
ST. STANISLAUS KOSTKA CHURCH 
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

1923-2023

SCHEDULE OF MASSES 
MSZE ŚWIȨTE 

 

Weekdays: 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday & Saturday 

9:00 AM - English
Friday

7:00 PM - Polish 
Saturday:

6:00 PM - Polish
Sunday 

  8:30 AM - Polish 
10:00 AM - English 
 11:30 AM -  Polish

Holy Days Schedule - Świȩta: 
9:00 AM - English 
7:00 PM – Polish

Office Hours - Kancelaria Parafialna:

Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
Monday: closed - nieczynne 

Tuesday: 9:00 AM - 5:00 PM 
Wednesday: 9:00 AM - 5:00 PM 

Thursday: closed - nieczynne
Friday: 9:00 AM - 3:00 PM 
Saturday: closed - nieczynne 

RECTORY - PLEBANIA 
109 York Avenue, 

Staten Island, New York 10301
 

Tel: 718-447-3937 Fax: 718-815-5733 
parish@stanislawkostkasi.org
pastor@stanislawkostkasi.org

www.stanislawkostkasi.org

Pastor - Proboszcz 
Rev. Canon Jacek Piotr Woźny

 
Deacon - Diakon 
Vincent D’Silva 

Eucaristic Minister 
Nadzwyczajny Szafarz

 

Mariusz Tutka
Andrzej Gorzelski
Waldemar Dębicki

Music Director – Organista:
 

Alicja Kenig- Stola 
tel:718-689-4720  

Polish School - Polska Szkoła: 
Principal - Dyrektor 

Dorota Zaniewska 
tel: 347-302-1595 

www.psstatenisland.w.interia.pl
 

Confessions- Spowiedź:
Friday - Piątek 

6:00 PM - 7:00 PM

Sacrament of Baptisms - Chrzest Św.:

First Sunday of  month 11:30 AM 
Pierwsza niedziela miesiąca 11:30 AM 

Weddings – Śluby: 

By appointment 6 months before; 
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.



MARCH 26, 2023
FIFTH SUNDAY OF LENT

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Saturday / Sobota
  7:00 P.M. Ś.P. Andrzej Waśkiewicz (10 
                   rocznica śmierci).

Sunday / Niedziela
  8:30 A.M. Ś.P. Janina i Władysław Dybski.
10:00 A.M. Deceased members of Perkowski 
                    Family.
11:30 A.M. Ś.P. Zdzisław Hałas od żony z 
                    rodziną.

GORZKIE ŻALE

Tuesday / Wtorek
9:00 A.M.  

Wednesday / Środa 
9:00 A.M. 

Thursday / Czwartek
9:00 A.M.  

Friday / Piątek
7:00 P.M. Ś.P. Józef Orzyłowski i Ś.P. Jan 
                 Rodziewicz.

DROGA KRZYŻOWA

Saturday / Sobota
9:00 A.M. Everyone interred in a Staten Island
                  Roman Catholic Cemetery. 

APRIL 2, 2023
PALM SUNDAY OF THE 
PASSION OF THE LORD 

NIEDZIELA PALMOWA

Saturday / Sobota
  6:00 P.M. O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
                   dla Barbary i Mariana w 40 rocznicę 
                   ślubu.

Sunday / Niedziela
  8:30 A.M. 

1. Ś.P. Bruno Krywut.
2. Ś.P. Artur Kosciółek.
3. Ś.P. Jan Tworek.
4. Ś.P. Mieczysław Tur.
5. Ś.P. Jan Łata.
6. Ś.P. Margot Silverman
7. Ś.P. Stanisław Marianna Kowal.
8. Ś.P. Krzysztof Nieroda.
9. Ś.P. Stanisław Mruczyński.
10. Ś.P. Marlena Kreft.
11. Ś.P. Edward Anna Adam Rzepka.
12. Ś.P. Bronisław Jan Mierzwa.
13. Ś.P. Janina Wicher
14. Ś.P.  Gina Brocki.
15. Za dusze Panu Bogu znaną.
16. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Mirosławy i Jerzego w 40 rocznicę ślubu.
17. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Tadeusza.
18. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Gabrysi, Damiana, Sebastiana, Ani, 
Witka i Michała.

19. O szczęśliwy pobyt na misjach dla 
Mateusza.

10:00 A.M. L.M. Ann & Frank Wojtowicz.
11:30 A.M. Ś.P. Stanisława Boroń.

GORZKIE ŻALE

MARCH 26, 2023
FIFTH SUNDAY OF LENT

Out of the depths I cry to you, O LORD;
LORD, hear my voice!

— Psalm 130:1

First Reading — Thus says the LORD GOD: I
will open your graves, have you rise from
them, and settle you on your land. (Ezekiel
37:12-14).
Psalm — The Lord is kind and saves us



(Psalm 130).
Second Reading — If Christ is in you, the
spirit is alive even if the body is dead because
of sin (Romans 8:8-11).
Gospel — Lazarus, dead for four days, came
out of his tomb when Jesus called his name.
Many of those who had seen what had
happened began to believe in Jesus (John
11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]).

LIFE FROM GOD
As we approach Holy Week, our readings

speak of a God who, in the midst of death, brings
new life to the people. In Ezekiel, we hear that God
will open the graves of the people of Israel, who
faced near extinction. In the Gospel of John, Jesus
gives new life to Lazarus in a manner that
prefigures the resurrection of Jesus. Paul tells the
Romans that in Christ, God will not only give life
to our bodies after death, but God offers us
abundant life here and now. We observe that the
external conditions for the people described in
these readings did not radically change. Israel was
still in exile. Lazarus would eventually face death
again. But now God’s presence and power are
revealed. Even when our situation in life is difficult
and perhaps not likely to change soon, we
remember that the Spirit dwells within us.

Death does not have the final say. This is
the great mystery we ponder on this Fifth Sunday
of Lent. Martha and Mary were good friends of
Jesus. They did not hide their confusion and grief
from the Lord; they voiced their conviction that if
Jesus had been with them during their brother’s
illness, he would not have died. Jesus entered into
their grief and more—he overturned it. Lazarus’
death became the occasion for Jesus to show all
who had gathered the mercy of God who cries out,

“Oh my people, I will open your graves and have
you rise from them.” In this moment, the world
was given a sign of the new life to come through
Christ, the Risen One.

FROM DEATH TO NEW LIFE
There really is no way around it.

Eventually, we will grapple with the death of a
loved one, a parent, sibling, spouse, or dear friend.
As we mature, we also begin to come to terms with
our own mortality. Our Sunday readings this Lent
have invited our reflection on the big questions of
life and faith. We have resolved to turn away from
sin and toward God, listening to the Lord and
responding with open minds and hearts. We have
acknowledged and perhaps heightened our thirst
for the Lord and have committed ourselves to walk
in the light of God’s grace. Today, we journey from
death to new life, reflecting on the mystery of
Christ who is the resurrection and the life.

COME TO BELIEVE
Martha had a uniquely personal relationship

with Jesus. She spoke with him honestly, baring her
heart to Jesus, openly expressing her confusion and
sorrow at her brother’s death. Jesus’ response led
Martha to a deep declaration of faith, “I have come
to believe that you are the Christ, the Son of God,
the one who is coming into the world.” We, too,
can have a uniquely personal relationship with
Jesus. We can speak honestly to the Lord, baring
our hearts, expressing the truth of each moment of
our lives, whether in joy or sorrow, happiness,
grief, confusion, or times of fulfillment. In such
honesty and trust, we may find deeper faith as well,
coming to believe that Christ is our all, our way,
truth, and life.

OUR FASCINATING FAITH
The Three Lenten Disciplines: Almsgiving

In addition to prayer and fasting, Lent gives
us the chance to give alms to those who are most
needy. By helping others, we practice charity and
social justice. We look to carry our own cross and



help others carry theirs as well. In other words, we
practice the same generosity as God, who makes
the rain to fall on the good and on the bad and
loves people without distinction. To help others is
to confront the poverty of this world with the hope
of the kingdom of God.

Charity is a Christian virtue because Jesus
is the best example of what charity is. Charity is
more than giving alms; it is love and justice. It is
complying with the commandment to love one
another in a world where most people are poor and
abandoned. To be charitable is to give to the needy
what they need from our time, talent, and treasure;
it is to work for social changes that promote human
dignity and the economic wellbeing of all. Charity
is love and God is love. May we live in that love.

PRAYER FOR HEALING SICKNESS.
Loving and ever-present God, we believe

that your grace is sufficient for all things. Comfort
us a new by your presence. Allow that in our
weakness we may be made strong, in our grief,
consoled, and in our ignorance, wise. Protect and
guide us that we may know the way to take and
that at each crossroad of life we may see the right
path to choose. Safeguard us by your power,
uphold us your kindness, and warm us by your
love. By your divine grace help us to do what is
right, to act courageously, to love our neighbors, to
forgive our enemies. By your grace, bless us
through Jesus Christ our Lord. Amen.

For the sick: Anne Padula, Barbara
Bielawski, Robert Koz łowski, Josephine
Ostrowski, Joseph Wojtowicz, Krzysztof Paluch,
Anna Kozłowska.

26 MARCA 2023
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

(J 11, 25a. 26)

Pierwsze czytanie (Ez 37, 12-14) Udzielę wam
mego ducha, byście ożyli.
Psalm (Ps 130 (129) Bóg Zbawicielem, pełnym
miłosierdzia.
Drugie czytanie (Rz 8, 8-11) Mieszka w was
Duch Tego, który wskrzesił Jezusa.
E w a n g e l i a ( J 11 , 1 - 4 5 ) J a j e s t e m
zmartwychwstaniem i życiem.

WYSCHNIĘTE KOŚCI
W czytaniu z Księgi Ezechiela, które

towarzyszy dzisiejszej Ewangelii, prorok ma
widzenie doliny pełnej wyschniętych kości.
Otrzymuje rozkaz, aby przejść dookoła nich.
Następnie Pan skierował do niego pytanie: Synu
człowieczy, czy ożyją te kości? I prorok
odpowiedział: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. W
opisie tym odnajdujemy obraz stanu ludzkiego
ducha, który upadł bardzo nisko. Ale to właśnie w
tej sytuacji Bóg nie odwraca się, ale kieruje
obietnicę: Wydobywam was z grobów i udzielę



wam mego ducha, byście żyli.
Oczywiście, że możemy tę zapowiedź

odnieść do końca świata i zmartwychwstania.
Wydaje się jednak, że dotyka ona również naszej
codzienności. Zdarzają się w naszym życiu
sytuacje, problemy, troski, które są dla nas tak
wielkie i skomplikowane, że czujemy się,
jakbyśmy byli martwi. Każda czynność wymaga
nadludzkiej siły i wielkiej mobilizacji.
Człowiekowi, który znajduje się w takiej sytuacji,
historia Łazarza powinna przynieść nadzieję.

Do domu Marii i Marty przybyli Żydzi, aby
je pocieszyć po śmierci brata i dać wsparcie.
Jednak ich obecność nie pokonała smutku i
przygnębienia, które przeżywają siostry. Sytuacja
zmienia się diametralnie, kiedy posyłają po Jezusa. 

Oczywiście my koncentrujemy się na
spektakularnym wydarzeniu wskrzeszenia Łazarza
— jego wyjścia z grobu. Jednak to wydarzenie
przynosi nadzieję każdemu z nas „żywych”. Skoro
Mistrz może przywrócić martwe ciało do życia, to
tym bardziej może „wskrzesić” serce, które umarło,
ducha, który nie chce, nie potrafi znaleźć sobie
miejsca w świecie. Przynieść komuś nadzieję to
posłać po Jezusa.

Przybyły Jezus udaje się do grobu
dotknięty, poruszony naszymi słabościami, naszą
śmiercią. Jezus nie godzi się na nasz grób, na
umieranie naszego serca i nakazuje nam wyjście na
zewnątrz. Mówi do nas: Wyjdź z grobu, w którym
zamknąłeś się sam lub inni cię zamknęli, zerwij
więzy i idź w stronę nadziei, Jam zwyciężył każdą
śmierć.

Świadectwo: niech się stanie Twoja wola
Mój krzyż spadł na mnie w

czterdziestostopniowym upale… jak wtedy.
Jeszcze niedawno wydawało mi się, że o

krzyżu wiem prawie wszystko – ba, byłam
przeświadczona, że mam do tego specjalne prawo. W
końcu wraz z Mamą w czasach wojującego
komunizmu wieszałyśmy go w klasach, kiedy to pod
pozorem malowania szkoły próbowano raz na zawsze
rozwiązać problem krzyża. Na szalę Mama

nauczycielka rzuciła wówczas nasz w miarę dobry
status materialny. Ojciec, dyrektor owej szkoły, mógł
stracić pracę. Losy potoczyły się tak, że pracy nie
stracił. Powodziło się nam jak na tamte czasy całkiem
przyzwoicie.

Później przyszły lata 80. – Krzyż, Matka
Boża i opornik w klapie, Mistrzejowice z ks.
Jancarzem i niekiedy ks. Popiełuszką, coroczne
piesze pielgrzymki na Jasną Górę – te legalne i te
niezupełnie legalne. I ich atmosfera, która
powodowała, że robiliśmy krzyże dosłownie z
wszystkiego, co dało się skrzyżować – zapałek,
patyków owiniętych bandażem, nitką. Wielkie idee.
Gdy zdobyłam upragniony dyplom lekarza,
utwierdziłam się w przekonaniu, że o krzyżu i
cierpieniu wiem niemal wszystko – chore dzieci,
śmierć na każdym kroku, ból, niepełnosprawność. Po
latach zdążyłam się z tym oswoić, zobojętnieć.
Wydawało się, że mnie nie dotyczy. Zresztą trzeba się
było zająć budowaniem swojej małej stabilizacji:
mieszkanie, samochód, rodzina, podróże i chroniczny
brak czasu. Krzyż oddalał się, owszem, był obecny
zawsze gdzieś w tle, później na horyzoncie – taki
zupełnie malutki.

Dziś wiem, że to nie krzyż malał, to ja
oddaliłam się od niego tak, że o mało nie straciłam go
z oczu. Opamiętanie po kilkunastu „letnich” latach
jednak przyszło, zapewne dzięki wcześniejszym
zasługom i modlitwom prawdziwych przyjaciół i
rodziny. I o dziwo, gdy krzyż był daleko, oszczędzała
mnie sprawiedliwość Boga. Z chwilą jednak, kiedy
udało się powrócić na pielgrzymkowy szlak, nie
chciał się zgodzić na dalszą uświęconą drogę Ten,
który był pobłażliwy dla grzesznej.

Mój krzyż (a może tylko krzyżyk) został mi
włożony na ramiona wbrew mojej woli (a nawet
mimo protestów) tak jak dwa tysiące lat temu
Jezusowi, w czterdziestostopniowym upale, w czasie
pierwszej po wielu latach pielgrzymki na Jasną Górę.
Wapienny szlak okolic Ojcowa, topiący się asfalt,
pot, zmęczenie i zespół muzyczny, który jak mantrę
do znudzenia powtarzał oazową piosenkę, a
właściwie refren: Widzę, widzę, alleluja, Pan
przywrócił wzrok. A ja, wprawdzie nie nagle, ale
stopniowo traciłam wzrok, aż do całkowitego
zaniewidzenia na jedno oko.

Prawdą jest mądrość ludowa, że „Pan, gdy
daje krzyż, to jednocześnie daje moc do jego
dźwigania”. Tą mocą w moim przypadku okazała się
zapomniana już najkrótsza modlitwa, która nigdy nie
zawodzi: „Niech się stanie wola Twoja, Panie”. Wolą
Pana w środku upalnego sierpnia znalazłam się w
Szpitalu Okulistycznym w Witkowicach – gdzieś na



peryferiach XX wieku z cudowną kaplicą Matki
Bożej Niepokalanej. Szpital w czasie pierwszej
wojny światowej był schroniskiem dla sierot
wojennych chorych na nieuleczalną wówczas jaglicę.
5 czerwca 1927 r., w uroczystość Zesłania Ducha
Świę tego, wybuch ła prochownia wojskowa
znajdująca się o 200 m od zakładu. Ta katastrofa
spowodowała całkowite zniszczenie wszystkich
budynków zakładu. Mimo zupełnej ruiny budynku, w
którym znajdowała się kaplica, figura Matki Bożej
ocalała, znajdowała się na postumencie odwrócona
twarzą w stronę prochowni. Wiele dzieci zostało
poranionych odłamkami szkła, tynku, ale wszystkie
cudownie ocalone pozostały przy życiu. Dziwnym
zbiegiem okoliczności w tym dniu personel i dzieci
po Mszy św. otrzymały z rąk kapelana cudowne
medaliki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
Najświętsza Panna dała znać o swej opiece nad
dziećmi sobie powierzonymi.

I chociaż w tym cudownym miejscu nie
nastąpiła najmniejsza poprawa mojego wzroku, to w
sposób cudowny odzyskałam łaskę wiary. Niewidomi
widzą więcej – powiedział ktoś. I miał rację. Brak
telewizji, komputera, gazet i z konieczności skazanie
na radio spowodowało, że odkryłam na nowo
Różaniec, cudowny medalik, Radio Maryja, homilie
Ojca Świętego Jana Pawła II, na które wcześniej
brakowało albo czasu, albo chęci. Pan najpierw
przywrócił wiarę, a potem wzrok. Bo wzrok w końcu
wróc i ł , t ak j ak n iewidomemu żebrakowi
Bartymeuszowi. Może nie w stu procentach, ale w
stopniu wystarczajacym, aby wrócić do pracy i
ponownie dostrzegać krzyże, które niosą inni. Modlę
się, aby gdy przyjdzie prawdziwy krzyż, wiara
pozostała.

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
1. Polskie delikatesy - Polish-European American
Deli M.E Inc  - ZAPRASZAJĄ -1214 Forest Ave,
Staten Island, NY 10310 - kontakt (347) 861-7181.
2. Domowe obiady oraz polskie dania na miejscu i na
wynos, a także catering na wszystkie imprezy i święta
oferuje LUK & BART - 2960 Richmond Terrace,
S t a t e n I s l a n d . K o n t a k t : 7 1 8 - 5 1 0 - 2 9 3 2 ,
www.lbpierogi.com
3. APARTAMENT do wynajęcia (2 sypialnie)
kontakt: Marylka 917-355-5561
4. Medicare Insurance Specialist NY & NJ -
ubezpieczenia zdrowotne, przeznaczone dla dzieci i
dorosłych w każdym wieku. Kontakt - Agnieszka
Rola 917-716-4245 agnesrola@gmail.com
5. MEDICARE 65 & up – program dla seniorów -
Halina 718-926-5180

Usługi projektowania w zakresie
Usług inżynierskich.

Nowe budynki, dobudowy, przebudowy.
Zatwierdzanie aplikacji w NYC Department of

Buildings.

Legalizacja zmian związanych z otrzymanymi.
Violations.

Inspekcje asbestowe, inspekcje inżynierskie.
Jesteśmy firmą, która zapewni pomoc w sprawach

 związanych w zakresie architektury. 
Mówimy po Polsku:

KONTAKT Karolina Sadelski – 718-667-8500
email: ksadelski@permanentengineering.co

THE CARDINAL’S ANNUAL
STEWARDSHIP APPEAL 2023

 GOAL: $13,300.00
Pledge $9,120
Paid: $9,020

Participation: 58 Families
THANK YOU FOR THE CONTINUED

SACRIFICE



VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE
THE MOST BLESSED SACRAMENT

  March 26 – April 2, 2023 

Joseph Piciocco: Living & deceased members of the: 
Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo & Levato 
Families.
J. Coogan: 

1. In memory of the deceased members of the 
Kamienowski, Zagajewski, Urgo, Thompson 
Families.

2. Good health for our Family. 
J. Ostrowski: 

1. L.M. Daniel & Emily Ostrowski.
2. Living and deceased members of the 

Ostrowski, Perkowski & Raducha Families.
Suzanne A. Ascher & Wayne Ascher: 

1. L.M. Teresa F. Ascher
2. L.M. Teresa & Thomas Anthony Romanik.
3. L.M. Josephine, Marianna & John Prazych.

Helene Hartmann-Pulaski:
1. L.M. Pulaski Family.
2. L.M. Smieya Family.
3. L.M. Margaret Etter.

Rita & Bill Kreamer: 
1. L.M. Diana & Louis Mrozinski.
2. Special Intention. 

Barbara Siuzdak: In Thanksgiving.
Elissa McDonald: 

1. L.M. Theresa DiResta.
2. L.M. Michael Aimesbury.
3. Good Health – Gary Aimesbury.
4. Good Health - Felicia Krause.
5. L.M. Barbara Olsen.
6. L.M. Helena Ostrowski.

Veronica Althea Modzelewski:
1. L.M. Brian G. Schiels.
2. L.M. Josephine & John Modzelewski.
3. L.M. Modzelewski, Lendzian & Sienkiewicz 

Families.
Anna Kozłowski: Ś.P. Stanisław Kozłowski. 
Roberta Jason O'Hanlon & Family: 

1. Healing for Jack O'Hanlon.
2. Guidance & safety.
3. L.M. Richard & Jane (Jastremski) Jason 
4. Gratitude.
5. L.M. Peter & Glenn Johnson.

Maria Tomaszuk – Ś.P. Adam Tomaszuk, 
Władysław Kobeszko, Pedro Campos.
Regina Kobeszko – za dusze w czyścu cierpiące.


