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.

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.

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.

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

Morning Prayer
Monday - Friday: 8:00 a.m.

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

Recitation of the Rosary
Monday - Friday: 8:10 a.m. & 11:30 a.m.
Sunday: After the 8:00 a.m. Mass (Polish)

Deacon James Ziemba - Parish Manager
Agnes Olbrys - Bookkeeper & Office Coordinator
Izabela Ziobro / Gladys Les - Secretaries
James Duggan - Cemetery Foreman
Karl Hammond - Financial Administrator
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FROM THE DESK OF FRIAR JOE, RECTOR/PASTOR:
Wow, I survived my first week. Please continue to pray for me. We have a
great staff. I’m gradually learning everyone’s role / job description, and I’m
sure we’ll do some fine-tuning. I met with Sister Ceil regarding our wonderful School. I celebrated a wedding and a funeral, no doubt more to come.
Fr. Paul and Brother Michael, our Guardian, are helping me so much and
I’m awaiting the arrival of Fr. Mietek around 9/6. I finally moved into my
room in the Friary and started unpacking and settling-in. My office in the
Parish Center is becoming more personal and home-like. You will soon be able to ring the bell from a real
fire engine when you visit or meet with me.
St. Stanislaus Basilica Parish is a busy community. We have a large plant, full-schedule,
and buildings and grounds needs. I had a candid and fruitful long-sharing with Deacon
Joe Peters. We will chart the course for the next few years along with the Friars, Staff,
Parish Council, etc. My approach already is “We have to think outside the box.” We
cannot rely on “We always did it that way.” The Holy Spirit, St. Stanislaus, and our Father St. Francis will guide and inspire us.
See you at the Parish Picnic. Peace and blessings!
I am Friar Joseph, your Brother….
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 to
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.
GOLF TOURNAMENT - The Holy Name Society will hold its annual member / guest gold tournament on October 7 at
the Chicopee Country Club. The price is $65 per golfer or $260 per foursome. This includes golf, cart and dinner at the
Tigers AC afterwards. It will be a shotgun format at 12:30 p.m. To sign up, call Mitch Kulig at 594-9512. Hope to see
you there!
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.
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VINTAGE JEWELRY BOOTH - New and gently used jewelry items are once again needed for our Bazaar Jewelry
Booth. It's not too early to start checking your jewelry box for items you have not worn in ages. These items could help
to make our booth the wonderful success that it was last year. Please bring them to the Parish office. We will be collecting donated items until October 1st. Thank you for your support.
GENTLY USED RELIGIOUS ITEMS - Looking forward to October and St. Stanislaus Parish Bazaar… do you have
any gently used religious articles tucked away? We are looking for gently used Bibles, religious books, Rosaries, statues, religious pictures, crosses, prayer cards, religious jewelry, medals, picture frames, etc. Please consider sharing your
religious treasures at our Bazaar booth. You may leave these items at the Parish Office or for pick up, please call Mary
Blanchette at (413) 557-6937. Thank you!

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 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

WEDNESDAY, AUGUST 22

...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
FRIDAY, AUGUST 24

...TRIDUUM TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA - 7:00 P.M. Upper Basilica
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, AUGUST 25

...TRIDUUM TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA - 7:00 P.M. Upper Basilica
...San Damiano - Parish Game & Pot Luck Supper - 7:00 P.M. School (Open to ALL Parishioners)
SUNDAY, AUGUST 26

...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...TRIDUUM TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA - 7:00 P.M. Upper Basilica; followed by an Outdoor Candlelight Procession
(Weather permitting)
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.
PARISH COUNCIL - Do you have a suggestion for our parish? A question? A concern? Contact our Parish Council with any of your thoughts
and ideas. This month’s Parish Council contact person is Michael Pray.
Michael can be reached at (413) 534-1251.

Weekly Stewardship
Report
Even though we are told that if we seek
the Lord, we shall not want, in the second
reading St. Paul reminds us that, thus
blessed by the Lord, the good steward
should “give thanks to God the Father
always and for everything in the name of
our Lord Jesus Christ.”
August 11/12
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$ 2,032
6:00 p.m.
$ 745
6:30 a.m.
$ 697
8:00 a.m.
$ 1,228
10:00 a.m.
$ 1,709
12:00 Noon $ 1,164
TOTAL
$ 7,575
SECOND COLLECTION
Air Conditioning
4:00 p.m.
$ 480
6:00 p.m.
$ 319
6:30 a.m.
$ 242
8:00 a.m.
$ 469
10:00 a.m.
$ 362
12:00 Noon $ 358
TOTAL
$2,230
SECOND COLLECTION
This Week - Franciscan Sisters of
St. Joseph
Next Week - Our School
SAVE THE DATE
Ladies Tea Party
Sunday, September 16, 2:00 - 4:00 p.m.
Confirmation
Saturday, October 6, 6:00 p.m. Mass.
Blessing of the Animals
October 7, 3:30 p.m., School Parking Lot
Holy Name Golf Tournament
October 7, Chicopee Country Club, 12:30

AND BEST WISHES TO

Joseph Rooney & Kaitlin Maloney
who were recently united
in Holy Matrimony.

Parish Bazaar
October 13 & 14
Dan Kane Singers
Sunday, October 28, 3:00 p.m.
Fall Craft Fair
November 10, 9:00 - 3:00 p.m. School
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
August 25/26
Altar Servers
4:00 p.m.
Olivia Surowiec, Adam Sarlan, Luke Sarlan
6:00 p.m.
Brian Ford, Patricia Kurc, Thomas Ford
6:30 a.m.
Samuel Gelinas, Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
Melanie Kantianis, Anthony Czarniecki, Max Czarniecki
10:00 a.m.
Michael Wolanski, McKenna Malanowski, MaKallum
Malanowski, Savannah Soja, Natasha Bryda
12:00 p.m.
Aija Ludwin, Jonathan Wright, Richard Bernard, Kayleigh
Steele
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
4:00 p.m.
Cup: Gloria Piela, Kathleen Rivet, Maria Ethel Roqueza,
Jeanne Malikowski; Host: Virginia Farley
6:00 p.m.
Cup: Kathy Dziok, Agnes Olbrys
Host: Mary Blanchette, Irene Diciocco
6:30 a.m.
Ed Tenero, Bob Buckley
8:00 a.m.
Cup: Gladys Les, Maria Buniowska ;
CHOIR: Al Kendall
10:00 a.m.
Cup: Roma Wilk, Sr. Norberta, Peter Cote, Ann Cote,
Host: Phyllis Stec; CHOIR: Sr. Agnesa
12:00 p.m.
Host: Paula Piela; Cup: Elizabeth Shaheen, Janet Federici

Readers
4:00 p.m.
6:00 p.m.
6:30 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.

Irene Collins
Mike Pray
Jan Peters
Lucjan Czarniecki
Walter Stec
Diane Dubreuil

ATTENTION LECTORS - The
2019 Lector Workbooks are available for you to pickup in the Sacristy
in the Upper Basilica!!

With gratitude we acknowledge the following donation…
SUNDAY SANDWICH MINISTRY
$20 from Kathy Rivet

Ladies Tea Party
Sunday, September 16th
from 2:00 - 4:00 p.m.
at St. Stanislaus School
534 Front Street, Chicopee
Come join us for tea, homemade
goodies and conversation.
Raffles and prize for the best hat.
Featuring Liz Comisso on the Harp
Fundraiser for St. Vincent DePaul Society
$15 for Adults
$5 for children 10 and under
Tickets sold at Stanislaus Parish Office and St. Stanislaus School
or contact Pat Olbrys (413) 592-1670.

B I U L E T Y N Parafialny - 19 sierpnia 2018
20 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.
_______________________________________________
Środa 22 sierpień

Julia i August, bohaterowie sztuki norway.today,
poznali się przez Internet. Przebywając w tym
nierzeczywistym świecie, doświadczyli uczucia
przesytu, znudzenia i duchowej pustki. Postanowili
popełnić samobójstwo, skacząc ze skał norweskiego
fiordu. Nawet na chwilę przed śmiercią nie wiedzą,
dlaczego chcą odebrać sobie życie.
„Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” –
mówi Jezus. Nawiązuje w ten sposób
do swojej męczeńskiej śmierci, a w
konsekwencji do Eucharystii. Tym
samym przypomina, że Eucharystia
daje życie wieczne i jest warunkiem
duchowego wzrastania.
Nawet człowiek wierzący potrafi
bardzo
długo
żyć
bez
Boga,
Eucharystii i modlitwy. Może wtedy
wymyślić i zbudować sobie własny świat z wygodnymi prawami, zasadami postępowania i dopuszczać do siebie tylko tych ludzi, którzy je akceptują. Takie życie, choć łatwe i przez krótki czas
możliwe, jest tylko symulacją istnienia.
(ks. Eugeniusz Burzyk)

____________________________________________________________________________________________________

DZISIAJ
PIKNIK PARAFIALNY
W SZOT PARK
Dzisiaj w 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.

Zapraszamy na mszę św. w święto
Matki Bożej Królowej i modlitwę w
języku polskim razem z grupą
modlitewną imienia św. Jana Pawła II o
godz. 7:00 PM w
Bazylice dolnej. Po
Mszy św. będzie
adoracja Jezusa w
Najświętszym
Sakramencie,
odmówimy wspólnie
litanie za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II i uczcimy jego relikwie. Po
nabożeństwie
będzie
możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty.
________________________________________________
TRIDUUM
przed Uroczystością
Matki Bożej Częstochowskiej
Triduum do Matki Bożej Częstochowskiej
odbędzie się w naszej Bazylice w dniach 2426 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa każdego dnia o godz. 7:00
wieczorem w nabożeństwach w języku
polskim i angielskim. Na zakończenie
triduum w niedzielę 26 sierpnia o godz. 7.00 wieczorem
będzie procesja z obrazem MB Częstochowskiej. Na
procesję serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych a
szczególnie zapraszamy dzieci i dorosłych w strojach
ludowych.
_____________________________________________________________________________________

Małżeństwo: Sakrament małżeństwa zawarli Joseph
Rooney i Kaitlin Maloney. Składamy serdeczne życzenia
młodej parze i modlimy się by wspólnie przeżyli piękne
życie, korzystając z Bożych darów.
Zmarli: Naszym modlitwom polecają się zmarli Robert
Gilliam i Wanda Wegrzyn. Niech Pan dzięki naszym
modlitwom otworzy im bramy nieba.

CRAB FESTIVAL - Organizujemy wycieczkę autokarową do Baltimore i Ellicot City w dniach 29 i 30 września. Po
informacje prosimy dzwonic do Agnes (413) 594-4415.

B I U L E T Y N Parafialny
kontynuacja artykułu z 12 sierpnia

Piąte: Nieboszczyk traci wszystko
Po którejś z nieudanych wypraw na
K2 zapytano znanego himalaistę,
Krzysztofa Wielickiego, czy nie
żałuje, że zawrócił będąc już tak
blisko
szczytu.
–
Nie
–
odpowiedział. Pójście wtedy dalej
uniemożliwiłoby
mu
podjęcie
kolejnej próby i dalsze chodzenie po
górach.

Niedługo potem Wielicki zdobył zarówno K2, jak i ostatni brakujący mu
do Korony Himalajów szczyt, Nanga Parbat. Stał się piątym człowiekiem
na świecie, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczniki. Jego historia
chyba lepiej niż filozoficzne dywagacje ilustruje wartość ludzkiego życia.
Błędem byłoby sądzić, że życie jest wartością najwyższą. Są sprawy, dla
których można i trzeba je poświęcić, a męczennicy są tego najlepszym
przykładem. Jednak życie to rzecz podstawowa. Tylko żywy może
korzystać z tego, co daje życie. Nieboszczyk traci wszystko. Łamiąc czyjeś
prawo do życia pozbawia się go jednocześnie wszystkich innych praw.
Prawa decydowania o swoim życiu, do pracy, posiadania własności i do
wolności wypowiedzi. Nie mówiąc już o takich drobiazgach, jak
możliwość wąchania kwiatów i wystawiania twarzy do słońca.
Kompetencja Boga
Dlaczego Bóg, zakazujący zabijać, sam pozbawia ludzi życia? – pytają
czasem zgorszeni Bożymi wyrokami czytelnicy Starego Testamentu.
Trzeba sobie uświadomić diametralną różnicę między Bogiem a
człowiekiem. Bóg jest Panem życia. Dając je człowiekowi, może je też
odebrać. Więcej, Bóg patrzy z perspektywy wieczności. Czy człowiek
umiera ze starości, ginie w wypadku, czy zostaje w okrutny sposób
zamordowany, dla Boga jest to zawsze początek nowego życia. I co też
ważne, Bóg znając przyszłość może najohydniejsze nawet postępki
człowieka wkomponować jakoś w swoje plany. Człowiek, często
niewidzący wiele dalej niż czubek własnego nosa, nigdy nie powinien
wchodzić w Jego prerogatywy. Mówiąc „nie zabijaj” Bóg jasno stwierdził,
że od podejmowania decyzji o czyjejś śmierci jest tylko On. Twierdzenie,
że zabiło się kogoś w imię Boga, jest tylko chorą i żałosną próbą
usprawiedliwienia pogardy dla Jego prawa.
Uczynkiem i zaniedbaniem
Polscy katolicy narzekają czasem na obowiązek zachowywania piątkowej
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Czemu my musimy pościć,
skoro w tylu krajach Europy jest inaczej – pytają? Tak, jest inaczej, ale
jednocześnie istnieje tam znacznie trudniejszy do zrealizowania obowiązek
pełnienia tego dnia uczynków miłosierdzia. O tym już niewielu pamięta.
Podobnie bywa z patrzeniem na piąte przykazanie. Zabójcą jest ten, kto z
rozmysłem godzi w życie drugiego człowieka lub ten, kto z nim w
zbrodniczym planie współdziała. Aborcja? Dziś coraz więcej przyjmuje, że
tak. Eutanazja? Też. A ten, kto bez ważnej potrzeby naraża drugiego na
śmierć? A ten, kto przeszedł obojętnie obok człowieka, którego życie jest
zagrożone?
Katechizm wspomina w tym kontekście o klęsce głodu, na której żerują
czasem lichwiarze i spekulanci (2269). To przykłady dla naszej
społeczności dość odległe, choć pamiętając o wciąż istniejących w Unii
wysokich cłach na towary importowane, które duszą rozwój krajów
ubogich, narażając ich mieszkańców nawet na głód, nie powinniśmy spać
spokojnie. Jest jednak znacznie bliższa nam plaga, wobec której przechodzi
się dość obojętnie, a która zbiera śmiertelne żniwo: narkomania w jej
różnorakich przejawach. Gdy podczas szkolnej wycieczki w góry wskutek
zbiegu nieszczęśliwych okoliczności ktoś zginie, podnosi się larum. Trzeba
znaleźć winnego i ukarać. Po co? Pewnie po to, by zniechęcić innych
pasjonatów do zajmowania się młodzieżą. Gdy młody człowiek zaćpa się
na śmierć, właściwie nie ma problemu. Choć aż ciśnie się na usta pytanie,
gdzie wtedy byli jego rodzice i wychowawcy, takie zaniedbanie jest
lekceważone. „Nic nie zrobiłem” - powie rodzic, dyrektor szkoły, urzędnik,
który ścigał gorliwego wychowawcę. No właśnie. Nic nie zrobiłem…

Bezmyślność
„Zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności moralnej. Nie
jest się jednak wolnym od poważnej winy, jeśli bez uzasadnionych
powodów działało się w sposób, który spowodował śmierć, nawet bez
intencji jej zadania” – czytamy dalej w Katechizmie Kościoła Katolickiego
(2269). Kierowcy miewają bardzo różne wytłumaczenia. A to danie
nauczki komuś, kto jedzie niezdarnie, a to obawa przed spóźnieniem się na
ważne spotkanie albo chęć popisania się przed koleżankami. Przykład w
tym względzie idzie zresztą z góry. Ci, którzy na imprezie trochę wypili,
mogą się tłumaczyć, ze przecież nie mogli rodziny czy znajomych zostawić
w nocy w czyimś domu czy lokalu. Efekt bywa opłakany.
Moje życie też cenne
Samobójstwo jest poważnym naruszeniem Bożego prawa. Ale chyba
równie wielkim i nieuzasadnionym byłoby narażanie ludzi na śmierć przez
zakazywanie im prawa do obrony. Choćby miała czasem doprowadzić do
śmierci napastnika. Nie jest to, jak przypominają autorzy Katechizmu
Kościoła Katolickiego, wyjątek od zasady „nie zabijaj”. To wskazanie, że
życie potencjalnej ofiary jest co najmniej tak samo cenne, jak życie
napastnika. „Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą
moralności. Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego
prawa do życia. Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet
jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios” (KKK
2264). Zasada ta stoi u podstaw zgody Kościoła na karę śmierci i
prowadzenie wojny.
„Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione,
tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci,
jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego
życia przed niesprawiedliwym napastnikiem” – czytamy w Katechizmie
(2267). A że dziś trudno uznać, że zabicie skazanego jest jedynym
sposobem obrony społeczeństwa, Kościół apeluje, by w imię szacunku dla
ludzkiego życia zaniechać jej.
Podobnie jest z prowadzeniem wojny. Warunki dla jej godziwego
prowadzenia naprawdę trudno spełnić. Potrzeba jednocześnie:
- aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie
narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
- aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu
okazały się nierealne lub nieskuteczne;
- aby były uzasadnione warunki powodzenia;
- aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i
zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy
uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia (KKK 2309).
W tym wszystkim trzeba też pamiętać o humanitarnym traktowaniu
ludności cywilnej, rannych żołnierzy i jeńców (KKK 2313). Dlatego że
wojna nigdy nie powinna być daniem upustu czyjejś mocarstwowej
ambicji, ale pozostać faktycznie obroną zwykłych, Bogu ducha winnych
ludzi.
Nie tylko życie
Interpretując piąte przykazanie, Kościół przypomina też o konieczności
ochrony ludzkiego zdrowia, wskazuje na zasady moralne dotyczące
medycznych eksperymentów oraz przeciwstawia się porywaniu ludzi czy
stosowaniu tortur. O takim drobiazgu jak godzenie w cześć drugiego
człowieka przez wyzwiska nawet już w Katechizmie nie wspomniano. A
przecież to nie wszystko. Pozostaje jeszcze troska o życie duchowe,
któremu przeciwstawiają się ci, którzy człowieka... gorszą. Nie, wcale nie
chodzi o tych, którzy są powodem oburzenia. „Zgorszenie jest postawą lub
zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten,
kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego” (2284).
Zimny pot oblewa człowieka, gdy czyta: „Zgorszenie może być
spowodowane przez prawo lub instytucje, przez modę lub opinię
publiczną” (2286). I pewnie też przez tych niby pobożnych chrześcijan,
przez których inni bluźnią przeciwko Bogu…
Takie postawienie sprawy to więcej niż tylko pamiętanie, ze nieboszczyk
pozbawiony jest wszystkich ludzkich praw. To zachwyt nad człowiekiem,
jego wielkością i godnością. Nad życiem, o które wszyscy powinni w miarę
swoich możliwości dbać, zostawiając jego zabieranie czy wystawianie na
ból i cierpienie, temu, który patrzy z perspektywy wieczności.
Ciąg dalszy w nastepnym biuletynie
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Twentieth Sunday in Ordinary Time
August 19, 2018

Saturday, August 18
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
Monday, August 20 - St. Bernard, Abbot & Doctor of the
Church
6:30 +Carole B. Korkosz from Mary Blanchette
12:00 +Robert Rajpold from Wanda Wolanski
ST.HYACINTH +Helene U. Wilk from John Pniak
Tuesday, August 21 - St. Pius X, Pope
6:30 +Genowefa, Wladyslaw & Mieczyslaw Jasinski from
Daughter, Janina Kalisz
12:00 +Mary Krupa from Helen Hartnett
ST.HYACINTH +Jozef Gwozdzik from Family
Wednesday, August 22 - Queenship of the Blessed Virgin
Mary
6:30 +Anna & Henry Karas from Son
12:00 +Betty Kendall, Joseph & Caroline (Sypek) Potorski
from Al Kendall
7:00 p.m. (Polish) +Zdzislaw Nyga from Teresa Lizak
ST.HYACINTH +Peter J. Partyka from Daughter, Irene
Thursday, August 23 - St. Rose de Lima, Virgin
6:30 +Aleksander Gogol from Barbara & Family
12:00 +Kathleen Garvin-Jerman from Friend
ST.HYACINTH +Jozef Gwozdzik from Mariana Kisiel
Friday, August 24 - Bartholomew, Apostle
6:30 +Henryka, Jan & Roman Piekos from Family
12:00 +Maria Novak from Marek & Ella Zuchowicz & Family
from Poland
ST.HYACINTH - For the Global End to Abortion
Saturday, August 25
7:00 a.m. +Waldemar & Bartosz Mscichowski from Family
4:00 p.m. - Parishioners of St. Stanislaus
6:00 p.m. +Jozef Gwozdzik from Kulik Family
ST.HYACINTH - For Peace in our World
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Sunday, August 26 - Twenty-First Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. +Joseph & Antonia Stachowicz from
Daughters & Granddaughter
8:00 a.m. (Polish) +Genowefa & Wladyslaw
Nisiewicz from Zofia Pagos & Family
10:00 a.m. +Gary Ganoe from Carol, Charissa, Evan
& Owen
12:00 p.m. +Jozef Kurlej & Deceased Members of
Kurlej Family from Daughter & Family
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 Robert Gilliam and
Wanda Wegrzyn who have gone recently to their
eternal reward. May they, through the mercy of God,
rest in peace. Amen.
CANDLE BEFORE THE MAIN ALTAR this week is burning in memory
of +Mitchell & Helen Bator at the
request of their daughter Roberta.
COCA-COLA
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.
STOP & SHOP is once again offering parents and
other supporters of St. Stanislaus School assistance in
fulfilling our educational needs through the A+
School Rewards Program. If you have not registered,
please log on to www.stopandshop.com/aplus to register your Stop & Shop Card using ID # 05102 and
help earn cash for our school. Also, don’t forget to
encourage your friends and relatives to do the same.
We need your support.
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.
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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

