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
Parish Staff / Personel parafialny:
Ms. Carol Luparella - Secretary
Mr. Marian Gzella - Organist
Mr. Jerzy Merski - Sacristian
Parish Trustees:
Mrs. Mary Konarski
Mr. Edward Puzio
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

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
First Thursday and First Friday: 7:00 PM - 8:00 PM
BAPTISM / CHRZEST

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.

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.

November 22,
2020

11/21
 S  /S
 
5:30PM
+ Helena Krajewska

 granddaughter & family 
7:00PM
+ Władysław Karcz 

 od szwagierki Zofii Karcz 

 
11/22
 S  /N 

 S . / C%! % K(
7:00AM + Stanisława Orzechowski, Hanna Szulc,

Zenobia Kołakowska  od kuzynki 
8:30AM + Paul & Joseph Soltys & deceased members

of the Soltys family  family 
10:30AM  + Kazimierz Borek  od żony

12:00PM  + Maria Błądek  Filomena Marut 
7:00PM
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
 Elżbiety i Krzysztofa Siarek (2 rocz. ślubu) 
od rodziców 

 
11/23
 M   /P  
7:00AM  + Józef Budz  od żony
7:30AM  + Dominik Cerwas  od Anny Bryja
8:00AM + Genowefa & Stanisław Parasion

 son & family 

 
11/24
 T!  /W 
7:00AM + Ks. Edward Szpiech (urodziny)

 od Towarzystwa Żywego Różańca 
7:30AM Za dusze w czyśćcu cierpiące

 od Anny i Jana Sołtys 
8:00AM  + Karol & Maria Haberny  daughter

 
11/25
 W !  /Ś 
7:00AM  + Emil Pawlica  od siostry z rodziną
7:30AM  + Władysław Karcz  od Marii Bednartowicz
8:00AM  + Joseph Fazio Sr.  wife Doris

 
11/26
 T%!  /C'

 T%!()( D 
7:00AM  + Jan i Helena Kubasek
9:00AM  For the parishioners

 
11/27
 F  /P-
7:00AM   + Jan Obara  od siostry 
7:30AM  + Adam Tomczyk  od żony
8:00AM   + Fr. Edward Szpiech  Janet Fornalik

 
11/28

 S  /S
7:00AM  + Andrzej Bryjak  od żony i dzieci 
8:00AM  + Wendy Pilecki  Andrea Pilecki

5:30PM  + John Chraca  Diane Soltys
7:00PM
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą

o dalsze  od rodziny Sołtys

 
11/29
 S  /N 

 F! S  / A )
7:00AM  + Genowefa Hajduczyk  od siostry
8:30AM  + Fr. Edward Szpiech  John Bocak
10:30AM + Anna i Teofil Myjak, Władysław i Ryszard

 od córki z rodziną

12:00PM + Piotr & Antonina Strycharz

 grandson Jarosław & family
7:00PM  + Józef Nowobilski  od rodziny

Spiritual Offerings 
November 22  November 28, 2020
Sanctuary Lamp: In thanksgiving for God’s blessings 
from Zofia Kozlowska
St. Joseph Candle: God’s blessings for Luke (birthday) 
from grandmother
St. Stanislaus Kostka Candle: O opiekę nad wnukami 
od babci
Altar Bread and Wine:


Please remember in your prayers the deceased members
and friends of our parish, especially: + Deacon Joseph
Vrindten, all the victims of the coronavirus pandemic.

We also ask your prayers of comfort for our sick 
and confined parishioners and friends:

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, Lillian Pizzo, 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, all who are suffering from the coronavirus.

FOR THE WEEK
Sunday, November 22  Christ the King

After the 12:00 PM Mass, the Blessed Sacrament will be
placed on our altar. Adoration will end with devotions in
Polish at 3:00 PM.

Second collection: monthly collection for Assessments.

The drawing for our Thanksgiving Raffle will take place at
1:00 PM in the rectory. The winners will be contacted.

We wish to thank the following donors for their generosity:

Mayor Richard Rigoglioso, Deputy Mayor Joseph Delaney,
Council Members Louis Aloia, Frank Calandriello, Erin
Delaney, City Manager Thomas Duch  $300 Visa Gift Card
Kamienski Funeral Home  $150 Piast Gift Card and 
$150 Golden Eagle Gift Card
Spencer Savings Bank 
2 $125 ShopRite Gift Cards
Dzwilewski Family  2 $50 Genevieve’s Chocolate Gift Cards


Thursday, November 25  Thanksgiving Day
The Masses for Thanksgiving Day will be at 7:00 AM in
Polish and 9:00 AM in English. Due to the pandemic, we
will not be able to have a food collection this year. 

Next Sunday, November 29  First Sunday of Advent


Due to the pandemic, we are forced to CANCEL this year’s
Thanksgiving Food Collection as well as this year’s Share
the Spirit Giving Tree. Hopefully, we will be able to resume these events next year.

***

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 
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) 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 permitted
only in the hand. 

Social distancing must be maintained, and there must be no
physical contact during the Sign of Peace.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela: 22 listopada  Uroczystość Chrystusa Króla 

Po Mszy św., o 12:00 PM, wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja do godz. 3PM. O godz. 3:00 PM,
uroczyste Nabożeństwo Eucharystyczne, w języku polskim.

Druga kolekta przeznaczona jest na Assessments.

Losowanie loterię dziękczynną odbędzie się dzisiaj o 1:00 PM
na plebanii, a zwycięzcy zostaną powiadomieni.


Czwartek: 25 listopada  Święto Dziękczynienia
Msze św.  7:00 AM po polsku; 9:00 AM po angielsku.


Niedziela: 29 listopada  Pierwsza Niedziela Adwentu 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach popołudniowych
w ciągu tygodnia: 

Poniedziałek  do patrona naszej parafii, św. Stanisława Kostki;
Środa  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
Piątek  do Miłosierdzia Bożego;
Po nabożeństwach Msza św.
***

Z powodu sytuacji epidemiologicznej jesteśmy zmuszeni
ODWOŁAĆ tegoroczną Dziękczynną Zbiórkę żywności oraz
tegoroczne „drzewko z podarkami”. Miejmy nadzieję, że
będziemy mogli wznowić te wydarzenia w przyszłym roku.

***

Kaplica w konwencie jest otwarta do prywatnej modlitwy
od poniedziałku do soboty od 7:30AM do 7:00 PM.

Spowiedź w kaplicy konwentu 
od poniedziałku do soboty od 7:00 AM do 7:25 AM

***

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.


Offering Totals for Sunday, November 15, 2020 


First Collection

Second Collection

5:30PM

$405.00



7:00PM

$385.00



7:00AM

$460.00



8:30AM

$635.00



10:30AM

$1,265.00



12:00PM

$685.00



7:00PM

$575.00



Total

$4,410.00



May God bless you for your generosity!
Bóg zapłać!
SOLEMNITY OF CHRIST THE KING
First Reading: EZ 34:11-12, 15-17
Thus says the Lord GOD: I myself will look after and tend my sheep. As a
shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so
will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were
scattered when it was cloudy and dark. I myself will pasture my sheep; I myself
will give them rest, says the Lord GOD. The lost I will seek out, the strayed I will
bring back, the injured I will bind up, the sick I will heal, but the sleek and the
strong I will destroy, shepherding them rightly. As for you, my sheep, says the
Lord GOD, I will judge between one sheep and another, between rams and goats.
Responsorial Psalm:
The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Second Reading: 1 COR 15:20-26, 28
Brothers and sisters: Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those
who have fallen asleep. For since death came through man, the resurrection of
the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in Christ
shall all be brought to life, but each one in proper order: Christ the firstfruits; then,
at his coming, those who belong to Christ; then comes the end, when he hands
over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every
sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all
his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. When
everything is subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the
one who subjected everything to him, so that God may be all in all.

Gospel: MT 25:31-46
Jesus said to his disciples: "When the Son of Man comes in his glory, and all
the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations
will be assembled before him. And he will separate them one from another,
as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep
on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his
right, 'Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom
prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you
gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you
welcomed me, naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison
and you visited me. Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when
did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did
we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did
we see you ill or in prison, and visit you?’ And the king will say to them in
reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of
mine, you did for me.’ Then he will say to those on his left, 'Depart from me,
you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I
was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no
drink, a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no
clothing, ill and in prison, and you did not care for me. Then they will answer
and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked
or ill or in prison, and not minister to your needs? He will answer them,
'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did
not do for me.’ And these will go off to eternal punishment, but the righteous
to eternal life."

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Pierwsze Czytanie
Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie
się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec
i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro-wadzę
z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. Do was zaś, owce moje, to mówi Pan
Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Psalm Responsoryjny: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Drugie Czytanie
Czytanie z Pierwszego Listu do Koryntian
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też
dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada-mie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej
kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyj-ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże
królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę
i Moc.Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół
pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu,
który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Ewangelia (Mt 25, 31-46)
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście
Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król
im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy
odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny,
a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają
i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Kamienski Funeral Homes, Inc.

Anthony J. Pagano, Dir.

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

Richard E. Luka, MD

Attorney at Law
550 Mola Boulevard
Elmwood Park, NJ 07407
201-794-7234
201-791-1201 (Fax)
TJDESQ@aol.com

Peter Benincasa, MD

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

Thomas J. Duch

Specialists in

ASTHMA & ALLERGY

Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587
973–779–4664
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

973-478-5550

Warner ~ Wozniak Funeral Service

22 Shaw Street • Garfield, NJ 07026

Joseph J. Olechowski, D.M.D

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Member of N.J. Prepaid Funeral Trust Fund

Main Office:
106 Locust Ave.
Wallington, NJ 07057

WITTIG-LEGUTKO

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

NJ LIC. No. 23JP00511300

Dr. Richard E. Filipek

INSURANCE AGENCY

Surgeon Podiatrist
Podiatric Medicine
& Foot Surgery

ALL FORMS OF INSURANCE

201-703-9500

669 River Drive, Elmwood Park

973-546-1200
486 VAN BUSSUM AVE., GARFIELD, NJ

Michael Legutko • Jeffrey Legutko
Michael T. Legutko

Anna Nieradka

BIURO TURYSTYCZNE

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

przeprowadzki do Europy
info@domaexport.com

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

Paczki morskie • Paczki lotnicze
Bilety lotnicze • Transport lądowy
Transport samochódow
Mienie przesiedleńcze
Konsolidacja paczek
Przesyłki handlowe

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.

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
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

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

180 Harrison Ave.
Garfield, NJ 07026

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

Aloia Funeral Home, Inc.

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

Attentive Cremation Service, LLC
78 Years of Family Service

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

Tel:

201-691-7110

more information on:

www.KomzaMD.com

973-340-7077
aloiafuneral.com
$756
Simple Cremation

St. Stanislaus, Garfield, NJ

04-1035

