
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 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 

Mon. January 16, 2023   
8:00 - NO MASS 
6:00 - +Za zmarłych członków Rodziny Obryckich 

 
 
Rodzina 

Tue. January 17, 2023  Saint Anthony, Abbot 

 8:00 -  Za Dusze w czyśćcu cierpiące 
6:00 -  O życie wieczne w ramionach Miłosiernego Ojca dla +Piotra Cymanow 

 
Janina 
Żona z synami 

Wed. January 18, 2023   
8:00 -  +Annę Rydlak 

6:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Barbarę Wójcik 

 
Barbara 
Jadwiga Kawa 

Thur. January 19, 2023   
   8:00 -  +Mary Ellen O’Brien 

 6:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Aliny Kurzyna (ur.) 

 
Richard Ropiak 
Córka z rodz. 

Fri. January 20, 2023  Saint Fabian, Pope & Martyr; Saint Sebastian, Martyr 

8:00 -  +Joannę Niwelt 
6:00 -  +Stephanie, +Edwarda Sr., +Edwarda Jr. Wróblewskich 

 
Rodzice 
Maryanne 

Sat. January 21, 2023  Saint Agnes, Virgin & Martyr 

8:00 - +Kazimierz Konopiński 
  7:00 - O zdr., opiekę M.B  i wiele łask Bożych z okazji urodzin dla Travisa Cymanow 

 
Jadwiga Kawa 
Babcia 

Sun. January 22, 2023  THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:00 - +Tomasza Pac, +Olgę i +Leopolda Borek, +Renatę Cholewiak 
9:00 -  For Parishioners 

10:30 -   O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Marty (naszej sekretarki) oraz nowonarodzonego synka 

12:00 - +Marię Czarnowską oraz +zmarłych z rodziny Czarnowskich 

 
Mama i córki Urszula i Elżbieta 
 

Pastor 
Agnieszka 
Siostra 
 

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: John Mazimek, Stanisław Trela. 

January 8, 2023 
 

  1st Collection: $ 2,482.25 
 2nd Collection: $ 976.00 

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 

Funeral Mass 

+John Mazimek 

January 18, 2023 

10:30 AM  

+John  



 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 oraz za tydzień jest przeznaczona na remont budynków parafialnych. Bóg zapłać. 

 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 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.  

 W sobotę obchodzimy Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka. Te dni są okazją do szczególnej pamięci 
w modlitwie i wdzięczności wobec naszych babć i dziadków, zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli 
już do wieczności.  

 Wesprzyj Kościół św. Stanisława B. i M. umieszczając ogłoszenie! Nasze reklamy umożliwiają kościołowi 
bezpłatne otrzymywanie cotygodniowego biuletynu. Rozważ korzyści płynące z reklamy w biuletynach 
kościelnych: 1 rok (52 numery) cotygodniowych ogłoszeń. Więcej informacji w kancelarii parafialnej. 

 Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej.   

 16 stycznia obchodzony jest Martin Luther King. W tym dniu kancelar ia parafialna będzie 
nieczynna.  

 Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia; niech Wam Pan Jezus błogosławi, 
życzymy samego dobra każdego dnia. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli i całego 
tygodnia. Szczęść Boże. 

 23 stycznia poniedziałek, kancelar ia parafialna będzie zamknięta. W razie nagłej potrzeby prosze o 
telefon na numer 212-475-4565. 

 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 and next week second collection is for parish building maintanance. Thank you 
for your donation! 

 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.  

 On January 16, Martin Luther King is celebrated. On this day, the parish office will be closed. 

 January 15.—ST. PAUL, the First Hermit.—The Order of Saint Paul the First Hermit, also known as 
Pauline Fathers and Brothers, are spiritual sons of Saint Paul of Thebes, who is considered to be the first 
known hermit in the Christian tradition. Blessed Eusebius of Esztergom established our community in the 
first half of the 13 th century when he brought together hermits scattered throughout the woods of 
Hungary.Today the Pauline Order is a semi-contemplative religious community, which means that every 
monk herishes the contemplation of God in prayer, in solitude, and in a community and connects it with 
pastoral  work . The Pauline Fathers are especially known for working at numerous Marian shrines 
throughout the    world and fostering a devotion to the Mother of God, especially in the image of Our Lady 
of Czestochowa. 

 January 23, par ish office will be closed. If needed, please call 212-475-4565. 

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. 


