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
On August 15th I did my Profession of Faith as Pastor/Rector before our Dean, Rev. William Tourigny. I will concelebrate at the 9/11 Memorial Mass at Assumption Church site.
This is a sacred day, as I did minister at Ground Zero that fateful week. Let us remember
and pray for peace in our world.
I am grateful to all who planned, helped, cooked, and attended our Parish Picnic at Szot
Park. Special thanks to Ella and Peter Soja, the Chairs of the Picnic.
What a celebration of Community….my hallmark of what we should be as Church, God’s People. Summer
is passing quickly as we gear up for a return to school for our young people. I’m ready to share in the Opening Day Prayer at our St. Stanislaus School and then the following day to celebrate the Eucharist for the whole
School. I know we are proud of our Catholic Franciscan Tradition. Our young people are our future and we
must welcome them in and let them know how important they are and that we are here to share faith with them
and serve as mentors along with their Parents.
I am humbled at the extensive attendance at the Sacrament of Reconciliation. It is a shot in the arm for my
own spiritual journey and my most moving privilege of priesthood. In the months ahead I already see the
need to study, review and consider our overall Liturgical and Sacramental Schedule. With only two Friar
Priests here at the moment, the schedule is non-stop. I am also meeting with staff to review job descriptions,
hear their guidance and input, and discuss our use of office space. This Basilica Parish is clearly Alive and
Well. We are blessed and I feel very welcomed by you already! Bear with me, be patient, offer your input,
and please pray for me and the other Pastoral Staff. Pray for no funerals this week and things to be quiet as
I’ll be the only Friar Priest here.
St. Francis was known to say: “While we have time, let us do good.”
A PRAYER FOR OUR CHURCH
Heavenly Father,
In every age, you have been our refuge.
Yet again and still, we stand before you
asking for your protection on your holy Church.
For the victims of abuse and their families,
pour out your healing and your peace.
For the Bishops of this country,
continue to inspire their decisions,
and guide them with your Spirit.

For the faithful who are angry, confused, and searching
for answers, embrace them with your love, restore their
trust, console them with your clear Gospel message,
and renew them with your sacraments.
We place our Church in your hands,
for without you we can do nothing.
May Jesus, our High Priest and true compass,
continue to lead her in every thought and action –
to be an instrument of justice, a source of consolation,
a sacrament of unity, and a manifestation of your faithful
covenant.

For the thousands of good and faithful priests,
Grant this through that same Jesus Christ, our Lord,
who have followed your call to serve you and your people who lives and reigns with you in the unity of the Holy
in holiness,
Spirit, one God, for ever and ever. Amen
sustain them by your grace.
OUR LADY OF CZESTOCHOWA TRIDUUM - Our annual Triduum to Our Lady of Czestochowa continues this
Saturday after the regularly scheduled 6:00 p.m. Mass and concludes on Sunday, weather permitting, with our candlelight outdoor procession at 7:00 p.m.. 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.
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THIS WEEK IN THE PARISH
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)
MONDAY, AUGUST 27

...SCHOOL BEGINS - (GRADES 1 - 8)
...HASA Meeting - 6:30 P.M. - School
Library
TUESDAY, AUGUST 28

...OPENING SCHOOL LITURGY 1:15 P.M. - Upper Basilica
...School Board Meeting - 6:30 P.M. - School Library
WEDNESDAY, AUGUST 29

...SCHOOL BEGINS - (PRE-SCHOOL & KINDERGARTEN)
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
FRIDAY, AUGUST 31

...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, SEPTEMBER 1

...NO Padre Pio Prayer Group
SUNDAY, SEPTEMBER 2

...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Baptismal Instructions - 1:00 P.M. - Parish Office
...NO Divine Mercy Prayer Cenacle

Weekly Stewardship Report
In today’s first reading, Joshua challenges
the people to decide whom they will
serve. Recalling God’s faithfulness to
them and to their ancestors, the people
declare, “We also will serve the Lord, for
He is our God.” May we, too, be mindful
of God’s gifts to us and renew our commitment to serve Him with grateful
hearts.
August 18/19
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$1,513
6:00 p.m.
$ 532
6:30 a.m.
$ 636
8:00 a.m.
$1,020
10:00 a.m.
$1,634
12:00 noon
$ 943
TOTAL
$6,278
SECOND COLLECTION
Franciscan Sisters of St. Joseph
4:00 p.m.
$ 605
6:00 p.m.
$ 175
6:30 a.m.
$ 280
8:00 a.m.
$ 301
10:00 a.m.
$ 595
12:00 noon
$ 129
TOTAL
$2,085

LABOR DAY SCHEDULE - Monday, September 3, is Labor Day. The
only Mass celebrated on that day will be at 9:00 a.m. in the Upper Basilica.
There will be no Confessions.

SECOND COLLECTION
This Week - Our School
Next Week - Maintenance & Repair

WE WELCOME - Ann Mizejewski who has joined our Parish Family and
now has the title of “Parishioner.” We are happy to have her in our midst
as, together, we share our faith.

SAVE THE DATE

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!
THE CHOICE WINE - A new program designed
to
help
make
marriages
“superabundant” is coming to St. Stanislaus
this fall. The Choice Wine is a free 8-week
program from the producers of “That Man Is
You.” Members of St. Stanislaus’ The Choice
Wine team will be speaking at all Masses this weekend to tell you more
about the program and to take registrations.
HANDYMAN WANTED - The Friars of Saint Hyacinth Senior Residence
are looking for a part-time handyman. The job will require light plumbing,
light electrical work, painting and a general knowledge of basic maintenance. If you are interested, please contact Brother Hugh at (413)885-5693.

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
Parish Bazaar
October 13 & 14

Did You Know…
Deacon Joseph Peters’
Birthday was
August 21st! Sto Lat!
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
September 1/2
Altar Servers
4:00 p.m.
Kaitlyn Broer, Kaylee Raineault, Nicole Miodowski, Izabela Tabor
6:00 p.m.
Brian Ford, Patricia Kurc, Thomas Ford
6:30 a.m.
Samuel Gelinas, Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
Dawid Jasinski, Michal Jasinski, Olivia Dobrowski
10:00 a.m.
Michael Wolanski, McKenna Malanowski, MaKallum
Readers
Malanowski, Savannah Soja, Natasha Bryda
4:00 p.m.
Teresa Skura
12:00 p.m.
Aija Ludwin, Jonathan Wright, Richard Bernard, Kayleigh
6:00 p.m.
Anita Clements
Steele
6:30 a.m.
Bob Buckley
8:00 a.m.
Andrzej Myszkowski
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
10:00 a.m.
Susan Bousquet
4:00 p.m.
Cup: Gloria Piela, Kathleen Rivet, Maria Ethel Roqueza,
12:00 p.m.
Aimee Ludwin
Jeanne Malikowski; Host: Virginia Farley
6:00 p.m.
Cup: Kathy Dziok, Agnes Olbrys
Host: Mary Blanchette, Irene Diciocco
ATTENTION LECTORS - The
6:30 a.m.
Ed Tenero, Sally Tenero
2019 Lector Workbooks are availa8:00 a.m.
Cup: Gladys Les, Maria Buniowska;
ble for you to pickup in the Sacristy
CHOIR: Al Kendall
in the Upper Basilica!!
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
With gratitude we acknowledge the following donation…
BASILICA WINDOW FUND
$300 from Anonymous Donor
SUNDAY SANDWICH MINISTRY
In Honor of St. Anthony $20 from Kathy Rivet
MINISTRY OF CARE
In memory of +John R. Lavoy $50 from Andrew & Hedwig Tenczar
In memory of +Zofia Gogol $25 from Mr. & Mrs. Gary Muzyka
FROM FRANCISCAN SISTERS OF ALLEGANY, NY - “Dear Parishioners of St. Stanislaus Parish, Peace and all
good! Thank you very much for your kind welcome, your prayers, and your generous donations. I enjoyed meeting so
many wonderful people. May you know God’s great love for you, Sister Cindy, OSF.”
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.
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. Final payment is due by Tuesday, August 28. Reservations will still be taken after that date but full payment will be needed at the time of booking. The cost of the trip will be between $225 and $250 per person (double occupancy) depending on the number of passengers. For more information, please call Agnes Olbrys at 594-4415.

B I U L E T Y N Parafialny - 26 sierpnia 2018
21 Niedziela zwykła rok B

W każdą niedzielę

Byłoby bardzo źle, gdyby wiara religijna
była tylko wynikiem wyobraźni,
ale przypuszczam, że
brak wiary religijnej
często łączy się
z brakiem wyobraźni.
Ks. Michał Heller

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.
_______________________________________________
PROCESJA
Matki Bożej Częstochowskiej
Na zakończenie triduum dzisiaj 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.
________________________________________________
Środa 29 sierpień

Rabindranath Tagore tłumaczył kiedyś Albertowi
Einsteinowi, że prawda wykraczająca poza ludzkie
możliwości jest dla człowieka bez znaczenia. Podobnie
jak absolutnie nie istnieje literatura dla umysłu moli
jedzących papier. „W takim razie ja jestem bardziej
religijny niż pan” – odpowiedział Einstein.
Nauka o Eucharystii przekraczała wyobraźnię
uczniów Jezusa. Dla wielu była niedorzeczna i gorsząca,
dlatego odchodzili. Ewangelista nie twierdzi, że
Apostołowie rozumieli tę naukę. Nie opuścili Jezusa, bo
kierowali się przede wszystkim wiarą: „A myśmy
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.
Pod wpływem wykształcenia, wychowania, przemyśleń i
doświadczeń życiowych powstają w naszej świadomości
myślowe schematy. Za prawdziwe uznajemy jedynie to,
co jest z nimi zgodne, lekceważąc poglądy i opinie
przeciwne. Taka postawa ogranicza nas pod względem
intelektualnym i religijnym.
(ks. Eugeniusz Burzyk)

____________________________________________________________________________________________________

Chorzy
Pragniemy przypomnieć, że chorych w szpitalach lub
domach opieki (nursing home), odwiedzamy wtedy, gdy
wcześniej zostaniemy poinformowani przez rodzinę
chorej osoby lub samego chorego. Bardzo prosimy by
też nie czekać na ostatni moment. Sakrament chorych
(namaszczenie chorych) to nie jest „ostatnie
namaszczenie” przed śmiercią. Ten sakrament
możemy przyjmować gdy przeżywamy choroby cielesne
lub duchowe i ma na celu przywrócić nam pełne zdrowie
ciała i duszy i pomóc przezwyciężyć cierpienie.

Zapraszamy na mszę św. 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
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uczcimy relikwie św.
Siostry Faustyny Kowalskiej.
Po nabożeństwie będzie możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty.
________________________________________________
Zmarli: Naszym modlitwom poleca się zmarły Robert
Maciolek. Niech Pan dzięki naszym modlitwom otworzy
mu bramy nieba.
Nowi parafianie: Witamy Ann Mizejewski. Niech Pan jej
błogosławi a my bądźmy dla niej dobrym przykładem
chrześcijańskiego życia.
________________________________________________
CRAB FESTIVAL - Organizujemy wycieczkę autokarową do Baltimore i Ellicot City w dniach 29 i 30
września. Po informacje prosimy dzwonic do Agnes
Olbrys (413) 594-4415.
Dodatkowe i szczegółowe informacje
są podane w biuletynie

B I U L E T Y N Parafialny
kontynuacja artykułu z 19 sierpnia

Szóste: Pamiętaj jesteś człowiekiem
Przykazanie
„nie
cudzołóż”,
jest
wezwaniem do rozumnego życia w
wolności. Chodzi o to, by człowiek umiał
powściągnąć swój instynkt tak, by służył
dobru; by był wyrazem odpowiedzialnej
miłości.
„Niech się pan nie boi, on nie gryzie” –
mawiają czasem właściciele czworonogów,
spokojnie patrzący, jak ich miły piesek z
wyszczerzonymi
zębami
obszczekuje
wystraszonego przechodnia. To że nie ugryzł
jeszcze swojego pana, wcale nie znaczy, że
nie zechce ugryźć obcego. Zwłaszcza jeśli
ten obcy, nieświadom psich obyczajów, zrobi
coś, co sprowokuje zwierzę do ataku. I
trudno w takich razach winić psa. Wszak kieruje się wpisanym w swoją
naturę instynktem. Gdyby jednak w tej sytuacji człowiek, kierując się
swoim instynktownym strachem, zdzielił ujadające i szukające jego kostki
bydlę jakimś większym kamyczkiem, zostałby odsądzony przez miłośników
zwierząt od czci i wiary. „Gdzie masz pan rozum?! ” W strachu łatwo o nim
zapomnieć. Ale słusznie, człowiek oprócz zwierzęcego instynktu ma
jeszcze rozum i wolną wolę, które pozwalają mu nad instynktami
panować. Umiejętność powiedzenia „nie” swoim wynikającym z biologii
popędom stanowi o istocie człowieczeństwa. To spostrzeżenie warto
odnieść do ludzkiej seksualności.
Nie instynkt, a wolność
Niektórzy skłonni są w seksualności człowieka widzieć objaw
zezwierzęcenia. „Jak tak można, to obrzydliwe” – słychać czasem. To
niezupełnie tak. Człowiek jest istotą seksualną. Tak został przez Boga
stworzony. Tym, co zasadniczo różni go od zwierząt jest rozumność i
umiejętność powiedzenia „nie”. Człowiek jako jedyna istota na ziemi może
swoją naturę, a więc także popęd seksualny, poddać pod jarzmo rozumu i
wolnych decyzji. Jeśli więc rozpasana seksualność świadczy o jakimś
zezwierzęceniu, to tylko w tym sensie, że tracąc hamulce człowiek przeczy
istnieniu w nim tych odróżniających go od zwierząt cech.
Przykazanie „nie cudzołóż”, wedle tradycji chrześcijańskiej rozumiane nie
tylko jako wezwanie do wierności małżeńskiej, ale też do życia w czystości
(KKK 2336), jest więc wezwaniem do rozumnego życia w wolności. Chodzi
o to, by człowiek umiał powściągnąć swój instynkt tak, by służył dobru; by
był wyrazem odpowiedzialnej miłości.
Niewolnik swojego ciała
Zwierzętom seksualność służy do przekazywania życia. U człowieka
powinna być także wyrazem miłości. Rzecz istotna zważywszy na istnienie
wśród ludzi trwałych związków, służących sensownemu wprowadzeniu w
dorosłe życie długo niesamodzielnych dzieci. Nieszczęście zaczyna się, gdy
seks staje się wartością samą w sobie. I to zarówno dla osoby samotnej, jak i
żyjącej w małżeństwie.
Katalog różnych występków przeciwko czystości jest bardzo szeroki i
trudno go w tym miejscu przytaczać. Zarówno te, które są wyrazem
niewłaściwie przeżywanej seksualności, jak i te, w których pojawia się
niewłaściwy obiekt dążeń, nie służą prawdziwej miłości, a są sposobem na
zaspokojenie pewnych potrzeb. Czasem trudno nawet wyrokować,
czy wynikają z samotności, zwierzęcej natury człowieka, czy raczej
zwichrowanej psychiki. W każdym razie przez uleganie im człowiek
zaprzecza swojemu statusowi istoty rozumnej i wolnej, a staje się, czy się z
tym zgadza, czy nie, niewolnikiem swojego ciała.
Bardziej człowiek
Nie tylko filozofowie chrześcijańscy zauważali, że człowiek różni się od
zwierząt przede wszystkim umiejętnością powiedzenia „nie”. Korzystanie z
tej umiejętności – czy to w dobrym, czy złym celu – zawsze stawia
człowieka jakoś wyżej, ponad resztą stworzenia. Bo czy umierając za wiarę
czy buntując się przeciw Bogu człowiek pokazuje, że jest istotą wolną. Nie
inaczej jest w kwestii powściągania swojego ciała, zwanej w tradycji
chrześcijańskiej czystością.

„Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią
ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad
swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie
i staje się nieszczęśliwy” – napisano w Katechizmie Kościoła Katolickiego
(2339). I słusznie. Że uleganie przymusowi rodzi smutek wie każde dziecko,
któremu rodzice zabronili pójść na podwórko. Gdy rzekomo wolny
człowiek odkrywa, że ulega dyktatowi swojego ciała czy psychiki, wrażenie
nie może być inne.
„Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego. Przyjaźń
rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi wielkie
dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej” – czytamy z kolei
w punkcie 2347 katechizmu. I z tym wskazaniem trudno się nie zgodzić
dodając, że czyste i bezinteresowne relacje z bliźnim pozwalają poznać go
dużo lepiej, niż nawet długotrwałe uwodzenie. Rzecz ważna także dla tych,
którzy planują wspólne życie. W małżeństwie poddanie płciowości służbie
miłości i odpowiedzialności jest jednak równie ważne.
Partnerzy
Było trudno. Asekuracja iluzoryczna – opowiada pewien alpinista.
Krzyknąłem więc do wspinaczkowego partnera, że musi bardzo uważać.
Ten, nie namyślając się długo... odwiązał się od łączącej nas liny. Jaka była
alternatywa? Jakoś udało mi się przejść trudne miejsce bez asekuracji.
Wiedziałem, że zostawienie tchórza w ścianie byłoby skrajną
nieodpowiedzialnością. Dlatego mimo wszystko ściągnąłem go do siebie. I
dopiero gdy stanęliśmy w miejscu, z którego każdy spokojnie mógł pójść w
swoją stronę, zrobiłem mu dziką awanturę – opowiada.
Małżonkowie też są partnerami. Kiedyś, na początku wspólnej drogi
związali się węzłem małżeńskim. Ślubując sobie miłość, wierność i
uczciwość małżeńską zdecydowali, że będą ze sobą na dobre i na złe.
Zawierzyli sobie nawzajem. Zgodzili się na wzajemne ratowanie się z
tarapatów. Od decyzji partnera uzależnili własne decyzje. W tym też
najważniejszą - o przyjęciu do rodziny dziecka. Jeśli traktują swoją
przysięgę serio – a trudno ukochanej osobie ślubować miłość, wierność i
uczciwość z przymrużeniem oka – są za siebie odpowiedzialni.
Zdrada małżeńska jest mocnym zachwianiem związku. Boli i rodzi bardzo
poważne wątpliwości, czy partner nie zamierza wyplątać się z układu. A
zostawienie drugiego z całym bagażem problemów na pewno nie jest
wyrazem odpowiedzialnej miłości. Zwłaszcza gdy w małżeństwie pojawiły
się dzieci. To dlatego, choć mężowi inna kobieta, a żonie inny mężczyzna
może wydawać się znacznie bardziej atrakcyjny fizycznie czy nawet
duchowo, wielką niegodziwością jest pójście za głosem instynktu, a wbrew
temu, co się niegdyś świadomie i dobrowolnie drugiemu obiecało.
Nie tylko zdrada
Co wolno w małżeństwie, jeśli chodzi o sferę seksualną? W atmosferze
plotek i pomówień pod adresem Kościoła zdezorientowani chrześcijańscy
małżonkowie nieraz zadają takie pytanie. Odpowiedź na nie jest prosta:
zasadniczo wszystko, co nie jest działaniem przeciwko poczęciu. Rodzice
mają prawo decydować (z wielkodusznością) o tym, ile chcą mieć dzieci.
Od tego mają rozum. Ale właśnie dlatego powinni się strzec, by ich
seksualność nie wymknęła się spod kontroli. By pielęgnując miłość, nie stali
się niewolnikami przyjemności.
Gdy małżonkowie nie chcą kolejnego dziecka albo nie mogą się na nie
zdecydować z przyczyn zdrowotnych, istnieje pokusa sięgnięcia po
antykoncepcję. To rozpoczęcie niebezpiecznej gry, której stawką jest
trwałość małżeństwa. Gdy presja na współżycie jest tak silna, że trzeba
posłużyć się antykoncepcją, nikt nie zagwarantuje, że będzie mniejsza, gdy
któreś z małżonków nie będzie mogło współżyć. Wtedy zażycie tabletki nie
pomoże. A temu, kto już na własnej skórze doświadczył, że współżycie
między małżonkami jest jednym z, ale nie jedynym, wyrazem miłości,
znacznie łatwiej będzie nie szukać pociechy w ramionach innego czy innej.
To głupie? Nieżyciowe? Wręcz przeciwnie. To konsekwencja szóstego
przykazania, w którym Bóg przypomina: bądź panem samego siebie, a nie
niewolnikiem instynktu; kochaj z głową i nie ulegaj mrzonkom; pamiętaj,
jesteś człowiekiem.
Ciąg dalszy w nastepnym biuletynie
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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.

Twenty-first Sunday in Ordinary Time
August 26, 2018

Saturday, August 25
4:00 p.m. - Parishioners of St. Stanislaus
6:00 p.m. +Jozef Gwozdzik from Kulik Family
ST.HYACINTH - For Peace in our World
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
Monday, August 27 - St. Monica
6:30 - Health & Blessings for Jane Gwozdzik from Family
12:00 +Wladyslaw Nisiewicz from A. & T. Lekarczyk
ST.HYACINTH +Josephine Zlobicki from Mariusz
Tuesday, August 28 - St. Augustine, Bishop & Doctor of the
Church
6:30 +William Tyminski from Family
12:00 +Edward Czech from Al & Pat Bogia
1:15 (School Mass) - School Family
ST.HYACINTH +Monika Laz from Monika & Rafal Nowak
Wednesday, August 29 - Passion of St. John the Baptist
6:30 +Stanley Pietras from Joanne, Roger & Families
12:00 - Blessings for Alexandra, Anthony and Maximillian
from Parents
7:00 p.m. (Polish) - Blessings for Michayla, Anthony,
Nathan & Jacob from Grandmother
ST.HYACINTH +Stanley J. Zimowski, Sr. from Family
Thursday, August 30
6:30 +Harold Haier from Daughter, Sister Cecelia
12:00 +Mary & Louis Peter Glinka from Family
ST.HYACINTH - In Thanksgiving for all God’s Blessings,
Graces & Gifts Bestowed
Friday, August 31
6:30 +Deceased Friars, Sisters & Benefactors
12:00 +Genowefa & Wladyslaw Nisiewicz from Anna
Lekarczyk & Family
ST.HYACINTH +Phyllis Sowa Atkinson from Sowa Family
Saturday, September 1
7:00 a.m. - Living Friars, Sisters & Benefactors
4:00 p.m. - Members of Rosary Society
6:00 p.m. +Robert Rajpold from his Godmother
ST.HYACINTH +Stanley J. Wilk from Helene & Cynthia
Wilk
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Sunday, September 2 - Twenty-Second Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Maria Wrzosek from Ela &
Mieczyslaw and Family
10:00 a.m. +Walter & Charlotte Stec and George &
Eva Matte from Paul & Cynthia Matte
12:00 p.m. +Lorraine Czepiel from Daughters
ST.HYACINTH - Intentions of Rev. Charles F. Gonet
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 Maciolek who
has gone recently to his eternal reward. May they,
through the mercy of God, rest in peace. Amen.
FLOWERS BEFORE THE
IMAGE OF DIVINE MERCY
this week are for Blessings for
Agnieszka & Lucjan Czarniecki
on their Anniversary at the request of their family.
FLOWERS BEFORE THE ICON this week are in
Honor of Our Lady of Czestochowa at the request
of an Anonymous Donor.
CANDLE
BEFORE
THE
BLESSED MOTHER this week is
burning for Health & Blessings for
Stefania Kubetin at the request of
her Family.
CANDLE BEFORE THE BLESSED MOTHER
this week is burning in memory of +Benedict Stokowski at the request of his Family.
CANDLE BEFORE THE MAIN ALTAR this
week is burning for the Sanctification of Priests at
the request of Ana Maria Dias, O.P.B.
CANDLE BEFORE THE MAIN ALTAR this
week is burning in memory of +Mitchell & Helen
Bator at the request of their Daughter.
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.

PAGE TEN
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
Deacon Joe Peters
561-3470
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

