
Saint Stanislaus Kostka 

Roman Catholic Church 

 184 Ray Street, Garfield, NJ 07026 

Telephone: 973-772-7922 / 7923 

 Fax: 973-772-4178 

Parish website: www.ststangarfield.org 

                           Parish e-mail: ststankostka@optonline.net 

Priests / Duszpasterze 

Rev. Piotr Hałdaś SDS, Pastor 

Parochial Vicars: 

Rev. Dawid Adamczak SDS 

Rev. Andrzej Kujawa SDS 

BAPTISM / CHRZEST  

Arrangements must be made by contacting the rectory.  

Zgłoszenie musi być dokonane osobiście w kancelarii 

parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym chrztem.  

MARRIAGE / MAŁŻEŃSTWO 

Arrangements should be made one year in advance.  

 

Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną co najmniej rok 

przed planowaną datą ślubu. 

SICK CALLS / NAMASZCZENIE CHORYCH 

Any time, day or night / O każdej porze dnia i nocy. 

HOLY MASSES / MSZE ŚWIĘTE  

 

Saturday Evening:  5:30 PM (EN), 7:00 PM (PL) 

Sunday: 7:00 AM (PL), 8:30 AM (EN), 

10:30 AM (PL), 12:00 PM (EN), 7:00 PM (PL) 

 

Weekdays: 7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN), 7:00 PM (PL)

  

Obligation Days: Evening Before: 7:00 PM (EN);  

7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN),  

10:30 AM, 7:00 PM (PL) 

PENANCE / SPOWIEDŹ 

 

Monday - Friday: 6:00 - 6:45 PM  

(Convent Chapel) 

New Parishoners / Nowi Parafianie 

New parishioners should register at the rectory.  

Registration is our only means of recognizing anyone 

as a member of our parish.  It is also important for 

testimonial letters regarding sponsorship for the 

Sacraments, recommendations for positions, schools 

and character references. You must be a parishioner 

for at least six months in order to obtain any 

sponsorship letters. 

We urge the regular use of the offering envelopes 

which are sent to your home.  

 

Serdecznie witamy Państwa w naszej parafii. 

Równocześnie pragniemy przypomieć że, aby być 

oficjalnie uznanym za parafianina, potrzebna jest 

stosowna rejestracja w kancelarii parafialnej. Na jej 

podstawie można, po co najmniej sześciu miesiącach 

od zapisania oraz po spełnieniu kanonicznych 

wymogów, otrzymać zaświadczenie potrzebne  

do bycia chrzestnym lub świadkiem bierzmowania 

oraz inne potrzebne zaświadczenia. 

Zachęcamy też do regularnego używanie kopert  

na ofiary, które sa rozsyłane do domów. 

Parish Staff / Personel parafialny: 

Ms. Carol Luparella - Secretary 

Mr. Marian Gzella - Organist 

Mr. Jerzy Merski - Sacristian 

Parish Trustees: 

Mrs. Mary Konarski 

Mr. Edward Puzio 

August 2,  

2020 

Parish Office / Kancelaria parafialna: 

Office hours/ Godziny otwarcia 

Monday - Friday / Poniedziałek -  Piątek 

 

9AM - 12:30PM & 1:15PM - 5PM 

 

Saturday and Sunday / Sobota i  Niedziela 

Closed / Nieczynne 



8/1� � S����	�
/S����� �

5:30PM�

� + Władysław Karcz � Ludwina & Józef Karcz �

7:00PM�

�

+ Aniela Sondej (5 rocznica) i Eugeniusz, 

Agnieszka i Kazimierz Klecha�

 � od Władysławy �

� � �

8/2� � S��	�
/N��	������

7:00AM�

�

+ Ks. Edward Szpiech � od rodziny Szmyhol �

8:30AM�

�

+ Michalina & Antoni Godlewski�

 � granddaughter & family �

10:30AM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Członków Żywego Różańca          �

12:00PM�

�

+ Jan & Maria Olechowski�

 � son & daughter�in�law �

7:00PM�

�

+ Helena Tarchała � od rodziny Sobiepan �

� � �

8/3� � M��	�
/P����	�������

7:00AM�

� + Frances Czerepak � od siostry z rodziną �

8:00AM�

� + Frank & Olga Pilecki � Andrea Pilecki�

7:00 PM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Ryszarda Budz � od mamy �

� � �

8/4� � T��!	�
/W������

7:00AM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny i 

Penelope Bekier�

8:00AM�

� + Kazimierz Bukowski � wife Helena�

7:00PM�

� + Marcin i Władysława Pawlak � od syna�

� � �

8/5� � W�	��!	�
/Ś��	��

7:00AM�

�

+ Anna i Jan Długa�

 � od wnuczki Anny z rodziną�

8:00AM�

�

Deceased members of the Dźwilewski family�

 � family �

7:00PM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Jerzego Sondeja i rodziny � od Anny�

�

� �

8/6� � T%��!	�
/C�'������

7:00AM�

� + Janusz Walczyk � od rodziny Makarski�

8:00AM�

� + Stanley & Emily Kasica � Pat Giuffre�

7:00PM�

�

+ Władysław Obyrtacz�

 � od córki Bronisława z rodziną�

� �

�

8/7� � F��	�
/P�)��� � F��!� F��	�
�

7:00AM �

�

+ Zofia Karcz � od Marii Kutarnia�

8:00AM �

�

+ Janina, Stanisław, & Henryk Konarski�

 � family �

7:00PM�

�

1.� + Kazimierz Borek � od żony�

2.� + Daniel Polny (7 rocznica) � od rodziców, 

brata z rodziną �

�

� �

8/8�

�

S����	�
/S������

7:00AM�

� + Franciszek i Maria Wojdyło � od syna�

8:00AM�

� For the parishioners�

�

� T���!*�+������� �* �%� L��	�

Please remember in your prayers the deceased members 

and friends of our parish and all the victims of the 

coronavirus pandemic.�

�

We also ask your prayers of comfort for our sick �

and confined parishioners and friends:�

�

Archbishop John Myers, Sister Auguste Biache, Paul 

Buscher, Arlene Cheselka, Waleria Cholewa, Michael 

Czarnik, Joseph Demboski, Lori Garbus Doscher, Damian 

Dudek, Janet Fornalik, Alicja Fredericks, Rose Grisi, 

Marian Gzella, Diane (Hepp) DiStefano, Michelle 

(Hepp) Haidacher, Helen Novack Hipkins, Wioletta 

Kalinowska, Fred Kobylarz, Lucyna Konieczny, Mary B. 

Kowalczyk, Susan Krocian, Dolores Kurczab, Diana 

Kurys, Marian Magda, Maryann Malkowski, Louis 

Mastriano Jr., Irene Molitoris, Blanche Murzyn, Joseph 

Olechowski, Elaine Opczynski, Matthew Piatt, Greg 

Pinkiewicz, Edward L. Puzio, Joel Rivera, Agnes Rzegota, 

Christina Santangelo, Janina & Władysław Sowula, 

Stanley Sudol Jr., Ann Swistak, Frank Swistak, Margaret 

Szot, Val Tomaszkowicz, Jan Topolewski, Joanna Waga, 

Helena Walijewski, Alex Zakrzewski, Władysława 

Zurowski, all who are suffering from the coronavirus.�

5:30PM�

�

+ Joseph Fazio Sr. � wife Doris�

7:00PM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny �

i Jana Sołtys (50 rocznica ślubu) � od dzieci�

� � �

8/9� � S��	�
/N��	������

7:00AM�

�

+ Thaddeus Stankiewicz�

 � od Ireny i Jana Dul�

8:30AM�

� + Jakub Molitoris � daughter Maria�

10:30AM�

� + Franciszek i Stefania Puzio � od syna        �

12:00PM�

� + Maria Drążek � Maria Środoń�

7:00PM�

� + John Chraca � od brata Stanleya z rodziną�

Spiritual Offerings �

August 2 � August 8, 2020�

Sanctuary Lamp:  + Helen Puzio � from Christine 

Kotwica & family�

St. Joseph Candle:  + Zofia Karcz � from Maria 

Kutarnia�

St. Stanislaus Kostka Candle:  + Helena i Błazej Sołtys 

� od syna �

Altar Bread and Wine:  �



 OGŁOSZENIA PARAFIALNE�

�

Kardynał Joseph Tobin ogłosił rozpoczęcie trzeciej fazy  

otwierania kościołów  w Archidiecezji Newark. �

�

Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.  �

�

Seniorów lub osoby mające problemy zdrowotne zachęcamy 

do zostania w domu i uczestnictwa we Mszy Swiętej za 

pomocą transmisji online (8:30 AM � po angielsku, 10:30 AM 

� po polsku)�

�

Każdy, kto zechce wejść do kościoła musi mieć założoną 

maskę. Prosimy, aby nie zdejmować maski w kościele i mieć 

ją na twarzy cały czas, z wyjątkiem chwili przyjęcia Komunii 

Świętej. �

�

Komunia Święta będzie udzielana tylko na dłoń.  �

 �

Prosimy o zachowanie   odstępu co najmniej 6 stóp od siebie, 

również podczas procesji komunijnej. �

�

Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy. �

�

Najlepszą, najpewniejszą i najbardziej aktualną formą 

komunikacji z parafią jest nasza strona internetowa:�

�

***�

�

Kaplica w konwencie jest otwarta do prywatnej modlitwy��

od 8:30AM do 12:00 PM i od 1:00 PM do 7:00 PM.��

�

W międzyczasie musimy kaplicę sprzątnąć i zdezynfekować.�

W kaplicy może przebywać�na raz 5�osób.�Prosimy 

trzymać dystans co najmniej 6 stóp (2 metrów) od siebie.��

Przez cały czas�trzeba mieć na twarzy założoną maskę 

ochronną.��

�

Spowiedź w kaplicy konwentu �

od poniedziałku do piątku od 6:00 PM do 6:45 PM�

��

Spowiedź�będzie odbywać się poza konfesjonałem.��

�

Penitent i spowiednik�będą musieli mieć założone maski.��

�

Letni strój na Mszę Świętą. 

Czasami otrzymujemy pytania dotyczące odpowiedniego 

stroju w czasie Mszy św. w gorące dni lata. Oczywiście 

wiemy, że przychodząc wielbić Boga nie idziemy jak na 

basen. Niestety również szacunek do miejsca i wydarzenia 

zdaje się zanikać. 

Jednak kiedy latem jest za gorąco na oficjalny ubiór, to 

najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dostosowanie się 

do następujących wytycznych najważniejszych kościołów 

w Rzymie:  spodnie lub spódnice sięgające do kolan, 

ramiona zakryte. 

�

  FOR THE WEEK�

�

Cardinal Joseph Tobin has announced the commencement of 

Phase Three of the Directives for Re�Opening Churches.�

�

Until further notice, the dispensation from the obligation to 

attend Sunday Mass remains in effect. Those who are at risk 

because of underlying health issues or who are 60 or older 

are strongly encouraged to avoid the risks posed by 

attendance at public celebrations of the Mass.�

�

We will continue to livestream Sunday Masses at 8:30AM 

(English) and 10:30AM (Polish)  on our YouTube channel.�

�

Everyone must wear a mask to enter the church and during 

the celebration of Mass, except for the brief time when 

receiving Holy Communion. Holy Communion is only 

permitted in the hand. When approaching the priest to 

receive Holy Communion, the communicant should receive 

the Host in the hand, step to the side, lift his/her mask and 

consume the Host.�

�

Social distancing must be maintained, and there must be no 

physical contact during the Sign of Peace.�

�

***�

�

Our convent chapel is open for private prayer from �

8:30 AM � 12:00 PM & 1:00 PM � 7:00 PM.�

�

We clean and sanitize our chapel during the time�

 it is closed.�

�No more than 5 people�are�permitted �

to pray at one time.�

�

Confession is available Monday � Friday �

6:00 PM � 6:45 PM �

in our convent chapel.�

�

Confessionals are not to be used.��

�

Penitent and confessor MUST wear a mask �

and keep at least 6 feet distance.�

  

 

Summer attire for church.  

 

We are asked sometimes about appropriate attire for 

Mass during the hot days of summer. Certainly, coming 

to worship God is not like going to the pool. Also, unfor-

tunately, respect for “place” and “event” seems to be 

vanishing from our American life. However, it is too hot 

for “formal wear.” One would be “safe” in following the 

directives for visiting the major churches in Rome. For 

men and women: shorts (or skirts) that reach the knee. 

Shoulders covered. Not too difficult!  

�

�



 Offering Totals for Sunday, July 26, 2020 �

�

First Collection�

Second Collection�

Assessments�

5:30PM� $380.00� $135.00�

7:00PM�

$395.00� $175.00�

7:00AM�

$450.00� $180.00�

8:30AM�

$460.00� $195.00�

10:30AM� $910.00� $315.00�

12:00PM�

$370.00� $175.00�

7:00PM�

$580.00� $225.00�

Total� $3,545.00� $1,400.00�

May God bless you for your generosity!�

Bóg zapłać!�

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME�

First Reading: IS 55:1�3 �

Thus says the LORD: All you who are thirsty, come to the 

water! You who have no money, come, receive grain and eat; 

Come, without paying and without cost, drink wine and milk! 

Why spend your money for what is not bread; your wages for 

what fails to satisfy? Heed me, and you shall eat well, you shall 

delight in rich fare. Come to me heedfully, listen, that you may 

have life. I will renew with you the everlasting covenant, the 

benefits assured to David.�

�

Responsorial Psalm: The hand of the Lord feeds us; �

he answers all our needs.�

 �

Second Reading: ROM 8:35, 37�39�

Brothers and sisters: What will separate us from the love of 

Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or 

nakedness, or peril, or the sword? No, in all these things we 

conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am 

convinced that neither death, nor life, nor angels, nor 

principalities, nor present things, nor future things, nor powers, 

nor height, nor depth, nor any other creature will be able to 

separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.  �

   �

Gospel: MT 14:13�21  �

When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew 

in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of 

this and followed him on foot from their towns. When he 

disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with 

pity for them, and he cured their sick. �  When it was evening, 

the disciples approached him and said, “This is a deserted place 

and it is already late; dismiss the crowds so that they can go to 

the villages and buy food for themselves.” Jesus said to them, 

“There is no need for them to go away; give them some food 

yourselves.” But they said to him, “Five loaves and two fish 

are all we have here.” Then he said, “Bring them here to me”, 

and he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the 

five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said 

the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, 

who in turn gave them to the crowds. They all ate and were 

satisfied, and they picked up the fragments left over�twelve 

wicker baskets full. Those who ate were about five thousand 

men, not counting women and children.  �



 18 Niedziela Zwykła 

Pierwsze Czytanie. 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

Tak mówi Pan:«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, 

choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie 

bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie 

pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie 

nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza 

zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, 

posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami 

wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida». 

 

 

Psalm Responsoryjny: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. 

 

Drugie Czytanie  

Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 

czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy 

miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki 

Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, 

ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 

przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani 

jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

Ewangelia (Mt 14, 13-21) 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd 

łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z 

miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował 

się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili 

do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już 

późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 

żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; 

wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu 

chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». Kazał 

tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy 

chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, 

a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. 

Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 

kobiet i dzieci.  

�

�

�

�

�

�

  �



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Stanislaus, Garfield, NJ 04-1035

Kamienski Funeral Homes, Inc.
Member of New Jersey Prepaid Funeral Trust Fund

“Mówimy Po Polsku”
Serving the Community for Over 100 Years
Tel.: (973) 779-1967 • Fax: (973) 773-2736

Main Office:
106 Locust Ave.
Wallington, NJ 07057

Anthony J. Pagano, Dir.
NJ LIC. No. 23JP00511300

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Warner ~ Wozniak Funeral Service
Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587

9 7 3 – 7 7 9 – 4 6 6 4
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

80 Midland Avenue • Wallington, NJ
www.WARNERandWOZNIAK.com 

Member of N.J. Prepaid Funeral Trust FundRichard E. Luka, MD     Peter Benincasa, MD
Specialists in

ASTHMA & ALLERGY
973-478-5550

22 Shaw Street • Garfield, NJ 07026

Thomas J. Duch
Attorney at Law

550 Mola Boulevard
Elmwood Park, NJ 07407

201-794-7234
201-791-1201 (Fax)

TJDESQ@aol.com

486 VAN BUSSUM AVE., GARFIELD, NJ

Dr. Richard E. Filipek
Surgeon Podiatrist
Podiatric Medicine  

& Foot Surgery

973-546-1200

ALL FORMS OF INSURANCE 
201-703-9500

669 River Drive, Elmwood Park
Michael Legutko • Jeffrey Legutko

Michael T. Legutko

WITTIG-LEGUTKO
INSURANCE AGENCY

Joseph J. Olechowski, D.M.D
General & Cosmetic Dentstry

Mowimy Po Polsku
Most Dental Plans Accepted • Senior Discounts

24 Hr. Emergency • Evenings Available
12-15 Broadway, Fair Lawn • 201-797-2300

Office 201-461-5000  
Cell 201-835-2702
anna.nieradka@cbmoves.com
annanieradka.cbintouch.com

Anna Nieradka 
Sales Associate

375 Park Ave, Ste 21 • Fort Lee, NJ 07024

160 Lanza Ave., #2, Garfield, NJ 07026
201-942-9422 • info@bbacademynj.com

www.bbacademynj.com
Hours: M-F  7:30am to 6pm

We offer care for children from 2 1/2 to 6 years of age. Our flexible schedule offers full-time 
& part-time options. We offer monthly movie nights, & special activities & programs 

throughout the year.

przeprowadzki do Europy
info@domaexport.com

Paczki morskie • Paczki lotnicze
Bilety lotnicze  • Transport lądowy

Transport samochódow 
Mienie przesiedleńcze
Konsolidacja paczek 
Przesyłki handlowe

BIURO TURYSTYCZNE
Doma International  

Travel
10 Market St., Passaic, NJ

Tel. 973-778-2058 
Fax 973-779-3850

BIURO GLÓWNE
1700 W. Blancke St., Linden, NJ

Tel. 908-862-1700 
Fax 908-862-1029

www.domaexport.com

ZAUFAJ NASZEJ REPUTACJI
W SŁUŻBIE POLONII JUZ PONAD 60 LAT

EXPORT USA- POLSKA, USA- EUROPA
1-800-229-DOMA

Halina Strzepek
Broker/Owner

201-906-4343
agenthalina@gmail.com

SELL IT LIKE  
HALINA!

131 Market Street,  Saddle Brook
201-843-2000

 Aloia Funeral Home, Inc.
Attentive Cremation Service, LLC

78 Years of Family Service

180 Harrison Ave.
Garfield, NJ 07026

Louis G. Aloia, Mgr., CCSP, NJ Lic. No. 3372
Rosemarie A. Aloia, CCSP, NJ Lic. No. 3829
Andrea R. Gilkes, CFSP, NJ Lic. No. 4114

973-340-7077
aloiafuneral.com

$756
Simple Cremation

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

PSYCHIATRIC
EVALUATION 

and TREATMENT
Depression, Anxiety, OCD, 

Insomnia, Bipolar Disorder, 
ADHD, PTSD, Stress,

Addiction to alcohol, heroin, 
opioids, painkillers, benzos

Treatment with Suboxone
Approval for Medical Marijuana

Slow detox from benzos
Treatments with medications

and psychotherapy

Malgorzata Komza, MD
17 Sylvan Street, Suite 103B, Rutherford

Tel: 201-691-7110
more information on:

www.KomzaMD.com


