
PARISH STAFF 
 

Fr. Michał Czyżewski, OSPPE  
Pastor  

pastor@stanislauschurch.com 
 

Fr. Jan Kolmaga, OSPPE  
Associate Pastor  

associatepastor@stanislauschurch.com 
 

Agnieszka Koszałka 

Office Manager 
 

Marta Wit 
Parish Secretary 

 
Henryk Kolasa  

Organist - (646-421-4071) 
 

Natalia Kubina 
Organist (914-552-5623) 

 

Małgorzata Staniszewska 
Organist - (929-588-0439) 

 

Beata Popowska 
Director of Polish School 

principal@stanislauschurch.com 
 

PARISH OFFICE HOURS 
 

Monday - Friday  
9:00AM - 5:00PM 

Wednesday  
12:00PM-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) 
12:00PM (Polish) 

 

CONFESSIONS 
Weekdays 

1/2 hour before 6:00 PM Mass 

Saturdays 

6:00PM - 7:00PM 

Sundays 

before Mass 
 

ADORATION 
TUE, FRI 3 PM -6 PM 
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFI I  
   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 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 recom-

mendations 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.  



MASS INTENSIONS REQUESTED BY 

Sat. January 7, 2023  St. Raymond of Penafort, Priest 
8:00 - W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa jakich doświadcza 

   6:00 - W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa jakich doświadcza 

 
Lucyna 
Janina 

Sun. January 8, 2023  THE EPIPHANY OF THE LORD 
8:00 - Za Parafian 
9:00 - +Daniel J. Munroe 

10:30 -  +Władysława Grygiel (3. rocz.) 
12:00 -  +Czesława Rogoz (20 rocz.) 

 
Proboszcz 
James Rogala 
Żona z rodz. 
Rodzina 

Mon. January 9, 2023  The Baptism of the Lord 

8:00 - +Leszka Smoła 
6:00 -  Za Dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Rodzina 
Grzegorz 

Tue. January 10, 2023   
 8:00 -  +Mariannę i +Michała Zygmunt 
6:00 -  Za Dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Rodzina 
Grzegorz 

Wed. January 11, 2023   
8:00 -  + Sal Genser 

6:00 -  Za Dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Zofia Leśko 
Grzegorz 

Thur. January 12, 2023   
   8:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Alicji Kot (ur.) 

 6:00 -  Za Dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Jadwiga Kawa 
Grzegorz 

Fri. January 13, 2023  Saint Hilary, Bishop & Doctor of the Church 

8:00 -  +Agnieszkę i +Alfreda Jendrzej 
6:00 -   Za Dusze w czyśćcu cierpiące 

 
Barbara 
Grzegorz 

Sat. January 14, 2023  BVM 
8:00 - +Krystynę i +Stanisława Miałchowskich 

  7:00 - +Agnieszkę Karaś (4 rocz.) 

 
Syn Sławomir 
Mąż Zenon 

Sun. January 15, 2023  SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:00 - +Dominika i +Gertrudę 
9:00 -  For Parishioners 

10:30 -   O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Rodziny Werbachowskich (rocz. śl.) 
12:00 -  +Adelę Kocaj 

JASEŁKA Polskiej Szkoły im. o. Augustyna Kordeckiego  

 
Dzieci 
Pastor 
Siostry 
Mąż Tadeusz 

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, Ania, Genowefa Janas,  Antonio Crispino, 
Zofia Grygiel, Tadeusz Kocaj, Eva Zysk, Cathy Jones, Marian Budziłowicz, Katarzyna, Krzysztof Obal, Natalia Łepkowski, Wiesław Biedroń, Helena 
Sakiel, Albina Przybylska, Anna Cisowski, Neal Sussman, Teresa Gonsiorek, Edyta Bazylewicz, Wiesław Ceglarz, Antoni Kuczyński, Natalia 
Czarnowska, Janina Czyżewska, Zenon Karaś, Kamil Praszkowicz,  Elizabeth Ray, Wen-Ping Wang, Danuta Chmielewski, Jadwiga Prostko, Anna 
Lewicka, Vicky Lavetan., Maria Sitarska, Jadwiga Oldakowska, Jolanta Obrycka, Katarzyna Sokołowska, Małgorzata Cymanow, Janusz Babiel,  Piotr 
Górski. 

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH / LET US PRAY for the DECEASED:  

January 1, 2023 
 

  1st Collection: $ 1,898.00 

 2nd Collection Solemnity of Mary The Holy Mother of God: $ 1,159.53 

POLSKA SZKOŁA IM. O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 
Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10AM do 1:30PM 

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 
TOWARZYSTWO IM. JEZUS 

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

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

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

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

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

WSPÓLNOTA DOBREGO SAMARYTANINA 
2 piątek miesiąca 



 8 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystość ma uczcić objawienie się Boga 
człowiekowi. Święto odwołuje się do historii opisanej w Ewangelii wg św. Mateusza, według której 
Mędrcy ze Wschodu (magowie, królowie) przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W 
uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół od wieku XV/XVI poświęca: złoto i kadzidło. Poświęcenie 
kredy wprowadzono w wieku XVIII. Jest także piękny zwyczaj, że poświęconą tego dnia kredą wypisuje 
się na drzwiach wejściowych domów katolickich: C+M+B+2023 (są to trzy pierwsze litery łacińskich słów 
oznaczających „Chrystus mieszkanie błogosławi” lub – według innego wyjaśnienia - pierwsze litery 
przypuszczalnych imion Mędrców). 

 Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na potrzeby parafii. Zachęcamy do zakupu cegiełek oraz medali 
jubileuszowych. Od tego tygodnia dostępne są już nasze Albumy Jubileuszowe w cenie $ 30. Chętnych 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

 Dzisiejsza druga taca jest przeznaczona na media katolickie i na Uniwersytet Katolicki. Za wszelkie datki 
serdeczne Bóg zapłać. 

 Druga taca za tydzień przeznaczona będzie na remont budynków parfialnych. Bóg zapłać za składane 
ofiary. 

 Okres świąteczny rozpoczyna czas wizyty duszpasterskiej  - kolędy, wśród rodzin naszej parafii. Aby 
umówić się na kolędę prosimy o kontakt z biurem parafialnym lub bezpośrednio z kapłanami.  

 Polska Szkoła im. o. Augustyna Kordeckiego działająca przy naszej parafii pragnie serdecznie 
zaprosić na Jasełka, które odbędą się w sali parafialnej w niedzielę 15 stycznia 2023 r. po Mszy św. o godz. 
12:00. Tego również dnia Ojcowie Paulini będą obchodzić święto św. Pawła Pierwszego Pustelnika, 
patriarchy Zakonu, który również jest patronem dzieci. Na zakończenie Mszy św. Ojcowie udzielą 
dzieciom oraz matkom spodziewającym się dziecka lub pragnącym mieć potomstwo, specjalnego 
błogosławieństwa. Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

 Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej.  

 Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. O. Janowi Kolmadze, który 13 
stycznia obchodzi 69 urodziny, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Janogórskiej.   

 January 8 we celebrate Solemnity of the Epiphany. The ceremony is to celebrate the revelation of God 
to man. The Solemnity refers to the story described in the Gospel according to St. Matthew, according to 
which the Magi from the East (magicians, kings) came to Bethlehem to worship Jesus. On the feast of the 
Epiphany, the Church has consecrated gold and incense since the 15th/16th century. The consecration of 
chalk was introduced in the 18th century. There is also a beautiful custom of writing on the front door of 
Catholic houses with chalk consecrated on that day: K+M+B+2023 (these are the first three letters of the 
Latin words meaning "Christ blesses the house" or - according to another explanation - the first letters of the 
supposed names of the Magi). 

 Thank you for supporting our church. One way of helping us to maintain this place and make necessary 
renovation is purchasing the Anniversary medals, made out of pure silver for $100. The proceeds will be 
used to renovate church buildings. If you are willing, please contact the parish office. 

 Parish Anniversary Book is available . Pr ice is $30.  The proceeds will be used for  the needs of the 
church. 

 Today’s second collection is to support the Catholic Communication Campaign and the Catholic University 
of America. The Catholic Campaign connects people with Christ using the internet, televi-sion, radio and 
print media. The CUA not only supports students but also helps the University serve dioceses and parishes 
through innovative research initiatives and training programs. God bless for all donations. 

 Next week second collection will be for parish building maintenance.  

 The Christmas period begins with a pastoral visit - Christmas carols among the families of our parish. To 
make an appointment, please contact the parish office or the priests directly. 

 Support St. Stanislaus B. & M. Church by placing an ad! Our ads allow the church to receive the weekly 
bulletin at no cost. Consider the benefits of church bulletin advertising: 1 year (52 issues) weekly 
advertisements. For more information contact parish office.  

 We wish Father Jan Kolmaga, who celebrates his 69th birthday on January 13, God's blessing and good health. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

PARISH ANNOUNCEMENTS 



Możesz wesprzeć jedyną 
polską parafię  

na Manhattanie kupując: 
Kalendarz 2023, Album  
i Medal Jubileuszowy. 

 
You can support our parish  

by buying: 

Calendar 2023, Album, and 
Jubilee Medal. 

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 

Ogłaszając się w naszym biuletynie wspierasz Parafię Św. Stanisława B.M.  
Biuletyn Parafialny jest wyjątkowym źródłem informacji w naszeego kościoła. Zachęcamy do współpracy i reklamy 

finstytucji oraz firm / lub przekazania tej informacji dalej do potencjalnych reklamodawców. Biuletyn jest wydawany co 
tydzień, potencjalni odbiorcy 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  

z biurem parafialnym (212) 475 4576 / (212) 475 4565, 
 rectory@stanislauschurch.com lub osobiście. 

 
 

 

PLACE FOR YOUR AD 
 

Support St. Stanislaus B. & M. 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 with parish office (212) 475 4576 / (212) 475 
4565, rectory@stanislauschurch.com. 


