
PARISH STAFF 
 

Fr. Michał Czyżewski, OSPPE  
Administrator  

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 3PM-6 PM 

 January  22,  2023 Vol. XXXIX No. 4(A) 

 

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 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 Nicholasa 

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

 
Mama i córki Urszula i Elżbieta 
 

Pastor 
Agnieszka 
Siostra 

Mon. January 23, 2023  Day of Prayer for the legal Protection of Unborn Children 

8:00 -  +Cecylia Chaber 
6:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Alana Kowalczyk (ur) 

 
David Ropiak 
Babci Krysi 

Tue. January 24, 2023  Saint Francis de Sales, Bishop & Doctor of the Church 

 8:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Kai Andrew Zynda-Heng (1ur) 
6:00 -  +Stefanię Pytka 

 
Babcia i Dziadziu 
Eugenia Luteracka 

Wed. January 25, 2023  The Conversion of Saint Paul, Apostle 

8:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Albina Lipińskiego 

6:00 -  +Tomasza Valva 

 
Edyta 
Sławomir 

Thur. January 26, 2023  Saint Timothy & Saint Titus, Bishop 

   8:00 -  +Henrykę Kawa - Kosińska 
 6:00 -  +Krystynę Boużyk 

 
Jadwiga Kawa 
Rodzina 

Fri. January 27, 2023  Saint Angela Merici, Vigin 

8:00 -  +Emilię Kawalerska (7rocz) 
6:00 -  +Jadwigę i +Henryka 

 
Córka Renata z rodziną 
Synowie z rodzinami 

Sat. January 28, 2023  Saint Thomas Aquinas, Priest & Doctor  
8:00 - +Jana, +Kazimierza, +Annę, +Zofię i + Ignacego 

  7:00 - +Jerzego Kłosowski 

 
Rodzina 
Żona 

Sun. January 29, 2023  FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
8:00 - +Halinę Widoniak 
9:00 -  For Parishioners 

10:30 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Anny Kochańska (ur) 
12:00 -  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B dla Justyny Zubko-Walwa 

 

 
Barbara 
Pastor 
Jadwiga Kawa 
Sławomir 

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 Nazimek, Stanisław Trela, Genowefa S. Janas.  

January 15, 2023 
 

  1st Collection: $ 2,314.32 
 Building Maintenance: $ 3,065.25 

Altar Offering        

         WEEK OF JANUARY 22  

Sanctuary Lamp 

Wine & Hosts 

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 



 Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na potrzeby parafii. Zachęcamy do 
zakupu cegiełek oraz medali jubileuszowych. Od tego tygodnia dostępne są 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 poświąteczny to czas wizyty duszpasterskiej  - kolędy, wśród rodzin naszej 
parafii. Aby umówić się na kolędę prosimy o kontakt z biurem parafialnym lub 
bezpośrednio z kapłanami.  

 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 drukowanie cotygodniowego 
biuletynu. Rozważ korzyści płynące z reklamy w biuletynach kościelnych: 1 rok 
(52 numery) cotygodniowych ogłoszeń. Więcej informacji w kancelarii 
parafialnej. 

 Koło im Jana Sabaly  istnieje ponad 20 lat, jest to charytatywna organizacja która 
ma na celu pomoc dzieciom specjalnej troski, a są to 3 ośrodki na Podhalu i 
Orawie. Grupa ta kultywuje tradycje, tańce i śpiew. W niedzielę 29 sytcznia br., 
będzie podczas Mszy Św. 10:30 i 12 ( Jasełka po Mszy) śpiewać i zbierać 
fundusze. Zapraszamy.  

 Zachęcamy do czytania i nabywania prasy katolickiej.   

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

 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.  

 We wish the best wishes to the jubilarians of this week; may the Lord Jesus 
bless you, we wish you all the best every day. We wish all parishioners and 
guests a good Sunday and whole week. God bless. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

PARISH ANNOUNCEMENTS 

Wieczna lampka - umieszczana 
przy tabernakulum. 
 

We wczesnym 
średniowieczu 
utrwalił się 
zwyczaj zapalania 
lampki w dzień i w 
nocy przed 
miejscem 
przechowywania 

Najświętszego Sakramentu. 
Stąd jej nazwa "wieczna". Jej 
czerwony kolor symbolizuje 
miłość Boga do ludzi.  
 

”Serce Jezusa, gorejące 
ognisko miłości” Jest znakiem 
obecności Chrystusa w danym 

miejscu. Światło wiecznej 
lampki zaprasza do 

przyklęknięcia, pozdrowienia 
i uwielbienia Boga. 

 
Lampka może palić się w 

intencji osoby zamawiającej 
przez siedem dni. Intencja (za 

zmarłych lub o Boże błog.) 
można zamawiać w biurze 
parafialnym. Intencje  

zostanie opublikowane w 
biuletynie. Ofiara wynosi 

$20.00.  

Sanctuary Light 
 

The Sanctuary Light 

is a reminder of the 
Eucharistic presence 
of Christ in the tab-

ernacles of the Cath-
olic Churches of the 

world.  

The Light is available for 
“A Special Intention” or “in 

Memory of Your Deceased 
Loved One.”  

With a donation of $20,00. 

the light will bum for the 
week for your prayer inten-

tion and will be published in 
the bulletin.  

Please call the parish secre-

tary to schedule your inten-
tion. 

Czujesz się pokrzywdzona/ pokrzywdzony, nierozumiana/nierozumiany? Czy powodem może być problem alkoholu w twojej rodzinie? 
Jeżeli szukasz pomocy zapraszamy na spotkania grupy rodzinnej Al - anon "Odwaga do zmian".  

Spotkania odbywają się w każdy piatek o godz 7 pm. Adres 104 A St Marks Pl   NY 10009 Tel 6464621402  



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. 


