
PARISH ANNOUNCEMENTS 
2nd SUNDAY OF LENT 

March 5, 2023 
 
• The second collection today is designated for the Parish Building Maintenance Fund. We 

completed the renovation of the stairwell of the church steeple in the tower from Driggs 
Ave side. We started already the renovation of the stairwell of the church steeple in the 
second tower. 
More information can be found in the bulletin. Thank you for your generosity. 

 
• Every Sunday during Lent, at 4:00 PM, Lamentations will be conducted with a sermon on the 

Passion of the Lord in the Polish language. 
 
• Mass and Novena to Our Lady of the Miraculous Medal on Monday at 7:00pm. Please come. 

 
• Mass intentions for the year 2024 will be accepted beginning Monday, March 6 (tomorrow) 
 The stipend for weekday Masses will be $25 and on Sundays will be $50.  
 The offering for Bread and Wine will be $50 and the Sanctuary Lamp will be $30. 
 Parish Dues in 2024 will be $60 for a family and $30 for an individual parishioner per year. 
 
• The parish library is open on Monday from 6:30PM to 8:00PM. 

 
• Every Wednesday after the 8:00AM Mass, Exposition of the Blessed Sacrament and 

Adoration all day. Please come and say a prayer. 
 
• Every Friday during Lent we invite everyone to participate in Stations of the Cross as 

follows: 
 2:00PM in English. 
 6:00PM in English. 
 6:00PM in the Lower Church in Polish. 
 After the 7:00PM Mass, in Polish. 
 
• The second collection next Sunday is designated for the victims of the earthquake in Syria 

and Turkey. Thank you for your generosity. 
 
• On March 12, 2023, Fr. Joseph Szpilski, C.M. will be celebrating his 90th birthday at the 

9:00am and 1:00pm Mass. We are very grateful to him for his many years of wonderful ministry 
here at St. Stanislaus Kostka Parish and look forward to many more years. 
As in all families, our parish family will celebrate this milestone in his life at the 1:00pm Mass 
followed by a gathering in the St. Stanislaus Kostka Catholic Academy auditorium. We invite all 
parishioners and friends of Fr. Joe to celebrate with him and express their best wishes. 

 
• SAVE THE DATE

 

: The Lenten Retreat in the English language will be held on March 20th 
and 21st during the evening Mass at 7PM. Please join us. 

• Please find more information in our Patron as well on the Parish Website and Facebook. 
 

• Thank you for praying with us today. Have a nice and fruitful Sunday and week, and now let us accept 
God’s blessing.  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

5 marca 2023 
 

• Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na utrzymanie budynków parafialnych. Ofiary 
przeznaczone są na odnowienie ścian na klatkach schodowych w wieżach kościelnych. 
Za wszystkie ofiary i modlitwę w intencji Parafii serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. 

• Dzisiaj Zmiana Tajemnic Żywego Różańca Rodziców Modlących się w intencji swoich dzieci po 
mszy św o godzinie 11.30.  

• Po Mszy o 11:30 będzie dzisiaj w dolnym kościele spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania.  
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16:00 odprawiamy Nabożeństwo Gorzkich Żali 

połączone z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy 
• W tygodniu zapraszamy na Msze św. i nowenny wg stałego planu. Ponadto: 
• Od poniedziałku 6 marca (czyli od jutra) można będzie już zamawiać intencje mszalne na rok 

2024. Wzrośnie stypendium za Msze św., Chleb i wino, Wieczną Lampkę. 
Wzrośnie także opłata za podatek Parafialny: Kwoty podane są w biuletynie. 

• W środę całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W najbliższy czwartek 9 marca będziemy gościć w naszej Parafii Ks. Michała Olszewskiego SCJ, 

który poprowadzi Mszę św. i Adorację uzdrowieniową od godz. 19:00. Grać będzie zespół Adonai. 
• W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej.  
   O godz. 14:00 (GK) w j.angielskim z uczniami Akademii Św. Stanisława Kostki. 
   O godz. 18:00 (GK) w j.angielskim dla dorosłych.  
   O godz. 18:00 (Dolny K-ł) w j. polskim dla dzieci. 
   Po Mszy o godz. 19:00- Droga Krzyżowa po polsku. 
• W sobotę 11 marca zapraszamy na Muzyczną Drogę Krzyżową z zespołem Adonai o g. 20:00. 
 

• W dzisiejszą niedzielę po Mszach świętych przeprowadzamy zbiórkę dla Grzegorza, naszego 
parafianina. Grzegorz zostal ugodzony nóżem w szyję przez sprawcę 2 miesiące temu w czasie 
wędkowania. Przeprowadzona została wtedy kilkugodzinna operacja ratująca jego życie. Na skutek 
ugodzenia doznał obrażeń w postaci przerwania nerwów, mięśni oraz przełyku. Grzegorz jest już w 
domu, ale niestety nie może wrócić do normalnego życia. Grzegorz jest, a w zasadzie można 
powiedzieć, był do tego zdarzenia jedynym żywicielem rodziny, ale w obecnej chwili nie może 
pracować, przed nim długa droga do sprawności, prawa ręka niestety jest nie sprawna i towarzyszy 
mu ciągły ból. Prosimy o pomoc materialną i modlitwę dla naszego parafianina Grzegorza 
Waszkiewicza w tym trudnym dla niego czasie. Przyjaciele Grzegorza, nasi Parafianie będą stali przy 
drzwiach kościoła.  

INFORMACJE:  

• Drodzy Parafianie: Nasz Ks. Józef Szpilski, CM w dniu 12 marca 2023 r. będzie obchodził swoje 
90 urodziny. Tak jak w każdej rodzinie, tak i my, w naszej rodzinie parafialnej, pragniemy obchodzić 
uroczyście ten Jubileusz. Dlatego zapraszamy do udziału we mszy świętej, którą Ksiądz Jubilat 
odprawi w przyszłą niedzielę tj. 12 marca o godzinie 13.00. Po mszy św. zapraszamy wszystkich na 
mały poczęstunek i spotkanie z Jubilatem w audytorium Akademii Św. Stanisława Kostki przy 12 
Newel St. Dostojnemu Jubilatowi już dzisiaj składamy najlepsze życzenia i gratulacje!!!  

• Druga składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na ofiary trzęsienia ziemi w Syrii i 
Turcji. Bóg zapłać za modlitwę i ofiary. 

• Rekolekcje Wielkopostne w języku Polskim rozpoczną się w niedzielę 26 marca i trwać będą 
do środy 29 marca br. Zapraszamy do udziału. 

• Dokładny plan nabożeństw i bieżące informacje znajdziemy w biuletynie parafialnym, na stronie internetowej i 
facebook parafii. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i udanego tygodnia. 

• Powstańmy Siostry i Bracia i wspólnie pomódlmy się ... (podać intencję Mszy).  
Dla zmarłych: Wieczny odpoczynek... 


