
KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
Hamilton, Ontario
„Św. Stanisław Kostka” to więcej niż sam tylko budynek kościoła. Jesteśmy 
przede wszystkim wspólnotą wierzących – i to bardzo szczególną.  
Od samego początku nasza parafia skupia i posługuje Polonii hamiltońskiej  
i z okolic. Kampania finansowa One Heart, One Soul (jedno serce – jeden 
duch, por. Dz 4, 32) pozwoli nam zaradzić największym potrzebom fizycznym 
i duchowym naszej parafii, a jednocześnie wspomoże parafie najbiedniejsze, 
będące w potrzebie, oraz wesprze wspólne nam wszystkim diecezjalne dzieła 
duszpasterskie, takie jak chociażby duszpasterstwo akademickie.  
 

CO OTRZYMA PARAFIA
Dzięki uzyskanemu pozwoleniu, będziemy 
mogli wykorzystać jeszcze więcej 
funduszy niż zakładał pierwotny plan.

• Aby pomóc nam w bieżących 
potrzebach, zwłaszcza w czasie 
pandemii, diecezjalni liderzy                                                       
kampanii pozwolili nam wykorzystać 
85% wszystkich zebranych funduszy. 
To 10% więcej niż zakładał oryginalny 
scenariusz.     

• Dodatkowo, parafia nie ponosi 
żadnych kosztów związanych  
z prowadzeniem tej zbiórki. Pokrywa 
je Diecezja, która jako taka nic nie 
zyskuje na tej akcji. Wszystkie zebrane 
fundusze przeznaczone są dla parafii 
oraz na wsparcie wspólnych dzieł 
duszpasterskich prowadzonych  
w Diecezji.  

Na drugiej stronie znajduje się szczegółowy 
opis projektów, które sfinansowane 

będą ze zbiórki One Heart, One Soul.

“Ostatnie cztery lata mojej 
posługi tutaj, w naszym pięknym 

kościele, były przywilejem  
i radością – zarówno praca w tak 
olśniewającej świątyni, jak i z tak 
wspaniałą i troskliwą wspólnotą. 

Nie mam wątpliwości, że nasz kościół i parafię 
czeka świetlana przyszłość – jeśli tylko nadal, jak do 

tej pory, będziemy tak ofiarnie wspierać je swoim 
czasem, zaangażowaniem, talentem i materialnie. 

Mam nadzieję, że ta akcja zbierania funduszy, 
której głównym celem jest pomoc parafiom naszej 

diecezji, przyniesie dobre owoce także tutaj w parafii 
św. Stanisława Kostki, polepszając jej teraźniejszą 

kondycję duchową i fizyczną, i zapewniając przyszłą.”

KS. MICHAŁ KRUSZEWSKI CR, Proboszcz

NASZ CEL: $400,000
Na projekty parafialne: $340,000

• Odnowa witraży kościelnych: $120,000 
• Odnowa ławek: $100,000 
• Siostry zakonne  

(pierwsze sześć lat): $120,000 
Na wspólne dzieła duszpasterskie: $20,000 
Dla parafii w potrzebie: $40,000 



ODNOWA WITRAŻY ($120,000)
Nasz kościół ma 14 przepięknych witraży, które przedstawiają 
kolejne tajemnice Różańca, a także witraż nad organami, 
ukazujący Matkę Boską Częstochowską. To właśnie te 
zachwycające witraże najczęściej pierwsze rzucają się w oczy 
wszystkim odwiedzającym naszą świątynię. Przedstawiając 
tajemnice różańcowe, pomagają nam one w modlitewnym 
rozważaniu życia Jezusa i tym samym uczą wiary. 

O ile faktycznie z daleka witraże te wyglądają okazale,  
z bliska zauważymy, że wiele z nich jest w kiepskim stanie. 
Kiedy staniemy pod spodem i spojrzymy w górę, od razu 
zauważymy, że wiele z nich osiada i wybrzusza się.  
W kilku oknach brakuje kawałków szkła bądź spoiwa, kilka 
następnych zaś przecieka powodując zacieki, odpadanie farby 
ze ścian oraz murszenie drewna. 

Sześć witraży jest w stanie, który wymaga natychmiastowej 
renowacji, kolejne sześć jest w nieco lepszym stanie, ale 
niedaleko im do tych pierwszych, i w końcu ostatnie dwa 
witraże są w całkiem dobrym jak na swój wiek stanie. 
Zebrane fundusze pomogą nam odrestaurować w pełni 
każdy z witraży: przewieźć do pracowni, odnowić łączenia, 
uzupełnić ubytki, wyczyścić i zainstalować ponownie wraz  
z nowoczesną szybą ochronną z zewnątrz. 
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ODNOWA ŁAWEK ($100,000)
Pośród wielu inicjatyw i projektów, jakie stoją jeszcze przed parafią 
w przyszłości, odnowa ławek już od dłuższego czasu wysuwa się  
na prowadzenie. Wiele z nich jest bardzo podrapanych 
i uszkodzonych. Ponadto, odkąd pojawił się COVID i obowiązkowa 
dezynfekcja po każdej liturgii, ich stan bardzo się pogorszył. 
Średnio w tygodniu (kiedy nie ma pogrzebów, ślubów czy chrztów) 
nasze ławki dezynfekowane są 15 razy, natomiast w czasie bardziej 
pracowitym liczba ta w tygodniu może się nawet podwoić!
Łatwo już zauważyć, zwłaszcza na krawędziach, jak bardzo częsta 
dezynfekcja wpłynęła na lakier – już go prawie nie ma. Zebrane 
fundusze pozwoliłby nam odnowić wszystkie ławki, to znaczy 
odinstalować, naprawić uszkodzenia, wyszlifować, polakierować 
i zainstalować ponownie. 

POLSKIE SIOSTRY ZAKONNE ($120,000)
O ile ważne jest, by sam budynek kościoła i inne obiekty były 
utrzymane w dobrym stanie, równie ważne jest zadbanie o samą 
przyszłość naszej parafii. W tej chwili nasza wspólnota jest liczebna  
i aktywna, ale ta sytuacja bardzo szybko może się zmienić  
w ciągu dwóch czy nawet jednego pokolenia. Musimy zainwestować 
w dzieci i młodzież, by nasz polski kościół miał przyszłość, by 
młodzi praktykowali swoją wiarę w naszej wspólnocie – karmiąc 
się bogactwem polskich tradycji i obyczajów, naszej kultury, wiary 
naszych przodków i nas samych. A wszystko to w języku polskim – 
tutaj w św. Stanisławie. 
 
Nawiązujemy współpracę z siostrami zakonnymi z Polski, które 
stworzyłyby swój dom zakonny w pobliżu, mogąc prowadzić 
duszpasterstwo w naszej rodzinie parafialnej. Zajęłyby się głównie 
katechizacją, prowadzeniem grup dziecięcych i młodzieżowych, 
opieką nad przyszłością naszej wiary i naszego „kościoła  
na Bartonie.” Zebrane fundusze pozwoliłyby siostrom osiedlić się 
i utrzymać przez pierwsze sześć lat ich pobytu między nami.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące diecezjalnej akcji zbierania funduszy 
zachęcamy do odwiedzenia strony oneheartonesoul.ca/faq lub hamiltondiocese.com. 
Odpowiedzi chętnie udzielą też nasi parafialni liderzy tej akcji.

a Diocese cannotDiocese cannot thrive without thriving parishes

LIDERZY KAMPANII
Jacek Bajorek

Alicja i Bogusław Gut
Bożena Jabłońska

Teresa Kwaśnik
Krystyna Pogoda

Anna Szeliga


