 

 We invite you for adoration every Tuesday and Friday after morning Mass. A special 
place for private prayer has been prepared for adoration in the vestibule of the church. 
Adoration Tuesdays will be in the church at 4PM and Fridays at 5PM. Please join us for 
prayer. 

 Confession is available daily, half an hour before the evening Mass, Saturday from 6PM to 
7PM and Sundays before each Mass. 

 Thank you and God bless you for your support for 2020 Cardinal’s Appeal! If you have 
not given yet, please mail your donation directly to the Archdiocese. 

 Today’s second collection isfor the maintenance of all the parish buildings, especially the 
rectory. The project to repair the building walls is estimated at about $150,000.00. Thank 
you  and God bless you for your support. 

 Thank you for your donations to the Retirement Fund for Religious. Funds collected for the 
Retirement Fund was $1,183.00. Thank you for your generosity! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla naszej parafii złożone za równo 
osobiście jak i on-line przez naszą stronę  parafialną: stanislauschurch.us, . 
Serdeczne Bóg zapłać . 

 W każdy wtorek i piątek zapraszamy na Adorację po zakończeniu porannej 
Mszy św. W przedsionku koscioła będą przygotowane specjalne miejsca na 
prywatną modlitwę. We wtorek od 4PM Najświętszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do koscioła, natomiast w piątki o godzinie 5PM. Serdecznie 
zapraszamy. 

 Adwentowa spowiedź odbędzie się we wszystkie parafie w archdiecezji 
Nowojorskiej - RECONCILIATION MONDAY - w poniedziałek 21 grudnia od 4 PM 
do 8PM. Zapraszamy! 

 Serdeczne Bóg zapłać za Wasze wsparcie na Apel Kardynalski! Jeśli ktoś jeszcze 
pragnie złożyć ofiarę na ten cel, prosimy o przesłanie jej bezpośrednio do 
Archidiecezji.  

 Dzisiejsza druga taca przeznaczona jest na utrzymanie budynków parafialnych, a 
zwłaszcza sciany plebanii. Koszt odnowienie jest ocenione na około $150,000.00. 
Serdeczne Bóg zapłać za każdą, nawet najmniejszą kwotę złożoną na ten cel.  

 Na fundusz emerytalny dla sióst i braci zakonnych posługujących w naszej 
archidiecezji zostało zebrane $1,183.00. Serdeczne Bóg zapłać! 


