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

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

7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN), 10:30 AM, 7:00 PM (PL) 

Nabożeństwa po polsku: 7:00 PM 

Poniedziałek – Nabożeństwo do św. Stanisława 

Środa - Nowenna do MBNP 

Piątek - Koronka do Bożego Miłosierdzia  

(I piątek miesiąca - do NSPJ)  

PENANCE / SPOWIEDŹ 

(Convent chapel/kaplica w konwencie) 

Monday - Saturday: 7:00 - 7:25 AM  

Saturday: 6:30 PM - 7:00 PM 

First Thursday and First Friday: 7:00 PM - 8:00 PM 

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. 

Parish Staff / Personel  

parafialny: 

Ms. Carol Luparella - Secretary 

Mr. Marian Gzella - Organist 

Mr. Jerzy Merski - Sacristian 

Parish Trustees: 

Mrs. Mary Konarski 

Mr. Edward Puzio 

January 17,  

2021 

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 



1/16� � S����	�
/S����� �

5:30PM�

� + Fr. Edward Szpiech �

7:00PM�

�

+ Julia i Walter Fenkanyn�

 � od wnuków Jarosława i Justyny �

� � �

1/17� � S��	�
/N��	������

7:00AM�

�

+ Aniela, Władysław i Danuta Serafin�

 � od rodziny  �

8:30AM�

� + Joan Bianchi �

10:30AM�

�

+ Kazimierz Kowal (1 rocznica)�

 � od żony i dzieci         �

12:00PM�

� + Juliana Tarchała (anniv.) � children �

7:00PM�

�

+ Julia i Józef Szczęch � od córki z rodziną �

� � �

1/18� � M��	�
/P����	�������

7:00AM�

� + Jan Sadej � od Anny�

7:30AM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alda 

(urodziny) � od babci �

8:00AM�

� + Teddy Olechowski�

� � �

1/19� � T��"	�
/W������

7:00AM�

�

+ Paweł i Katarzyna Murawka�

 � od syna z rodziną �

7:30AM�

� + Jan i Anna Gryglak � od rodziny�

8:00AM�

�

+ Gerald Zyla�

� � �

1/20� � W�	��"	�
/Ś��	��

7:00AM�

� + Leszek Wadas � od Anny Sadej�

7:30AM�

�

+ Stanley Kapusta (urodziny)�

 � od Stella Rusin �

8:00AM�

�

+ Adolph & Stella Wyskiel (wedding anniv.)�

 � daughter Christine Cooperman �

�

�

�

1/21�

� T%��"	�
/C�'������

7:00AM�

�

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Agnieszki (imieniny) � od córki�

7:30AM�

� + Henryk Miskowicz � od Bozeny z rodziną�

8:00AM�

�

For the parishioners�

� �

�

1/22� � F��	�
/P�)����

7:00AM � �

+ Julia i Józef Skiba � od córki z rodziną �

7:30AM�

�

+ Franciszek i Anna Karcz�

 � od Franciszeka i Heleny Leja �

8:00AM �

�

+ Pauline Ostrowski�

�

� �

1/23�

�

S����	�
/S������

7:00AM�

�

+ Katarzyna Rusnaczyk�

 � od Zofii i Bronek Rodzen�

8:00AM�

� + Carol Syrek�

Please remember in your prayers the deceased members 

and friends of our parish, especially + Most Reverend 

Adam Dyczkowski, Bishop � Emeritius from Zielona 

Góra �  Gorzów, Poland, + Fr. Charles A. Reinbold, & 

all the victims of the coronavirus pandemic.�

�

We also ask your prayers of comfort for our sick �

and confined parishioners and friends:�

�

Fr. Jacek Wawrzyniak SDS, Fr. Artur Godnarski, �

Ross Alfieri, Sister Auguste Biache, Paul Buscher, �

Arlene Cheselka, Waleria Cholewa, Michael Czarnik, 

Joseph Demboski, Lori Garbus Doscher, Damian Dudek, 

Janet Fornalik, Alicja Fredericks, Marion Grabowski, �

Rose Grisi, Marian Gzella, Diane (Hepp) DiStefano, 

Michelle (Hepp) Haidacher, 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, �

Joseph P. & Janina Olechowski, Elaine Opczynski, 

Matthew Piatt, Greg Pinkiewicz, Edward L. Puzio, �

Agnes Rzegota, Christina Santangelo, �

Janina & Władysław Sowula, Stanley Sudol Jr., �

Ann Swistak, Frank Swistak, Margaret Szot, �

Val Tomaszkowicz, Jan Topolewski, �

Helena Walijewski, Alex Zakrzewski, �

all who are suffering from the coronavirus.�

5:30PM�

�

+ Jadwiga Rudzewicz � od Zuzanny Laszcz�

7:00PM�

�

+ Mariusz Zak (1 rocznica) � od rodziny�

� � �

1/24� � S��	�
/N��	������

7:00AM�

�

+ Eugeniusz Janiec � od żony i dzieci�

8:30AM�

� + Fr. Edward Szpiech � Janina Pawlik�

10:30AM�

�

+ Stanisław i Stanisława Grochowski i za 

zmarłych z rodziny � od córki Doroty       �

12:00PM�

� + Joanna & Bolesław Waga � daughter Irene�

7:00PM�

�

+ Józef Szczech�

 � od siostry Weroniki z rodziną�

Spiritual Offerings �

January 17, 2021 � January 23 2021�

Sanctuary Lamp:  �

Sacred Heart Candle:  + Kazimierz Kowal � from wife�

Our Lady of Fatima Candle: �

St. Joseph Candle:  �

St. Stanislaus Kostka Candle: �

Altar Bread and Wine:  God’s blessings for family      �



 OGŁOSZENIA PARAFIALNE�

�

Niedziela: 17 stycznia�

Druga kolekta przeznaczona jest na akcję „Communicating 

God’s Word”.�

�

Przyszła Niedziela 24 stycznia�

Druga kolekta przeznaczona będzie na Assessments.�

�

�

Kolekta na Boże Narodzenie: Na dzien dzisiejszy wynosi ona 

$22,320.00. Z głębi serca składamy szczere i gorące 

podziekowanie za życzliwość i hojność wszystkim parafianom �

i przyjaciołom. Niech Wam Bóg stokrotnie wynagrodzi �

i błogosławi na każdy dzień!�

�

Od 3 stycznia 2021r. stwarza się możliwość zamawiania 

tygodniowych świec wotywnych ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz Matki Bożej Fatimskiej. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym. �

�

�

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie 

będzie błogosławieństwa domów, tzw. Kolędy. �

�

Proponujemy za to w tym roku specjalną Mszę Świętą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin, które chciałyby �

w normalnych okolicznościach przyjąć kolędę. �

�

Będzie ona miała miejsce w piątek, 29 stycznia 2021r. o 7:00 

PM. �

�

�

***�

�

Kaplica w konwencie jest otwarta do prywatnej modlitwy��

od poniedziałku do soboty od 7:30AM do 7:00 PM.��

�

Spowiedź w kaplicy konwentu:�

Poniedziałek � sobota: 7:00 AM � 7:25 AM�

oraz sobota: 6:30 PM � 7:00 PM�

  

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. 

�

�

�

�

   FOR THE WEEK�

�

Sunday, January 17�

The second collection will be the national collection for 

Communicating God’s Word.�

�

Next Sunday, January 24�

The second collection is the monthly collection for 

Assessments.�

�

Christmas Collection: Our total Christmas collection to this 

date is $22,320.00.  We extend our most sincere thanks to all 

our faithful parishioners and friends for your generosity and 

kindness to our parish. �

�

You may now order weekly votive candles in honor of the 

Sacred Heart of Jesus and Our Lady of Fatima. If you are 

interested, please contact the parish office. �

�

�

Due to the current pandemic situa�on, this year there will 

be no blessing of houses (Kolęda).�

�

We are instead planning a special Holy Mass this year for 

God's blessing and needed favors for families who would 

have, under normal circumstances, received a house 

blessing.�

�

It will take place on Friday, January 29, 2021 at 7:00 PM. �

 �

***�

�

Our convent chapel is open for private prayer �

Monday � Saturday�

7:30 AM � 7:00 PM.�

�

Confession is available:�

Monday � Saturday: 7:00 � 7:25 AM�

& Saturday: 6:30 � 7:00 PM �

in our convent chapel.�

�

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 attenance at public 

celebrations of the Mass.  

 

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

and 10:30AM (Polish).  Please go to our website and click on the 

link in order to access our livestreamed Masses. 

 

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 permitted only in the hand.  

 

Social distancing must be maintained, and there must be no 

physical contact during the Sign of Peace. 

�

***�



 Offering Totals for Sunday, January 10, 2021�

�

First Collection�

Second Collection�

Repairs & Maintenance�

5:30PM�

$575.00� $595.00�

7:00PM� $385.00� $555.00�

7:00AM� $490.00� $855.00�

8:30AM�

$655.00� $850.00�

10:30AM�

$995.00� $920.00�

12:00PM�

$545.00� $580.00�

7:00PM�

$350.00� $535.00�

Total� $3,995.00� $4,890.00�

2ND SUNDAY OF ORDINARY TIME�

First Reading: 1 Sm 3:3b�10, 19�

Samuel was sleeping in the temple of the LORD where the ark of 

God was. The LORD called to Samuel, who answered, “Here I am.” 

Samuel ran to Eli and said, “Here I am. You called me.” “I did not 

call you, “ �Eli said. �“Go back to sleep.” So he went back to sleep. 

Again the LORD called Samuel, who rose and went to Eli. “Here I 

am, “ he said. �“You called me.” But Eli answered, “I did not call 

you, my son. �Go back to sleep.” At that time Samuel was not famil-

iar with the LORD, because the LORD had not revealed anything to 

him as yet. The LORD called Samuel again, for the third time. Get-

ting up and going to Eli, he said, “Here I am. You called me.” Then 

Eli understood that the LORD was calling the youth. So he said to 

Samuel, “Go to sleep, and if you are called, reply, Speak, LORD, for 

your servant is listening.” When Samuel went to sleep in his place, 

the LORD came and revealed his presence, calling out as before, 

“Samuel, Samuel!” Samuel answered, “Speak, for your servant is 

listening.” Samuel grew up, and the LORD was with him, not per-

mitting any word of his to be without effect.�

Responsorial Psalm�

Here am I, Lord; I come to do your will.�

Second Reading: 1 Cor 6:13c�15a, 17�20�

Brothers and sisters: The body is not for immorality, but for the 

Lord, and the Lord is for the body; God raised the Lord and will also 

raise us by his power. Do you not know that your bodies are mem-

bers of Christ? But whoever is joined to the Lord becomes one Spirit 

with him. Avoid immorality. Every other sin a person commits is 

outside the body, but the immoral person sins against his own body. 

Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit with-

in you, whom you have from God, and that you are not your own? 

For you have been purchased at a price. Therefore glorify God in 

your body. �

Gospel: Jn 1:35�42�

John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus 

walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples 

heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them 

following him and said to them, “What are you looking for?” They 

said to him, “Rabbi” � which translated means Teacher �, “where 

are you staying?” He said to them, “Come, and you will see.” So 

they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with 

him that day. It was about four in the afternoon. Andrew, the brother 

of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed 

Jesus. He first found his own brother Simon and told him, “We have 

found the Messiah” � which is translated Christ � Then he brought 

him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son 

of John; you will be called Cephas” � which is translated Peter. �

May God bless you for your generosity!  Bóg zapłać!�



II Niedziela Zwykła  

 

Pierwsze Czytanie 

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela�

�

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka 

Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: 

«Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto 

jestem, przecież mnie wołałeś».�Heli odrzekł: «Nie wołałem 

cię, wróć i połóż się spać».Położył się zatem spać. Lecz Pan 

powtórzył wołanie: «Samuelu!»�Wstał Samuel i poszedł do 

Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 

wołałeś».�Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i 

połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a 

słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.I znów Pan 

powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i 

poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 

wołałeś».�Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 

Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, od-

powiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samu-

el, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i 

stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samu-

elu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój 

słucha».Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść 

żadnemu jego słowu na ziemię.. 

  

Psalm Responsoryjny: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. �

 

Drugie Czytanie  

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 

Koryntian �

Bracia:�

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg 

zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż 

nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, 

kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.�

Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony 

przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto 

grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż 

nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, 

który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 

należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zos-

taliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 

 

Ewangelia  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana�

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 

przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj 

uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus 

zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 

nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! � 

to znaczy: Nauczycielu � gdzie mieszkasz?» Odpowiedział 

im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.Było to około godziny 

dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i 

poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 

najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy 

Mesjasza» � to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do 

Jezusa.A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 

Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» � to 

znaczy: Piotr. 
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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


