BASILICA of

ST. STANISLAUS, B.M.
Parish Office: 40 Cyman Drive
Friary: 566 Front Street
Chicopee, MA 01013
(413) 594-6669
www.ststansbasilica.org

Follow us on Facebook at: www.facebook.com/ststansbasilica/
Sign up for our free Parish App at: myparishapp.com/appstore

“Let the Church always be a place of MERCY and HOPE,
where EVERYONE IS WELCOMED, LOVED and FORGIVEN.” (Pope Francis)
Served by the Conventual Franciscan Friars, the Franciscan Sisters of St. Joseph
and the Franciscan Missionary Sisters of Assisi
Weekend Masses
Saturday Evening: 4:00 & 6:00 p.m.
Sunday Morning: 6:30, 8:00 (Polish),
10:00 a.m. & Noon
Weekday Masses (English)
Monday - Friday: 6:30 & Noon
Saturday: 7:00 a.m.
Weekday Masses (Polish)
Wednesday & First Friday: 7:00 p.m.
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday - Friday: 8:00 a.m. - 12 noon
First Friday: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
First Saturday: 7:30 a.m. - 11:00 a.m.
Third Thursday: 9:30 a.m. - 8:00 p.m.
Morning Prayer
Monday - Friday: 8:00 a.m.
Recitation of the Rosary
Monday - Friday: 8:10 a.m. & 11:30 a.m.
Sunday: After the 8:00 a.m. Mass (Polish)

Sacrament of Reconciliation
Monday - Friday: After the 6:30 a.m. Mass
10:45 - 11:45 a.m.
Saturday: After the 7 a.m. Mass; 9:00 - 10:00 a.m.;
3:30 - 4:00 p.m.; 5:30 - 6:00 p.m.
Other times for Confession by Appointment
Monthly Devotions
First Sunday - Divine Mercy - 2 p.m.
Second Sunday - Our Lady of Czestochowa - 3 p.m.
Last Sunday - Our Lady of Guadalupe - 2 p.m.
First Saturday - Padre Pio - 9 to 11 a.m.
Pastoral Staff
Fr. Joseph Bayne, OFM Conv. - Pastor
Fr. Paul Miskiewicz, OFM Conv. - Parochial Vicar
Fr. Mieczyslaw Wilk, OFM Conv. - Parochial Vicar
Deacon Joseph Peters
Sr. Cecelia Haier, FSSJ - School Principal
Sr. Agnesa Negru, FMSA - Ministry of Care
Sr. Andrea Ciszewski, FSSJ - Rel. Ed. (K - 8)
Karen Ford - Confirmation Coordinator
Jan Makselon - Music Director
Deacon James Ziemba - Parish Manager
Agnes Olbrys - Bookkeeper & Office Coordinator
Gladys Les - Secretary
James Duggan - Cemetery Foreman
Karl Hammond - Financial Administrator
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FROM THE DESK OF FRIAR JOE BAYNE
I arrived this past Monday, July 31st, at St. Stanislaus Friary and am
overjoyed to have been asked by Our Lady of the Angels Province and
approved by Bishop Mitchell, to serve as Rector/Pastor of St. Stanislaus
Basilica. Having studied at St. Hyacinth College-Seminary many years
ago, then making my Solemn Profession at the Basilica in 1980, and visiting many times after, I am no stranger to Front Street. It is a joy to be
here; I am humbled and honored. I am convinced of the idea of teamwork for ministry, both with our lay Staff and the Friars. As St. Francis
wrote in his final Testament, “and the Lord gave me brothers.” Although I do not speak the beautiful Polish language, we are blessed to
have two wonderful Friars who speak Polish very well, Friars Paul and
Mietek. Friar Paul is here already and Friar Mietek arrives September 6. Needless to say we are lucky to have our
Brother Michael Duffy as Guardian of the Friary. It is from the prayer and fraternal life in the Friary that we are energized to minister among the Basilica and Chicopee Community. Please pray for the four of us. May the Basilica Parish
Community always radiate a Franciscan spirit of JOY!
I am a Baltimore native, just like Fr. Joe Benicewicz and Fr. Michael Zielke. So, realize it may be Orioles and Ravens.
Sorry! For the past twenty-eight years, I have been Executive Director of The Franciscan Center in Buffalo, a runaway
homeless youth shelter. It closed this past Spring after 38 years. I have also served as Chief Chaplain of the Buffalo
Fire Department, Erie County (NY) Emergency Services, and Town of Hamburg Police Department. I ministered at
Ground Zero after the tragedy of 9/11 and also at the terrible crash of Flight 3407 in Clarence, NY several years ago. I
have often been dubbed “The Fire Friar.” I often say working with troubled youth is similar to ministering to First Responders. I hope you are smiling. I did parish work in Shamokin, PA for the first few years after my ordination as
priest in 1985.
My concept and modus operandi as Friar Priest is similar to what
Pope Francis challenges priests to be: “Smell like your sheep.”
That is, be among them, know them, love them. Please know that
I will do my best to be a true Franciscan Shepherd to the wonderful community here. From my early days as a Friar training in
Clinical Pastoral Education as a hospital chaplain, my philosophy
of ministry has been to be a “Wounded Healer,” as the late Fr.
Henri Nowen proposes in this little book by the same title. I try to
use my own brokenness, my own struggles, my own weakness and
life experience to ministry to God’s people. So, please bear with
my weakness, my foibles, and mistakes. I believe laughter (yes,
even in Church) and tears are both HOLY. So, please pray for me. Finally, my idea of being your Pastor is inspired by
the late +Joseph Cardinal Bernadin, as written in his personal reflections entitled: The Gift of Peace:
“Yet, I have never understood what it means to be a priest more clearly than I do now. People look to priests to
be authentic witnesses to God’s active role in the world, to His Love. They don’t want us to be politicians or
business managers; they are not interest in the petty conflicts that may show up in parish or diocesan life. Instead people simply want us to be with them in the joys and sorrows of their lives. I understand that organization is important. The Church as a human institution needs a certain amount of administration. But structures
can take on a life of their own and obscure the real work with the people that priests should be doing.”
Having gone through false accusation and a courageous battle with pancreatic cancer, +Cardinal Bernadin met for a final
time with his priests in Chicago and shared the following, as his priests literally wept, as he repeated the conclusion of
his installation homily from years before:
“As our lives are mingled together through the breaking of the BREAD and the blessing of the CUP, I hope that
long before my name falls from the Eucharistic prayer in the silence of death you will know well who I am.
You will because we will work and play together, fast and pray together, mourn and rejoice together, dispute
and be reconciled together. You will know me as friend, (fellow) priest (and bishop). You will know also that I
love you. For I am Joseph your brother.”
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WE WELCOME - Sergio & Anna Hernandez and sons Lucas and Henry who have joined our Parish Family and
now have the title of “Parishioner.” We are happy to have them in our midst as, together, we share our faith.
Join us for our Triduum to St. Maximilian Kolbe which will be held after the Noon Masses on Sunday, Monday and
Tuesday, August 12 - 14. St. Maximilian is a martyr for our time. We need their intercession so that we can remain
faithful disciples of the Lord!
OUR LADY OF CZESTOCHOWA TRIDUUM - Our annual Triduum to Our Lady of Czestochowa is August 24, 25,
and 26. Our bi-lingual prayer service will begin at 7:00 p.m. each evening. On Saturday the prayer service will begin
after the regularly scheduled Saturday evening 6:00 p.m. Mass and, on Sunday, weather permitting, will include our candlelight outdoor procession. This Triduum to our Lady is a special time of renewal for our Parish Family. Please make
every effort to join us for all three evenings so that we can continue to become stewards, evangelizers, and disciples that
Jesus is inviting us to be.
CRAB FESTIVAL BUS TRIP - A trip is being planned for Saturday, September
29th, and Sunday, September 30th, to Baltimore, MD and Ellicott City, MD. The
trip starts with a visit the Shrine of St. Anthony which is the Province’s headquarters for Mass, dinner and a visit to their gift shop. The following morning includes a visit to St. Casimir’s Parish in Baltimore, where our own Friar Christopher Dudek is serving as Deacon, for a special Blue Mass and then off to a Crab
Festival at Captain James Crab House. The bus will leave early Saturday morning and return late Sunday night. A $50 deposit is due by August 15 with a final
payment due by August 27. The cost of the trip will be determined by the number
of passengers. More details will be forthcoming. For more information, please
call Agnes Olbrys at 594-4415.
SOCCER SIGNUPS are now taking place for St. Stanislaus parishioners in Kindergarten though 8th grade. Registration forms are available in the school office or in the athletic section of our school website www.st.stanislaus.mec.edu.
For more information, contact Tina Elmer at ststansathletics@st.stanislaus.mec.edu.
FACILITIES MANAGER NEEDED - St. Stanislaus School is looking for a Maintenance and
Facilities Manager - The Facilities Manager will be responsible for inspecting, maintaining and
repairing mechanical, electrical and plumbing, along with oversight of HVAC systems to ensure optimal operating results. The successful candidate will oversee the school's facility operations, work cooperatively with the school administrative team, manage maintenance staff, and
manage janitorial duties, all while reaming in compliance with local, and state regulations.
Please send contact information and resume to Deacon Jim Ziemba at
james.ziemba@gmail.com.

Saturday, August 25
Join us in the
St. Stanislaus School & Parish Center
Following the 6:00 p.m. Mass
Please bring your favorite game or card game to play &
a potluck dish to share.
Please come and enjoy a great evening of fun with your family and friends!
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THIS WEEK IN THE PARISH
SUNDAY, AUGUST 12

...Baptisms - 1:00 P.M. - Parish Office
TUESDAY, AUGUST 14

...Vigil Mass - 7:00 P.M. - Upper Basilica
WEDNESDAY, AUGUST 15

...FEAST OF THE ASUUMPTION - HOLYDAY OF OBLIGATION Please see the Mass Page for Schedule
THURSDAY, AUGUST 16

...ALL-DAY EUCHARISTIC ADORATION TO PRAY FOR
VOCATIONS - after the 6:30 A.M. Mass until 8:00 P.M. Lower Basilica
FRIDAY, AUGUST 17

...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SUNDAY, AUGUST 19

...Take & Eat Program - 8:00 A.M. - Noon - School
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...PARISH FAMILY PICNIC - PLEASE NOTE: THE NOON MASS
TODAY WILL BE CELEBRATED AT SZOT PARK, followed by the
Picnic...
...St. Michael's Fraternity Meeting - Noon - 4:00 P.M. - School Library
9/11 MEMORIAL MASS - The 12th Annual deanery-wide Memorial
Mass, honoring the memory of the innocent victims and selfless heroes who
perished in the tragic terrorist attacks of September 11, 2001, will be offered at 7:00 p.m. on Tuesday, September 11th at Holy Name of Jesus Parish in the Assumption of the Blessed Virgin Mary church, located at 94
Springfield St., in Chicopee. This liturgy is sponsored, annually, by the
Catholic parishes of Chicopee & Ludlow ~ 9/11 Memorial Mass Committee. Please join us, as we gather together, to offer our thoughts and prayers,
not only for the innocent victims, including those first responders, fire, police and emergency medical technicians who, simply, went to work on that
day … and never came home but, also, for the families and friends whom
they have left behind. A light reception will follow, in the church hall, immediately following the Mass.
LADIES TEA PARTY - Please join
us for the Ladies Tea Party on Sunday, September 16, from 2:00 to
4:00 p.m. at St. Stanislaus School.
Young girls are welcomed if accompanied by an adult. Tickets are $5 per
person. No tickets will be sold at the
door. This event is sponsored by the
Rosary and St. Vincent de Paul Societies. Contact Maryanne Cierpial for
tickets at (413) 592-9761.

Weekly Stewardship
Report
The gifts of God that the angel brought to
Elijah — food, water, rest, and encouragement — were given, not for his own
good alone, but to strengthen him for service. How am I using my gifts to serve
others?
August 4/5
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$ 1,991
6:00 p.m.
$ 738
6:30 a.m.
$ 645
8:00 a.m.
$ 997
10:00 a.m.
$ 1,768
12:00 Noon $ 905
TOTAL
$ 7,944
SECOND COLLECTION
Maintenance & Repair
4:00 p.m.
$ 799
6:00 p.m.
$ 203
6:30 a.m.
$ 182
8:00 a.m.
$ 416
10:00 a.m.
$ 398
12:00 Noon $ 266
TOTAL
$ 2,264
SECOND COLLECTION
This Week - Air Conditioning
Next Week - Franciscan Sisters of
St. Joseph
Please continue to be generous.

SAVE THE DATE
Parish Family Mass & Picnic
August 19, Noon Mass at Szot Park
Ladies Tea Party
Sunday, September 16
Parish Bazaar
October 13 & 14
Fall Craft Fair
November 10, 9:00 - 3:00 p.m. School

AND BEST WISHES TO

Alexis O. Cornier Perez & Emily L. Bermudez
who were recently united
in Holy Matrimony.

Confirmation
Saturday, October 6, 6:00 p.m. Mass.
Dan Kane Singers
Sunday, October 28, 3:00 p.m.
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
August 18/19
Altar Servers
4:00 p.m.
Kaitlyn Broer, Kaylee Raineault, Nicole Miodowski, Izabela Tabor
6:00 p.m.
Victoria Lempke, Tessa Gauthier, Allison Kehoe
6:30 a.m.
Samuel Gelinas, Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
Dawid Jasinski, Michal Jasinski, Olivia Dobrowski
10:00 a.m.
Julia Szmyt, Eric Garncarz, Adrian Szczech, Kaitlyn Jenco
12:00 p.m.
Julia Fettes, Morgan Presnal, Ysabella Hernandez
Readers
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
4:00 p.m.
4:00 p.m.
Cup: Deborah Sawyer, Irene Collins, Celia Couture,
6:00
p.m.
Trudy Dziok; Host: Richard Sawyer
6:30
a.m.
6:00 p.m.
Cup: Donna Skwira, Debra Tomaszewski
8:00
a.m.
Host: Agnes Olbrys, Marianne Papp
10:00 a.m.
6:30 a.m.
Salley Tenero, Ed Tenero
12:00 p.m.
8:00 a.m.
Cup: Wieslaw Bielech, Andrzej Myszkowski;
CHOIR: Lidia Myszkowski
10:00 a.m.
Cup: Teresa Leporati, Theresa Picard, George Balakier,
Kathleen Balakier, Host: Sonja Grinuk; CHOIR: Sr. Agnesa
12:00 p.m.
Host: Tatyana Gute; Cup: James Janczulewicz, Al Kendall

Linda Dudek
Karen Ford
Bob Buckley
Janina Lepecki
Michael Serafin
James Waltein

With gratitude we acknowledge the following donation…
BASILICA FUND
$100 from Anonymous Donor
$50 from Anonymous Donor
MINISTRY OF CARE
In memory of +Esther Polchlopek $25 from Maureen & Marc Schorr
FROM BETHLEHEM HOUSE - “Thank you so much for your donation of $860 to Bethlehem House from the Poor
Box. Your generosity will make an immediate difference in the lives of the families who reach out to us for assistance.
It is comforting to know that St. Stanislaus Parish supports our efforts to provide help to the families who come to us
when they have nowhere else to turn. They come to us with many tears but leave with a wonderful peace of mind and
smiles on their faces. Again, thank you. You are blessing this ministry in a huge way by your faithful support and are
very much appreciated. Yours in Jesus, Pamela A. Hibbard, Director”
FAITH ON FIRE CATHOLIC RALLY will be held on Thursday and
Friday, August 16 & 17, from 6:00 - 9:00 p.m. on the beautiful grounds
of Sacred Heart Parish, 1065 Springfield Street, Feeding Hills. The evenings will consist of praise and worship music, speakers on Faith, Intercession, Repentence, and Evangelism, lay speakers witnessing to the love
and healing power of God in their lives, Eucharistic procession, confessions, and prayers for healing. This year’s speakers include The Most
Reverend Mitchell T. Rozanski, Rev. Donald La Pointe and Sr. Melinda
Pellerin, SSJ. Food and beverages will be available for purchase. There
is no cost for the evenings; a free will offering will be taken up each night.
SUMMERFEST - The Immaculate Heart of Mary Parish of Granby MA (256 State Street) is having its annual SummerFest on August 26, 2018 from noon to 6 pm. at the pavilion behind the church. Food will be served from 12:30 to
4:30 pm. There will be food--hamburgers, hot dogs, along with our traditional meal-chicken barbecue! And a pig roast
too! The meals are $12 which include your choice of meat, baked potato, corn on the cob and dessert. There are hot
dogs, hamburgers or baked potatoes, if you would prefer! It is a family affair with raffles including cash prizes, tickets
to the Big E, and gift baskets. There will be a horseshoe tournament with registration at noon for $7 and the tournament
starting at 1:30 and prizes for the winners. We will also have a panning for gold area. The Playing Fields will perform
from 2-4 pm. for your enjoyment. Meal tickets and raffle tickets can be obtained by calling the rectory at 413-467-9821.

B I U L E T Y N Parafialny - 12 sierpnia 2018
19 Niedziela zwykła rok B

W każdą niedzielę
15 min. przed niedzielną mszą św. o godz. 7:45 AM.
śpiewamy Godzinki, a po mszy św. modlimy się razem ze
wspólnotą modlitewną im. św. Jana Pawła II odmawiając
Różaniec.
_______________________________________________
Niedziela 12 sierpień

Stefan Bratkowski proponuje, by wprowadzić do
szkolnego programu przedmiot nauki odbioru
mediów, czyli odróżniania faktów od propagandy, a
prawdy od kłamstwa. Uważa, że nie jest problemem
zdobycie dostępu do informacji, lecz nauczenie odbiorców krytycznego czytania, słuchania i oglądania,
by umieli dojść do prawdy.
Słowa Jezusa: „Jam jest chleb, który z nieba
zstąpił” i obietnica życia wiecznego poprzedzone były
jego nauczaniem, cudami i świadectwem Ojca. Żydzi
znali dokonania Jezusa, a mimo to podważali Jego
możliwości i wiarygodność. Widzieli w Nim tylko
syna Maryi i Józefa, który wychował się wśród nich,
prowadząc zwykłe życie.
„Szanowne moje oczy, nie najlepiej z wami.
Dostaję od was rysunek nieostry,
A jeżeli kolor, to przymglony”
Pisze w jednym z wierszy tomu Druga przestrzeń
Czesław Miłosz. Dokonując oceny ludzi i świata,
musimy spojrzeć głębiej, nie możemy ograniczać się
do wymiaru materialnego, który jest tylko częścią
rzeczywistości.
(ks. Eugeniusz Burzyk)

____________________________________________________________________________________________________

Małżeństwo: Sakrament małżeństwa zawarli Alexis O.
Cornier Perez i Emily L. Bermudez. Składamy
serdeczne życzenia młodej parze i modlimy się by
wspólnie przeżyli piękne życie, korzystając z Bożych
darów.
Zmarli: Naszym modlitwom poleca się zmarła Anne M.
Wyzga. Niech Pan dzięki naszym modlitwom otworzy
jej bramy nieba.
Nowi parafianie: Witamy Sergio i Anna Hernandez z
synami Lucas i Henry . Niech Pan im błogosławi a my
bądźmy dla nich dobrym przykładem chrześcijańskiego
życia.
Zarezerwuj datę - 24 - 26 sierpnia - Truduum do Matki
Boskiej Częstochowskiej.

Triduum przed świętem św.
Maksymiliana Kolbe. Modlitwy
będą odmawiane po mszy św. o godz
12.00 w niedzielę, poniedziałek i w
dzień święta we wtorek
________________________________________________
Środa 15 sierpień
Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Porządek
mszy
św.
będzie
następujący: msze św. o godz. 6:30 i
9:30 rano, 12:00 w południe i 5:30
PM w języku angielskim i 7:00
wieczorem w języku polskim.
Podczas wieczornej mszy św. będzie
poświęcenie ziół i kwiatów.
Przypominamy, że jest to
uroczystość obowiązkowa.
________________________________________________
Czwartek 16 sierpień
Całodzienna
adoracja
Najświętszego Sakramentu w
intencji powołań kapłańskich i
zakonnych. Zakończenie adoracji
poprzedzi modlitwa wieczorna kompleta - i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
godz. 8:00 PM.
_________________________________________________________________________________________________________

PIKNIK PARAFIALNY
W SZOT PARK
W następną niedzielę 19 sierpnia
zapraszamy na mszę św. o godz.
12.00 w południe i piknik
parafialny (w godzinach od 1.00 do 5.00 pm.) w Szot
Park.
Mszy św. o godz. 12.00 w
Bazylice nie będzie.
Dodatkowe i szczegółowe
informacje
są podane w biuletynie

B I U L E T Y N Parafialny
człowieka.
Czwarte: Nie zapomnij o wdzięczności
Z morałem płynącym z wiersza Fredry o
Pawle i Gawle trudno się nie zgodzić:
jak ty komu, tak on tobie. W czwartym
przykazaniu – czcij ojca swego i matkę –
chodzi mniej więcej o to samo.
Paweł i Gaweł w jednym stali domu –
rozpoczyna swój wiersz Aleksander
Fredro. Różne usytuowanie ich mieszkań w budynku i różne charaktery
sprawiły, że ten z góry nie odpłacił temu z dołu dokładnie tym samym. Na
ciągłe hałasy spowodowane niby polowaniem Gawła, Paweł odpowiedział
zalaniem mieszkania – niby łowieniem ryb. Morał płynący z tej
opowiastki, a zawarty na końcu wiersza jest prosty: jak ty komu, tak on
tobie. W czwartym przykazaniu – czcij ojca swego i matkę – chodzi o
mniej więcej to samo. Kierując się wdzięcznością za wyświadczone przez
całe życie dobrodziejstwa chrześcijanin ma szanować swoich rodziców i
być wobec nich znacznie bardziej wyrozumiałym, niż w stosunku do
obcych. Nawet jeśli wymaga to znacznych ustępstw i ciągłego gryzienia
się w język.
Dobrodziej rodzic
Pewnie część kobiet z taką opinią się nie zgodzi, ale wielu uważa, że
urodzić dziecko to najmniejszy problem. Kłopoty zaczynają się później.
Kolki, biegunki, gorączki, mnóstwo nieprzespanych nocy. Potem nerwy
zszargane irracjonalnym z pespektywy dorosłego zachowaniem dziecka,
które uparło się wejść do kałuży albo położyć na środku ulicy, by w ten
sposób zaprotestować przeciwko odmowie kupna lizaka. A to jeszcze nic.
Z czasem, w myśl zasady „małe dziecko małe kłopoty, duże dziecko duże
kłopoty” problemów przybywa. Trzeba kupić nowe buty, modną kurtkę i
dać pieniądze na wycieczkę. Dobrze, gdy jest z czego. Gorzej, gdy
dorastające dziecko, w imię budzącego się w nim buntu wobec
rzeczywistości, postanawia ewidentnie zrobić sobie krzywdę. I nie
pomagają żadne tłumaczenia, bo przecież młody idealista wie lepiej.
Gdyby tak samo zrobił ktoś dorosły, pewnie skończyłoby się dziką
awanturą. Ale dziecko? Wiadomo, zmądrzeje, trzeba być cierpliwym.
Pewnie można by wszystkim rodzicom w dniu opuszczenia ich domu
przez dziecko wręczać medal „Za cierpliwość i wyrozumiałość”. Ale
znacznie lepszym jest wdzięczność ich własnych dzieci.
Nieszczęsne posłuszeństwo
„Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne
każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny” –
czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (2217). Łatwo napisać. W
praktyce to znacznie trudniejsze. Istota sporu między rodzicami a dziećmi
najczęściej dotyczy właśnie rozumienia owego „dobra dziecka i dobra
rodziny”. Problem staje się coraz większy, gdy dziecko jest dorosłe i choć
mieszka z rodzicami, jest już samodzielne. Tarcia na tym tle są nie do
uniknięcia.
Myli się jednak ten, kto w czwartym przykazaniu widzi usprawiedliwienie
dla rodzicielskiego despotyzmu. „Rodzice powinni uważać swoje dzieci
za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie” – czytamy w
Katechizmie (KKK 2222). „W okresie dzieciństwa szacunek i życzliwość
rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce i uwadze, jaką
poświęcają oni wychowywaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom
materialnym i duchowym. W miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i
to samo poświęcenie skłaniają rodziców do wychowywania ich do
prawidłowego używania rozumu i wolności” (KKK 2228). Narzucanie
dzieciom swojej woli i odwoływanie się przy tym do zrządzenia Bożego
niewiele ma wspólnego z odważną i otwartą postawą, jaką proponują
rodzicom twórcy Katechizmu. Wyjaśniono tam też, że „dorastające dzieci
mają obowiązek i prawo wybrać zawód i stan życia. Powinny wypełniać te
nowe zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, chętnie prosząc
ich o opinie oraz rady i przyjmując je od nich. Rodzice powinni czuwać,
by nie ograniczać swoich dzieci ani w wyborze zawodu, ani w wyborze
współmałżonka” (2230). I dodano: „Obowiązek delikatności nie zabrania
im, lecz wprost przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez
mądre rady, zwłaszcza wtedy gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę”.
Tarcia między rodzicami a dziećmi są nie do uniknięcia. To nawet dobrze,
gdyż w nich wykuwa się dojrzałość dziecka. Ale chodzi o to, by w
końcu wszystko zmierzało ku jednemu: ku samodzielności młodego

Rodzic uczczony
Jak czcić rodziców? Przecież nie nabożnym klękaniem przed nimi i
śpiewaniem pochwalnych hymnów. Ale skoro Bóg nakazał czcić, jakoś to
trzeba zrobić.
Od północy Tatry straszą urobionymi niegdyś przez lodowiec głęboko
wciętymi dolinami, często kończącymi się pionowymi zerwami. Nic
dziwnego, że część Polaków woli wybrać się na Słowację. Wędrówka po
pełnych słońca południowych stokach jest zacznie przyjemniejsza.
Niestety, ślady obecności polskich turystów to nie tylko zostawione u
naszych południowych sąsiadów pieniądze. Czasem też całe mnóstwo
polskojęzycznych napisów w toaletach, wiatach autobusowych czy w
słynnej elektriczce. Hałaśliwe rozmowy, wyniosłe traktowanie kelnerek na
pewno nie przysparza naszej ojczyźnie chwały. I odwrotnie. Życzliwość,
uśmiech, podwiezienie kogoś na stopa sprawiają, że nasi południowi
sąsiedzi myślą o Polakach cieplej.
Nie inaczej jest z czcią rodziców. Nie na darmo dzieci nazywa się czasem
pociechami. Mądry i dobry chłopak, choćby się czasem z ojcem pokłócił,
koniec końców przysparza mu chwały. O rodzicach uczynnej dziewczyny,
choćby się i czasem w domu dąsała, wszyscy będą mówić, że muszą być
dobrzy, skoro tak dobrze ją wychowali. Gdy dzieci rosną na mądrych i
życzliwych ludzi, drobne utarczki nie zaćmią radości i dumy rodziców.
Doznają wtedy prawdziwej czci: od dzieci, znajomych i sąsiadów.
Dorosłe dzieci miewają żal
Ból trudno mierzyć. Ale można zaryzykować twierdzenie, że to chyba nie
młodzi popełniają najcięższe grzechy przeciw czwartemu przykazaniu. W
rodzinnych dyskusjach łatwo o zbyt ostre słowo czy obrażenie się, ale w
końcu najczęściej obie strony szybko zakopują wojenny topór. Skoro
mieszkamy pod jednym dachem, jakoś musimy się dogadać. Znacznie
gorszą krzywdę potrafią wyrządzać swoim rodzicom dorosłe dzieci.
Szczególnie gdy o nich zapominają i gdy nie interesują się specjalnie ich
losem nawet wtedy, gdy bardzo potrzebują pomocy. Powody takiej
postawy bywają różne. Czasem zwykły egoizm czy zaniedbanie. Czasem
oddalenie fizyczne, które w dobie telefonów komórkowych nie powinno
już być zbyt wielką przeszkodą w regularnym kontakcie. I tylko czasem
powodem jest to, co psychologia nazywa „toksycznością” rodziców. Tak
tak, bo rodzice, nie tylko ludożerców, potrafią dzieci zatruć. Dzieje się tak,
gdy zapominają, iż dzieci muszą kiedyś rozpocząć samodzielne życie. I że
wtedy więzi, jakie istniały w czasach, gdy dorastały, muszą ustąpić
bezinteresownej radości z ich powodzenia i sukcesów.
Wieczne
narzucanie swojej woli, wymuszanie jej nieraz perfidnymi szantażami
dalekie jest od koncentrującego się wokół czwartego przykazania Bożego
pomysłu na dobrą rodzinę.
Nie tylko rodzice
Nie tylko rodzicom, ale dziadkom, rodzeństwu, chrzestnym,
wychowawcom, katechetom, a nawet tym, którzy pełnią w państwie
funkcje służące wspólnemu dobru należy się wdzięczność za ponoszony
trud. Należy się ona także ziemskiej ojczyźnie chrześcijanina. Bo to w
dużej mierze dzięki niej człowiek jest kim jest korzystając zarówno z
osiągnięć cywilizacyjnych własnego narodu, jak i materialnej ochrony w
razie problemów. Katechizm (2240) wymienia trzy podstawowe dziedziny
zaangażowania, przed którymi obywatel nie powinien się uchylać:
płacenie podatków, korzystanie z prawa wyborczego i obrona kraju.
Przedstawiając te obowiązki przypomina jednak fragment starożytnego
Listu do Diogeneta: „Chrześcijanie... mieszkają we własnej ojczyźnie, ale
jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i
podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy... Słuchają ustalonych praw, a
własnym życiem przekraczają prawa... Bóg wyznaczył im tak zaszczytne
miejsce, że nie wolno go opuścić”.
Jest jeszcze Bóg
Nakazując cześć i szacunek wobec rodziców czwarte przykazanie wspiera
naturalny odruch, jakim jest wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa.
Gdy pamięta się, że „więcej szczęścia jest w dawaniu niźli w braniu” jego
wypełnianie nieźle wpływa na ludzkie samopoczucie. Jednak ani rodzice,
ani wychowawcy, ani ojczyzna czy państwo nie stoją na miejscu Boga.
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Chrystusa, nie jest Go godzien.
Tylko jemu cześć i posłuszeństwo należą się zawsze i bezwzględnie
Ciąg dalszy w nastepnym biuletynie
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Nineteenth Sunday in Ordinary Time
August 12, 2018

Saturday, August 11
4:00 p.m. +Jenny & James Kelley from Family
6:00 p.m. +Sheila M. Gulan from Mom & Serge
ST.HYACINTH +Robert Rajpold from Jan Sadowski &
Family
Sunday, August 12 - Nineteenth Sunday in Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Mary M. Zaskey from Bill, Joanne &
Family
10:00 a.m. +John J. Stevens from Wife & Family
12:00 p.m. +Henry Miksztowicz from Family
ST.HYACINTH - Intentions of Rev. Charles F. Gonet
Monday, August 13 - St. Pontian, Pope & Hippolytus, Priest,
Martyrs
6:30 +Walter Strozuk from Michael & Gloria Reopel
12:00 +Joseph, Rita & Kevin Czech from Family
ST.HYACINTH +Dennis Drygasz from Monica
Tuesday, August 14 - St. Maximilian Kolbe, Priest &
Martyr
6:30 +Louis Henault
12:00 +Anthony Marszalek from Wife
7:00 p.m. (Vigil) +Robert Rajpold from Jozef & Wladyslawa
Szmyd
ST.HYACINTH - For the Intentions of Paula Sampedro &
Stephen Duboul from Friend Agnes
Wednesday, August 15 - Assumption
6:30 +Deceased Sisters, Relatives and Benefactors of the
Franciscan Missionary Sisters from FMSA
9:00 +Czeslaw & Genowefa Lalak from Daughter Wiesia &
Family
12:00 +Mary Windrum from Helen Banas
5:30 p.m. - Parishioners of St. Stanislaus from Fr. Joe
7:00 p.m. (Polish) +Maria Wrzosek from Ela & Family
ST.HYACINTH +Carole Korkosz from Family
Thursday, August 16 - St. Stephen of Hungary
6:30 +Deceased Members of Golojuch Family from Anna
Tomchik
12:00 +Rev. Thomas F. Schmitt
ST.HYACINTH - For the Reparation of Sins and Offenses
Committed against the Sacred Heart of Jesus
and the Immaculate Heart of Mary
Friday, August 17
6:30 +Danuta Randzio from Henryka & Joe Chmielewski
12:00 +Mary & Joseph Kuzdzal and Fred from Jan & Mitch
ST.HYACINTH - For the Conversion of all Sinners to the
Sacred Heart of Jesus
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Saturday, August 18
7:00 a.m. +Frank Daena from Daughter Monica
4:00 p.m. +Jan & Stefania Makselon from Son &
Family
6:00 p.m. +Maria Wrzosek from Henryk &
Malgorzata Zyla
ST.HYACINTH - For the Relief and Early Release of
Holy Souls in Purgatory
Sunday, August 19 - Twentieth Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Szczepan and Ryszard Przybyl
and Franciszek Nowakowski
from Nowakowski Family
10:00 a.m. +Walter Walas from Wife
12:00 p.m. +William A. Dietrich from Wife
ST.HYACINTH +Carole Korkosz from Family
WE PRAYERFULLY REMEMBER all the faithful
departed parishioners of St.
Stanislaus Parish. In particular, our sincere sympathies
go to the family and friends of Anne M. Wyzga who
has have gone recently to her eternal reward. May
they, through the mercy of God, rest in peace. Amen.
FLOWERS BEFORE THE ICON
OF
OUR
LADY
OF
CZESTOCHOWA this week are for
Blessings of Janina Surdyka at the
request of an Anonymous Donor.
CANDLE BEFORE OUR LADY OF GUADALUPE this week is burning in memory of +Robert
Rajpold at the request of the Lepecki Family.
CANDLE BEFORE THE BLESSED MOTHER
this week is burning in memory of +Robert Rajpold
at the request of the Lepecki Family.
COKE REWARDS FOR OUR SCHOOL - Save
the tops from Coke bottles or the end of the Coke
fridge packs to help our school. These can be left in
the back of the church or dropped off in the office.

In keeping with our commitment to ensure accountability and prevent acts of abuse, the Diocesan Misconduct Review Board can be reached at (413) 4520624 or 1-800-842-9055 to report abuse or for more
information.
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St. Stanislaus Friary ______________
Fr. Joseph Bayne
Br. Michael Duffy
Fr. Mieczyslaw Wilk
Fr. Paul Miskiewicz

594-6669
Ext. 133
Ext. 121

St. Hyacinth Senior Friars Residence____
Br. Paschal Kolodziej
Br. Dennis Sokolowski
Br. Hugh Dymski
Fr. Joseph Madden
Fr. Jude Surowiec
Br. Nicholas Lorson
Br. Stephen Murphy

557-6930
Ext. 100
Ext. 130
Ext. 125
Ext. 115
Ext. 121
Ext. 120
Ext. 131

St. Stanislaus Convent_____________
Sr. Cecelia Haier, FSSJ
Sr. Constance Santilla, FSSJ
Sr. Andrea Ciszewski, FSSJ

592-9113

Parish Office
Deacon James Ziemba
Religious Education Office
Ministry of Care
Izabela Ziobro / Gladys Les
Agnes Olbrys

594-6669
Ext. 131
Ext. 129
Ext. 128
Ext. 110
Ext. 127

Mother Angela Convent___________
594-6444
Sr. Norbert Petrucci, FMSA
Sr. Mercedes, FMSA
Sr. Agnesa Negru, FMSA
St. Francis Convent, Holyoke______
532-8156
Sr. Regina Mulenga, FMSA
Sr. Clare Maione, FMSA
Sr. Cristina Sascau, FMSA
Sr. Christine Mumbi, FMSA
Telephone Numbers
Parish Office
594-6669
School Office
592-5135
Ministry of Care Office
592-2786
Cemetery Office
532-8636
Parish Fax
594-5259
School Fax
598-0187
Parish Office Hours
Monday through Friday 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Saturday and Sunday NO OFFICE HOURS
Parish Website www.ststansbasilica.org
Parish E-Mail contact@ststansbasilica.org
San Damiano Website www.sandamianoyouth.org
Morning Star Website www.morningstar2001.com
School Office Hours
Monday through Friday 7:30 a.m. to 3:30 p.m.
School Website st.stanislaus.mec.edu
School E-Mail ststanis@st.stanislaus.mec.edu

