
 March 13  2022 Vol. XXXVI No. 11(C) PARISH STAFF 
 

Fr. Karol Jarząbek, OSPPE  
Pastor  

pastor@stanislauschurch.com 
(347) 622-2088  

 

Fr. Michał Czyżewski,OSPPE  
Associate Pastor  

associatepastor@stanislauschurch.com 
 

Agnieszka Koszałka 

Parish Secretary 
 

Marta Wit 
Parish Secretary 

 

Henryk Kolasa  
Organist - (646-421-4071) 

 

Natalia Kubina 
Organist (914-552-5623) 

 

Małgorzata Staniszewska 
Organist - (929-420-6917) 

 

Beata Popowska 
Director of Polish School 

principal@stanislauschurch.com 
 

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. March 12, 2022  

8:00 - +Michał Muszyński 
7:00 - +Aniela i +Bronisław Liwak 

 
Rodzina 
Córki z rodzinami 

Sun. March 13, 2022 SECOND SUNDAY OF LENT  

8:00 - +Tomasz Pac, +Olga i +Leopold Borek, +Renata Cholewiak  

9:00 -  For Parishioner 
10:30 - +Jan Szewc (rocz.) 
 
 

12:00 - +Kazimierz Węgrowski, +Patrick Patskin 

 
Mama i córki Urszula i 
Elżbieta 

Pastor 
Żona z dziećmi 
 

Krystyna 

Mon. March 14, 2022 

8:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla O. Tadeusz Olzacki (ur.) 
    6:00 - +Julia, +Józef i +Jan Wrona 

 
JP II– Klub Seniora 
Córka i wnuczki 

Tue. March 15, 2022   
 8:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Lucyna Zynda (ur.) 
6:00 - +Teresa Dubiel 

 
Pracownicy Friendship Center 
JP II 

Córka z rodz. 

Wed. March 16, 2022   
 8:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Grażyna Michalski (ur.) 

6:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla ks. Andrzej Bielak 

 
Rodzina 
Lucyna 

Thur. March 17, 2022 St. Patrick, Bishop  

  8:00 - +Maria Niwelt (rocz.) 
  6:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla O. Tadeusz Olzacki (ur.) 

 
Syn z rodz. 
Gr. Miłosierdzia 

Fri. March 18, 2022 St. Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the Church 

8:00 -+Bogusław, +Marek i +Paweł Siek 

 6:00 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla  Józef i Aleksy 

 
Siostra-Ciocia 
Rodzina 

Sat. March 19, 2022 St. Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary 

8:00 - +Józef, +Karolina Filar 
7:00 - +Józefa i +Józef Siek 

 
Jadwiga Kawa 
Córka i siostra 

Sun. March 20, 2022 THIRD SUNDAY OF LENT  

8:00 -+Joanna Niwelt 

9:00 - +Józef Zalewski (im.) 
10:30 - O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Anna Paruch (ur.) 

12:00 - Za parafian 

 
Rodzice 
Córka z rodz. 
Rodzina 
Proboszcz 

            Altar Offering 
                                                                               

                             WEEK OF March 6 
                                                                                     

          Sanctuary Lamp 
                   Wine & Hosts 

March 6, 2022 
 
 

1st Collection: $2,544.00 
2nd Collection: $2,006.00 



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 

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, Eva Zysk, Cathy Jones, Marian 
Budziłowicz, Katarzyna, Krzysztof Obal, Natalia Łepkowski, Helena Sakiel, Albina Przybylska, Anna Cisowski, Neal Sussman, Teresa 
Gonsiorek, Edyta Bazylewicz, Maria Czapla, Wiesław Ceglarz, Antoni Kuczyński, Natalia Czarnowska, Janina i Stefan Czyżewscy. 

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH / LET US PRAY for the DECEASED:  Wiesława Kurowycky, Małgorzata Wanagel,  
Robert Wanagel, Danuta Chmiel, Janina Kreis.  

Apel Kardynalski 
2022 

Cardinal’s Appeal 

 

 

 
 
 

 

$6,100.00 

$12,200.00 

$18,300.00 

$24,400.00 

$30,500.00 

$2,480.00  

$3,050.00 

$9,150.00 

$15,250.00 

$21,350.00 

$27,450.00 

 

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 

certificate and sponsor certificate for godparent. 

 

PASTORAL CARE OF THE S ICK  

 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 

documents: certificates of Baptism, First Communion, Confirma-

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

Cana course. 

 

Akt poświęcenia się  
świętemu Józefowi. 

  

Święty Józefie, mój 
najmilszy Ojcze, po 
Jezusie i Maryi naj-
droższy mojemu ser-
cu, Tobie się powi-
erzam i oddaję, jak 
powierzyli się Twej 
opiece Boży Syn  
i Jego Przeczysta 
Matka.  

Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja 
na całe życie obieram Cię za Ojca, 
Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej 
duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty 
Józefie, prowadź mnie prostą drogą do 
Jezusa i Maryi.  

Naucz mnie kochać wszystkich czystą 
miłością i być gotowym do poświęceń 
dla bliźnich. Naucz walczyć z 
pokusami ciała, świata i szatana i 
znosić w cichości każdy krzyż, jaki 
mnie spotka.  

Naucz pokory i posłuszeństwa woli 
Bożej. O najdroższy święty Józefie, 
bądź Piastunem mej duszy, odkupionej 
Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, 
jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci 
przyrzekam wierność, miłość i 
całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że 
za Twym wstawiennictwem będę 
zbawiony.  

Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości 
Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą 
Ojcowską opiekę. Amen. 





PARISH ANNOUNCEMENTS 
 

 We are still encourage you to support our Parish renovations by purchasing pledges. More information you can find at 
the parish  rectory and on the parish website. 

 Jubilee medals will be released soon, which are in need of repair from the time of the close investigation. Please make 
a contract with the parish office in order to enter on the list. 

 We invite you to take part in the pilgrimage of the small 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. 

 Today’s and next week second collection is on repairing parish buildings.  

 We invite you to join the initiative Rosary of men for wives. More information can be obtained from Wojtek 
Wasielewski at 929-288-5028.  

 All Catholics over the age of 14 are obligated to fast and abstain from all meat on all Fridays. During LENT: STATIONS OF 
THE CROSS Fridays after the 6PM Mass. LAMENTATIONS: Sundays immediately following the 12PM Mass.  

 Our parish is preparing a jubilee book in which parish groups, organizations, companies or individuals can put 
congratulatory letters. A special application is included in the bulettin We encourage everyone to have the opportunity 
to contribute to the creation of the jubilee book.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Dziękujemy za ofiary złożone na prace remontowe prowadzone w naszym kościele. Zachęcamy również do nabywania 

cegiełek, które są okazją do wsparcia finansowego naszej parafii. Są one dostępne w biurze  oraz na stronie parafii w 
zakładce Jubileusz Parafii. 

 Wkrótce ukażą się  medale jubileuszowe,  z których całkowity dochód jest przeznaczony na remont kościoła. Prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym  w celu wpisania się na listę. 

 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. Mamy wolne miejsca na liscie od 
kwietnia. 

 Zapraszamy do przyłączenia się do inicjatywy Różaniec mężczyzn w intencji żon. Więcej informacji u Wojtka Wasielewskiego 
pod numerem 929-288-5028. 

 We wszystkie piątki Wielkiego Postu, każdy katolik (od 14 roku życia), ma obowiązek powstrzymywać się od spożycia 
pokarmów mięsnych. DROGA KRZYŻOWA: w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej. GORZKIE ŻALE: zaraz po sumie w każdą 
niedzielę Wielkiego Postu o godz 12pm.  

 Dzisiejsza druga taca oraz za tydzień przeznaczona będzie na remont budynków parafialnych. Bóg zapłać za składane ofiary. 

 Grupa ministrantów działająca przy parafii wraz z rodzicami w niedzielę 20 marca br., po Mszach św. o godz. 10.30 i 12.00, 
organizuje śniadanie z okazji uczczenia św. Józefa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i celebrowania tego wyjątkowego 
Świętego. Poczęstunek odbędzie się w sali parafialnej. Zapraszamy również nowe młode osoby oraz uczniów szkoły polskiej, 
które chciałyby wesprzeć szeregi grupy liturgicznej.  Całkowity dochód przeznaczony jest dla liturgicznej służby ołtarza.  
Serdecznie zapraszamy! 

 27 marca po Mszy św. o godzinie 12 PM Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Uwielbienie Maryjne. Jest to 
jedna z inicjatyw wpisująca się w obchody roku Jubileuszowego. 

 Nasza parafia przygotowuje księgę jubileuszową, w której grupy parafialne, organizacje,  firmy bądź osoby indywidualne 
mogą umieszczać listy gratulacyjne. Specjalna aplikacja znajduje się w biuletynie. Zachęcamy, aby każdy miał okazję włączyć 
się w tworzenie księgi jubileuszowej.  

 Zapraszamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. 

 


