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PARISH OFFICE HOURS
Monday - Friday
9:00AM - 5:00PM

Wednesday
9:00AM-8:00PM
Saturday
10:00AM-2:00PM

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)
12:00PM (Polish)

CONFESSIONS
Weekdays
1/2 hour before 6:00 PM Mass

Saturdays
6:00PM - 7:00PM

Sundays
before Mass

ADORATION
TUE, FRI 8:30-6 PM

Ogłoszenie specjalne
Ogłaszając się w naszym biuletynie wspierasz Parafię Św. Stanisława B.M.
Biuletyn Parafialny jest głównym źródłem komunikacji i przekaźnikiem informacji w naszej parafii. Zachęcamy do
reklamy swoich firm i / lub przekazania tej informacji dalej do potencjalnych reklamodawców. Biuletyn jest wydawany
co tydzień więc potencjalni Państwa klienci będą rozpoznawać logo firmy w krótkim czasie. Odpowiednia ilość reklam
zapewnia wydruk biuletynu po minimalnych kosztach dla parafii a Państwa firma będzie postrzegana jako godna
zaufania. W sprawie zamieszczenia reklamy prosimy o bezpośredni kontakt do: Richard Brogna (848-225-5120),
rbrogna@4lpi.com lub do Kancelarii Parafialnej.
Special Announcement
Support St. Stanislaus Church by placing an ad! Our ads allow the church to receive the weekly bulletin at no cost. The
bulletin is the main source of communication to everyone in the parish and is handed out every week of the year.
Consider the benefits of church bulletin advertising: 1 year (52 issues) weekly advertisements. Potential customers see
your business name every week, building awareness. Affordable, local, targeted community advertising shows your
support for your community; in turn parishioners will support you. Your business will be seen as a trusted source by
parish family’s setup. Logos and graphic services are FREE with an ad a FREE listing page with the online. For more
information contact: Richard Brogna (848-225-5120), rbrogna@4lpi.com or parish office.

Mass Intensions

Requested by

Sat. December 11, 2021 St. Damasus I, Pope
8:00 - W podziękowaniu za zdrowie dzieci i bł. Boże dla rodzin Michalak i Sobolewscy Marta i Marek
Rodzina
7:00 - +Józef Powęska
Sun. December 12, 2021 THIRD SUNDAY OF ADVENT
8:00 - +Za wszystkich zmarłych z rodzin Urszuli i Elżbiety
9:00 - Za parafian
10:30 - +Ewa Wojtyński /2rocz/
12:00 - +Za zmarłych z Rodz. Grygiel, Tęcza i Ożóg
Mon. December 13, 2021 Saint Lucy, Virgin & Martyr
8:00 - +Virginia Hiraldo /18ann/
6:00 - +Krystyna i +Feliks Pieczonka

Urszula i Elżbieta
Pastor
Elżbieta z przyjaciółmi

Rodzina
Lucas Family
Wnuczka

Tue. December 14, 2021 Saint John of the Cross, Priest and Doctor of the Church
Barbara Jendrzej
8:00 - +Halina Widoniak
6:00 - Dziękczynna za zdrowie dzieci i bł. Boże dla rodzin King, Kaniak, Sobolewskich i Marta i Marek
Czapla

Wed. December 15, 2021
8:00 –+Maria Kaczor
6:00- +Zofia Jurewicz /1rocz/

Barbara Jendrzej
Janina with fam.

Thur. December 16, 2021
8:00- +Marian Niwelt
6:00– O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla rodziny Szydłowskich

Brat z rodziną
Rodzina

Fri. December 17, 2021
8:00 - +Fr. M. Zembrzuski
6:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla członków wszystkich grup parafianych

Barbara Jendrzej
Małgosia

Sat. December 18, 2021
8:00 - +Dolores Adamson /3rocz/
7:00 - +Henryka i +Antoni Lipiarz

Syn z żoną
Syn

Sun. December 19, 2021 FOURTH SUNDAY OF ADVENT
8:00 - +Tomasz Pac, +Olga i +Leopold Borek, +Renata Cholewiak
Mama i córki Urszula, Elżbieta
Pastor
9:00 - For Parishioners
10:30 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Leszek Powęska i powrót do zdrowia Mama
12:00 - +Ludwika i +Michał Osipa
Krystyna i Antoni

December 5, 2021

1st Collection: $3,666.00<<<>>> 2nd Collection: $1,593.00
Sanctuary Lamp <<<>>> Wine & Hosts
Janet Patton requested by Family

Apel Kardynalski
2021
Cardinal’s Appeal
$24,000.00

$22,115.00
$21,600.00

$19,200.00

$16,800.00

$14,400.00

$12,000.00

Sunday December 12 - Retirement Fund for Religious

$9,600.00

$7,200.00

$4,800.00

$2,400.00

Saint Lucy, Virgin & Martyr
December 13

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH / LET US PRAY for the DECEASED: Gerardo Guzman, Marianna Jachimczyk, Genowefa
Duszak, Wiesława Ząbek, Helen Castro, Edwin Jurewicz, Vernon Assoon, Aurora Montanez, Veronica Vera Dobrowolski, Casimiera
Smykla, Chester Nisteruk, Wiesława Kurowycky.

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH / LET US PRAY for the SICK: Zosia, Monika Stilwell, Bogusław Salikowski, Barbara Wójcik, Barbara Hadyś,
Genowefa Szewc, Marian Baran, Jadwiga Kawa, Nellie, Stanisława Magnowska, Feliksa Gigola, Stanisława Cieśla, Józef Lizińczyk, Teresa Dziwak,
Ania, Genowefa Janas, Wiesław Biedroń, Antonio Crispino, Zofia Grygiel, Tadeusz Kocaj, Małgorzata Wanagel, Eva Zysk, Cathy Jones, Marian
Budziłowicz, Tadeusz Łapiński, Katarzyna, Krzysztof Obal, Natalia Łepkowski, Helena Sakiel, Albina Przybylska, Anna Cisowski, Neal Sussman, Teresa
Gonsiorek, Edyta Bazylewicz, Maria Czpla, Wiesław Ceglarz.

PARISH DEVOTIONS
MONDAY - FRIDAY - 5:30PM - Rosary ◊ Różaniec
MONDAY - 6:30PM - Chaplet to Divine Mercy ◊ Koronka do Bożego Miłosierdzia
TUESDAY - 6:30PM - Devotion to St. John Paul II ◊ Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II
WEDNESDAY - 6:30PM - Devotion to O. L. of Czestochowa ◊ Nabożeństwo do M. B. Częstochowskiej
FRIDAY - 5PM - 6PM - Adoration of the Blessed Sacrament ◊ Adoracja Najświętszego Sakramentu
1st SATURDAYS - 6PM - 7PM - Devotion to St. Maximilian ◊ Nabożeństwo do Św. Maksymiliana
13th of each month from May till October - 6:30PM ◊ Procesja Fatimska

PARISH INFORMATION
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 certificate and sponsor certificate for godparent.

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).

PASTORAL CARE OF THE SICK
WIZYTA CHORYCH
Arrangements for Communion Calls to the sick may be made by W każdy pierwszy piątek miesiąca. Jeśli jest konieczność by
calling the parish office. Priests visit the sick every First Friday of kapłan odwiedził chorą osobę w szpitalu, prosimy
the month. In emergency, call the Rectory at any time.
o kontakt telefoniczny, lub osobiście powiadomić kancelarię
parafialną. W razie konieczności, proszę dzwonić w każdej
MARRIAGE
chwili.
Engaged couples must make arrangements for their marriage
not less than six months before the wedding with the pastor. Do
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
not reserve hall prior to church arrangements. Required docu- Narzeczeni - zamierzający zawrzeć związek małżeński
ments: certificates of Baptism, First Communion, Confirmation w Kościele Katolickim muszą zgłosić się do biura parafialnego,
(dated 6 months prior to wedding) and completion of Pre-Cana na 6 miesięcy przed datą ślubu. Wymagane dokumenty:
metryka chrztu, Komunii św., bierzmowania, zaświadczenie
course.
ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
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.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Każdy katolik powinien być zapisany do Parafii, jako członek
wspólnoty
parafialnej.
Wszelkie
zaświadczenie (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.

PARISH GROUPS

GRUPY PARAFIALNE

LION OF JUDAH CHARISMATIC GROUP
Bible meetings Tuesdays at 7:30PM in the church hall,
Mass Saturday at 7PM

ODNOWA W DUCHU SWIĘTYM “LEW JUDY”
Spotkania biblijne we wtorki o 7:30PM,
Msza święta - w soboty o 7PM

ROSARY SOCIETY
Meets 1st 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
1st Sunday of the month, after the 10:30AM Mass.
(ex. July & Aug)
AA
Meets every Wednesday at 7PM in the parish hall
PARENT’S ROSARY FOR CHILDREN
1st Sunday of the month after 12PM Mass, Mrs. A. Zadrozny
(929-462-3934)

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
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

ST. JOHN PAUL II CATHOLIC DISCUSSION CLUB
Meets 2nd & 4th Sundays of the month:
Mass - 12PM, Meeting after Mass -

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

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

GRUPA MIŁOSIERDZIA
1 poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej

THE CHARITY GROUP
1st Monday of the month after evening Mass

MĘŹCZYŹNI SW. JÓZEFA
2 czwartek miesiąca

THE MEN of SAINT JOSEPH
Meeting 2nd Thursday of the month

DK - DOMOWY KOSCIÓŁ
Kontakt o. Proboszcz















OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Dziękujemy za wsparcie naszej parafia a zwłaszcza rozpoczętych prac remontowych. Zachęcamy do nabywania cegiełek
o nominałach $10, $20 oraz $50. Są one dostępne w biurze parafialnym oraz na stronie parafii w zakładce Jubileusz
Parafii.
Zapraszamy do wzięcia udziału w peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, wśród rodzin naszej wspólnoty
parafialnej. Lista z zapisami oraz szczegółowe informacje są dostępne w biurze parafialnym.
We wtorki i piątki zapraszamy na Adorację przed Najświętszym Sakramentem po zakończeniu porannej Mszy św.
W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie z lampionami od poniedziałku do piątku o godzinie 6 PM.
Sprzątanie i dekorowanie kościoła odbędzie się 16 i 17 grudnia (czwartek, piątek) po wieczornej Mszy św. Bardzo
prosimy o Waszą pomoc.
Wieczór Wigilijny w naszej par afii odbędzie się 18 grudnia o godzinie 4PM. Ser decznie zapr aszamy i zachęcamy
wszystkie grupy parafialne oraz osoby indywidualne, aby przyniosły potrawy wigilijne w ten wyjątkowy dzień.
Polska Szkoła działająca przy naszej parafii przygotowała świece na stół wigilijny oraz ozdoby świąteczne, które będzie
można kupić w tą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:30 i 12:00. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony
na potrzeby Polskiej Szkoły.
Kartki świąteczne oraz opłatki na stół wigilijny są do nabycia w biurze parafialnym oraz w niedzielę w przedsionku
kościoła.
Wspólnota Dobrego Samarytanina prowadzi akcję „ Świąteczna Paczka”, jest to okazja aby dotrzeć do osób najbardziej
potrzebujących: chorych, starszych i najuboższych. Jeśli ktoś zna takie osoby w swoim otoczeniu, prosimy o kontakt z
proboszczem albo z biurem paarfialnym.
Dzisiejsza druga taca przeznaczona jest na fundusz emerytalny wspierajacy księży emerytów oraz siostry i braci
zakonnch, którzy posługiwali w naszej archidiecezji. Serdeczne Bóg zapłać!
Za tydzień druga taca przeznaczona będzie na remont budynków parafialnych. Zaczęliśmy już remont plebani (ściany),
która jest a bardzo złym stanie. Plany naprawy sa wywieszone na tablicy w przedsionku kościoła. Bóg zapłać za
składane ofiary.
Zapraszamy do kupowania i czytania prasy katolickiej.

PARISH ANNOUNCEMENTS

 We are still encourage you to support our Parish renovations by purchasing pledges ”cegiełki”












of $10, $20, and $50. More information you can find at the parish rectory and on the parish website.
We invite you to take part in the pilgrimage of the Image of Our Lady of Częstochowa among the
families of our parish community. A registration list and detailed information are available from the
parish office.
Every Tuesday and Friday we invite you for Adoration after morning Mass.
During Advent, we invite you to Mass „RORATY” with lanterns from Monday to Friday at 6 PM.
Cleaning and decorating of the Church will be on December 16-17 (Thu, Fri). We encourage all of you
to help. THANK YOU.
„OPŁATEK” in our parish will be held on December 18 at 4:00 PM. We cordially invite and
encourage all parish groups and individuals to bring Christmas Eve dishes on this special day.
Christmas cards and wafers „opłatek” are available weekdays in the parish office and on Sunday in the
church vestibule.
The Good Samaritan Society runs the project „ Christmas package” addressed to sick, elderly and the
poorest amog us. If anyone knows a person like that in their neigborhood please contact Fr. Pastor or
the church office.
Today’s second collection will be for the Retirement Fund for Religious. Please give to those who have
given a lifetime in our Archdiocese. Thank you for your generosity!
The Polish school operating at our parish has prepared candles for the Christmas Eve table and
Christmas decorations, which will be available for purchase on the following Sunday after Mass. at.
10:30 and 12:00. The total proceeds from the sale will be allocated to the needs of the Polish School.
Next week’s second collection will be on repairing parish buildings. We have already started renovation
of the rectory (wall), which is in a very bad condition. The repair plans are posted on a board in the
vestibule of the church. God Bless you for the sacrifices made.

