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, Tuesday, Wednesday, and Friday:
6:30, 7:30 a.m. & Noon
Thursday: 6:30, 8:45 a.m., 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.
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
Agnes Olbrys - Bookkeeper & Office Coordinator
Izabela Ziobro / Gladys Les - Secretaries
James Duggan - Cemetery Foreman
Karl Hammond - Financial Administrator
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Regards from the Rector
I’m sure I’m getting a reputation for using humor. I hope that is good. I just feel that we
all need some smiles and laughter amidst the sad stuff in our world and the struggles in
our own personal lives. Thus, I often say at funerals and said many times in the past to
my Fire Fighters: “Tears are holy, so is laughter.”
Our new second Parochial Vicar, Friar Mietek, arrived this past week. He, too, smiles.
He was stationed at our Holy Trinity Parish in Brooklyn, NY for the past nine years.
Needless to say, we are happy to have him on the Pastoral Team. He, Friar Paul, and I
will be discussing and sharing our insights, dreams, and procedures in the days and weeks ahead, as we lead
the St. Stanislaus Basilica Parish Family.
Our first Parish Council meeting for the new administration will be Monday, September 17. I look forward to
meeting the Council Members. I have much to learn from them, as from all of you, and also have my initial
insights, ideas, and dreams to share. I will especially seek the input from the Evangelization Committee and
Liturgy/Worship Group, as we review our Liturgical Schedule in the Parish. Pray for all of us.
The following evening, Tuesday, September 18, along with the other friars, we will gather with the St. Stanislaus School Family: Students, Parents, Faculty and Staff for an Ice Cream Social. They sure know how to
get me over to that school….ice cream is a real weakness for me….a favorite.
We have large numbers of faithful people, both from the parish and elsewhere, coming to the Basilica for the
Sacrament of Reconciliation during the week. It is laudable and amazing as folks come seeking God’s grace
and pardon. These hours spent in the confessional, just like +Padre Pio and St. John Vianney, are a major
portion of the Friars’ work week, in binging God’s gift of peace to so many. It is humbling for us.
If you have messages for Friar Paul or Friar Mietek, please call and leave them via the Parish Office.
Remember, on the 3rd Thursday of the month, Adoration will be after the Morning Mass until Noon. The former all-day Adoration for Vocations was cancelled due to small attendance. The Friars now have an early
morning Adoration and Morning Prayer for Vocations in the Friary.
Peace and all good things!
Friar Joe
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!
VOCATION MOMENT - Jesus made the Cross an instrument of our Salvation. Is God calling
you to be His instrument to announce His salvation as a religious or priest? If you are being called
to a Church vocation, contact one of our friars, visit www.franciscans.org, or check out the friars’
Facebook page at https://www.facebook.com/conventualfranciscansusa.
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Men's Retreat
Holy Family Passionist Retreat Center
303 Tunxis Road
West Hartford, CT 06107
(860) 521-0440
info@holyfamilyretreat.org
November 2-4, 2018
God has called all of us to lives of holiness.
No Ordinary Path will explore ways that we can be attentive, intentional,
and cooperative with God’s grace in serving the world.

No Ordinary Path:
Holiness in Everyday Life
The retreat begins with a buffet dinner from 6:00-7:30 p.m. on
Friday evening and concludes with the celebration of Sunday
Eucharist at 10:45 a.m. followed by a hot brunch at noon. Families of retreatants are most welcome to attend the Sunday mass
and brunch at no extra charge.
Offering: $325; more if you can, less if you can’t.
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THIS WEEK IN THE PARISH
SUNDAY, SEPTEMBER 16
...CATECHETICAL SUNDAY
...Take & Eat Program - 8:00 A.M. - Noon - School
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...St. Michael's Fraternity Meeting - Noon - 4:00 P.M. - School
...Baptisms - 1:00 P.M. - Upper Basilica
...St. Vincent de Paul Societies "TEA PARTY" - 2:00 - 4:00 P.M. - School
Cafeteria
MONDAY, SEPTEMBER 17
...Morning Star Family Adoration - 6:30 P.M. - Lower Basilica
...Parish Council meeting - 7:00 P.M. - School Library
TUESDAY, SEPTEMBER 18
...FAMILY ICE CREAM SOCIAL - 6:00 P.M. - School Cafeteria
WEDNESDAY, SEPTEMBER 19
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
...JR Youth Ministry Registrations - 6:30 P.M. - School Library
THURSDAY, SEPTEMBER 20
...School Mass - 8:45 A.M. - Upper Basilica
...Choice Wines - 6:00 - 8:00 P.M. - School
FRIDAY, SEPTEMBER 21
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, SEPTEMBER 22
...TMIY "THAT MAN IS YOU" 6:30 - 8:00 A.M. - School
...Religious Education Classes
(Grades K-8th) - 9:00 A.M. - School
SUNDAY, SEPTEMBER 23
...Sunday Sandwich Ministry 10:45 A.M. - School
WE WELCOME - Lynzi Gayle and Children Monarch & Davinci Seymour and Vonntae Martin who
has joined our Parish Family and now has the title of
“Parishioner.” We are happy to have them in our midst
as, together, we share our faith.
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!
NEW SCHOOL WEBSITE - Please note that the school website & email
addresses have changed. The new website is saintstansschool.org. The
new contact email for the school is ststanis@saintstansschool.org.
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) 8855693.
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
In the second reading today, St. James has
harsh words for those who do not put
their faith into action. May we be such
good stewards of God’s gifts to us that we
can never be accused of having “faith that
does nothing in practice.”
September 8/9
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$1,760
6:00 p.m.
$ 921
6:30 a.m.
$ 582
8:00 a.m.
$1,322
10:00 a.m.
$1,566
12:00 noon
$1,403
TOTAL
$7,554
SECOND COLLECTION
Catholic University of America
4:00 p.m.
$ 359
6:00 p.m.
$ 172
6:30 a.m.
$ 79
8:00 a.m.
$ 294
10:00 a.m.
$ 303
12:00 noon $ 267
TOTAL
$1,474
SECOND COLLECTION
This Week - Franciscan Missions
Next Week - Catholic Mirror
Please continue to be generous.

SAVE THE DATE
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
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
September 22/23
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,
Readers
Kayleigh Steele
4:00 p.m.
6:00 p.m.
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
6:30
a.m.
4:00 p.m.
Cup: Sr. Ceil, Karen Shea, Jeanne Malikowski, Frances
8:00
a.m.
Niemiec; Host: Virginia Farley
10:00
a.m.
6:00 p.m.
Cup: Marianne Papp, Donna Skwira, Host: Kathy Dziok,
12:00 p.m.
Agnes Olbrys
6:30 a.m.
Ed Tenero, Bob Buckley
8:00 a.m.
Cup: Andrzej Myszkowski, Lidia Myszkowski; CHOIR: Krystyna Socha
10:00 a.m.
Cup: Walter Stec, Sr. Norberta, Peter Cote, Ann Cote,
Host: Phyllis Stec; CHOIR: Sr. Agnesa
12:00 p.m.
Host: Paula Piela; Cup: Elizabeth Shaheen, Janet Federici

Irene Collins
Karen Ford
Jan Peters
Lucjan Czarniecki
Susan Bousquet
Aimee Ludwin

With gratitude we acknowledge the following donation…
BASILICA FUND
In memory of +Maria and Fred Novak $1,000 from Jon Novak
JOHN MICHAEL TALBOT will be performing on September 19 at 7:00 p.m. at St. Agnes Catholic Church, 489
Main Street, Dalton, MA to benefit Saint Agnes Academy, Dalton and Saint Mary’s School, Lee. General seating is $30
and the VIP Package which includes preferred seating, sound check and complimentary CD is $50. Tickets can be purchased at www.stagnescc.com or the parish offices of St. Agnes (413) 684-0125 or St. Mary (413-243-0275) and after
weekend Masses at both parishes.
SEEKING EXPERIENCED ESOL/LITERACY VOLUNTEER TEACHERS - Catholic Charities Agency is actively seeking experienced ESOL and/or literacy volunteers to work with our newly-arriving adult refugees in the Northampton area. We teach English for Employment classes from 9-12, M-F. We ask that volunteers would commit to one
morning a week for at least six months. This helps our students become comfortable with their teachers and provides
consistency. If you are able to help out, please contact: Laura Holtz at: l.holtz@diospringfield.org, or (413) 333-6194
(call or text). Thank you!
YOUTH PASSION PLAY AUDITIONS AND INFORMATIONAL NIGHT – All high school age youth and their
parents are invited to the open auditions for actors and musicians for a youth-led production of a Passion Play based on
Dallas Holm’s Musical “His Last Days” on Wednesday, January 3, 2019 from 6:00 - 9:00 p.m. at the Cathedral of St.
Michael. The commitment will be weekly rehearsals leading up to the performances on Friday, March 23 and Saturday,
March 24, 2019 at the Cathedral of St. Michael. For more information, please contact Jim Perkins at (413) 796-1923 or
mrjamesmperkinsop@gmail.com or Gina Czerwinski at g.czerwinski@diospringfield.org or (413) 452-0677.
DIOCESAN PILGRIMAGE TO PANAMA FOR WORLD YOUTH DAY 2019 – The
next international World Youth Day Celebration will take place in Panama City, Panama
on January 21-28, 2019. We are planning a diocesan pilgrimage with Faith Journeys, and
it is open to those 18-35 years old (and those 16-17 years old with a parent). Pilgrimage
includes World Youth Day, airline transportation, up to $300 for US Government taxes
and fees, accommodations, meals, tour management, excursions, individual travel insurance and liability insurance. The estimated cost for this pilgrimage is $2,895. For more
information or to schedule an informational night in your parish, please contact Gina Czerwinski at (413) 452-0677 or
g.czerwinski@diospringfield.org.

B I U L E T Y N Parafialny - 16 wrzesień 2018
24 Niedziela zwykła rok B
Dusza nasza zabłąkała się w ciało,
gdzie znajduje liczbę, czas, wymiary;
rozumuje o tym, nazywa to naturą, koniecznością
i nie może wierzyć w nic innego.
Blaise Pascal

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 19 wrzesień
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 litanię za wstawiennictwem
św. Jana Pawła II i uczcimy jego
relikwie. Po nabożeństwie będzie
możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty

Czesław Miłosz opowiada o znanym poecie, który
był nałogowym alkoholikiem. Wydawcy, znając jego
skłonności, przypuszczali, że zamówione wiersze mogą
nie zostać napisane. Czasem redaktor i poeta umawiali
się w kawiarni. Pierwszy kładł na stół banknot, a drugi
pisał wiersz. Kiedy dzieło zostało ukończone, poeta
zabierał pieniądze, a redaktor wiersz.
Logika ludzkich interesów trudna jest do pogodzenia
z celem życia chrześcijańskiego. Zycie wieczne, chociaż
dla niektórych niepewne, bo oparte jedynie na wierze,
warte jest nieporównywalnie więcej niż wszystkie
doczesne wartości i przyjemności. Oddanie życia na tym
świecie, by zyskać je w przyszłym, to dla chrześcijan
jedyna opłacalna transakcja.
W historii filozofii znany jest zakład Pascala,
według którego, rozważając zysk i stratę, powinniśmy
zakładać, ze Bóg jest. Jeśli wygramy, zyskujemy
wszystko; jeśli przegramy, nie tracimy niczego. Zdaniem
Pascala, trzeba być „obranym z rozumu”, by nie
zaryzykować
swojego
życia
doczesnego
dla
nieporównanie większego zysku w przyszłości.
(ks. Eugeniusz Burzyk)

____________________________________________________________________________________________________

Nowi parafianie: Witamy Lynzi Gayle z dziećmi
Monarch i Davinci Seymour i Vonntae Martin. Niech
Pan im błogosławi a my bądźmy dla nich dobrym
przykładem chrześcijańskiego życia.
Zmarli: Naszym modlitwom polecają się zmarli Helen
Zajchowski i Maria Sulikowski. Niech Pan dzięki
naszym modlitwom otworzy im bramy nieba.

________________________________________________

Bazar Parafialny 2017
13 i 14 października
(sobota i niedziela)

Prosimy Was o przynoszenie na polskie stoisko różnych
przedmiotów, rzeczy jeszcze dobrych i przydatnych do
biura parafialnego. Szczególnie zachęcamy do robienia
koszyków, które będą przeznaczone na losowania.
Koszyk można przygotować w dwie lub trzy osoby by nie
był to za duży wydatek. Można też zaprosić do zrobienia
koszyka różne organizacje czy firmy, które mogą umieścić
na nich swoją reklamę. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w
tym roku, liczymy na polskie Panie i prosimy o
upieczenie ciast, które można przynieść w dniu rozpoczęcia bazaru. Jest to konkretna pomoc szkole dlatego
prosimy o zaangażowanie w tej dobrej sprawie.
Za wszelkie dobro i pomoc serdecznie dziękujemy
Dodatkowe i szczegółowe informacje
są podane w biuletynie

B I U L E T Y N Parafialny
kontynuacja artykułu z 9 września

Dziewiąte i dziesiate: Spokojnie, to tylko życie
Co ma chrześcijaństwo wspólnego z
buddyzmem? Niewiele. Trudno jednak nie
zauważyć, jak w kwestii podejścia do
ziemskich pożądań te religie są sobie bliskie.
Komu to szkodzi? – mogliby naiwnie zapytać ci,
którzy w tym, co dzieje się w ludzkim sercu
woleliby nie widzieć żadnego grzechu. Biblijny
król Dawid też się chyba tak zastanawiał, kiedy
patrzył na piękną żonę swojego wojownika
Uriasza, Batszebę. Prawda, że niewinnie się zaczęło? A kiedy już uległ
namowie serca – jak powiedzieliby jedni albo pożądliwości – jak
nazwaliby to drudzy – i Batszeba zaszła z nim w ciążę, wstydząc się
swojego postępku postanowił rękami wrogów Izraela zgładzić jej męża.
Podobną w swej wymowie historię opowiada najbardziej chyba znana
epopeja starożytności, Iliada. Wojna Trojańska i wszystkie związane z nią
nieszczęścia zaczęły się od pożądania cudzej żony. Smutne do jak wielkich
tragedii może doprowadzić niepohamowanie odruchów zmysłów (czy jak
kto woli - serca).
Nie inaczej jest z pożądaniem czyichś dóbr. W historii bywało ono
motorem napędowym knowań, zdrad czy łupieżczych wojen. A i dziś
pragnienie wejścia w posiadanie bogactw naturalnych leżących w biednych
i nieudolnie zarządzanych krajach staje się czasem powodem, dla którego
przymyka się oko na działalność reżimów i okrutnych watażków,
wpychające całe społeczeństwa w beznadziejną nędzę. Nieważne, czy
pożąda się cudzych bogactw dla pławienia się w luksusie, czy dla rozwoju
własnej, głodnej surowców gospodarki. Krzywda, jaką sprowadza owo
niepohamowane pożądanie, jest często ogromna.
O dziewiątym i dziesiątym przykazaniu mówi się czasem, że interioryzują
przykazania szóste i siódme. Pokazują, że już same nieczyste myśli o
cudzej żonie czy pragnienie posiadania należących do kogoś innego dóbr są
grzechem. To byłoby spore uproszczenie. Chodzi o coś więcej. By położyć
tamę pożądaniu u samych korzeni. W sercu. Zanim niepohamowanie
rozpali ogień nienawiści, doprowadzając do rozlewu krwi, spalonych
domów i pól, płaczu i nędzy.
Oczyszczenie serca
W książce Grek Zorba Nikos Kanatzakis umieścił dziwny i zaskakujący
fragment rozmyślań jednego z głównych bohaterów. To dialog pasterza i
Buddy.
Pasterz: Posiłek mój jest gotów, wydoiłem moje owce, zaryglowałem
drzwi mojej lepianki, rozpaliłem ogień, a ty, niebo, możesz spływać
deszczem, ile zechcesz.
Budda: Nie trzeba mi strawy ni mleka, lepianką moją są wiatry, ogień mój
zgasł, a ty, niebo, możesz spływać deszczem, ile zechcesz.
Pasterz: Mam woły, mam krowy, odziedziczyłem po ojcu pastwiska i
byka, który pokrywa moje krowy, a ty, niebo, możesz spływać deszczem,
ile zechcesz.
Budda: Nie mam pastwisk, nie mam wołów ni krów, nie mam nic, nie boję
się niczego, a ty, niebo, możesz spływać deszczem, ile zechcesz.
Pasterz: Mam przy sobie łagodną i wierną pastuszkę. Od wielu lat jest
moją żoną. Szczęśliwy jestem radością, którą obdarza mnie co noc, a ty,
niebo, możesz spływać deszczem, ile zechcesz.
Budda: Jestem wolny, a moje serce jest mi posłuszne. Od lat ćwiczę je,
aby obdarzało mnie radością, a ty, niebo, możesz spływać deszczem, ile
zechcesz".
Pasterz to uosobienie tego, czego zazwyczaj ludzie od życia oczekują. Z
poglądami Buddy z dialogu można się nie zgodzić, ale trudno nie
zauważyć, jak pod pewnymi względami bliskie są temu, czego uczy
Kościół. Komentując dziewiąte przykazanie autorzy Katechizmu Kościoła
Katolickiego zwracają uwagę na czystość – intencji, spojrzenia – i potrzebę
wstydliwości. Mówiąc o dziesiątym, przypominają o potrzebie odrzucenia
zachłanności i zazdrości. W praktyce nie sposób to zrobić, jeśli wpierw nie
usunie się z serca źródła owych wad – pożądliwości.
Czyste serce widzi Boga
Mówi się czasami, że najlepiej walczyć z pokusą... ulegając jej. Poniekąd
to prawda. Tak jak prawdą jest, że gdyby do gaszenia pożaru używać
benzyny, też szybko nie byłoby już czego gasić. Czystość nie ma ani
kształtu, ani smaku, ani zapachu. Trudno ją opisywać. Dla jednych będzie
jak wspomnienie widoku skąpanych w zachodzącym słońcu tatrzańskich

szczytów. Dla innych - jak grządka z cudownymi kwiatami, których nikt o
wrażliwości ciut większej niż troglodyta nie zgodzi się podeptać. Dla
jeszcze innych - jak życzliwy gest zmarłej, a drogiej sercu osoby. Każdy
miał w swoim życiu chwile, których nie chciałby kalać żadną złą myślą,
złośliwością czy interesownością. Tym właśnie jest czystość. Postawą
serca, która nie dopuszcza żadnego brudu. Ani w czynach, ani w
intencjach, ani nawet w myślach. To ona jest alternatywą dla pożądliwości.
Tak wszechobecnej w naszej kulturze.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego (2525) napisano: „Czystość
chrześcijańska domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga
ona od środków społecznego przekazu informacji troszczącej się o
szacunek i umiarkowanie. Czystość serca wyzwala z rozpowszechnionego
erotyzmu i oddala od widowisk, które sprzyjają niezdrowej ciekawości i
iluzji”. A wcześniej, poruszając związany z czystością temat
wstydliwości, wyjaśnia (2524): „Formy, jakie przybiera wstydliwość, są
różne w różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona jako dostrzeżenie
duchowej godności właściwej człowiekowi (...)”. Właśnie. Zobaczyć
człowieka. Z jego radościami, smutkami, życiowymi planami i
wspomnieniami; z wadami i cnotami. Jak najlepsze zdjęcie nie odda piękna
uwiecznionej na nim chwili, tak zatrzymanie się na tym, co zewnętrzne, nie
pozwala prawdziwie dotknąć piękna drugiego człowieka.
Wszystko jest moje
Zachłanność, chciwość, zazdrość to wady, które wymieniono w
Katechizmie jako sprzeciwiające się dziesiątemu przykazaniu. Wszystkie
zatruwają życie człowieka nie pozwalając mu cieszyć się tym, co ma. I
prowadzą do absurdów, z których już tylko można się śmiać. Po co komu
kilka tysięcy par butów? Przecież żeby założyć je chociaż na pół dnia,
trzeba co najmniej kilku lat. Jaki sens ma kupowanie najdroższego
samochodu, skoro od tego średniej klasy różni się głównie komfortem
jazdy? Czy za najwygodniejszy fotel z jakimiś bajerami ktoś gotów byłby
zapłacić czterdzieści tysięcy? Dlaczego więc za drobne udogodniania w
samochodzie ludzie skłonni są wydawać tak ogromne sumy?
Podobnie jest z kupowaniem domów. Po co komu dwa domy i mieszkanie,
skoro sensownie mieszkać można tylko w jednym? Gdyby próbować we
wszystkich naprawdę mieszkać, łatwo zamienić się w bezdomnego tułacza,
któremu wszędzie źle. Pożądający dóbr materialnych – niekoniecznie
zresztą czyichś – tych absurdów nie zauważają. „Pragnienie posiadania
dóbr bliźniego jest bowiem tak wielkie, nieograniczone i nigdy nie
nasycone, że zostało napisane: «Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem
się nie nasyci» (Koh 5, 9)” – czytamy w Katechizmie (2536) Racja. Bo
chyba nie w samym posiadaniu człowiek znajduje sens życia. To rodzi
raczej pustkę. Ekscytujące jest samo zdobywanie. Ale trzeba to jasno sobie
powiedzieć, a nie łudzić się, że szczęście przyniesie kolejny domowy
gadżet czy złote klamki.
Zachłanność, chciwość, zazdrość to wady, które trudno zwalczyć, jeśli się
nie spojrzy na życie inaczej, niż z perspektywy pragnienia posiadania.
„Ochrzczony zwalcza zazdrość życzliwością, pokorą i zdaniem się na Bożą
Opatrzność – czytamy w Katechizmie (2554). Ale warto zwrócić uwagę na
jeszcze jedno.
Zakochani szli w pełnym słońcu obok ogrodów wypełnionych kwiatami.
- Jakie piękne – szepnęła ona.
- Chcesz? - spytał on.
- Tak.
- Są Twoje.
Kwiatów nie trzeba zerwać czy posadzić we własnym ogrodzie, żeby
cieszyć się ich pięknem. Moje jest wszystko, czego doświadczam, co słyszę
i co cieszy moje oczy. Nikt nie będzie płakał, że ktoś zabrał ze sobą w
sercu piękno jego ogrodu. Kiedy człowiek zadowala się tym, co ma, a jego
serca nie truje zazdrość, staje się bogaczem.
Trucizny trzeba się wystrzegać
Trudno o dobre samopoczucie, gdy boli brzuch. Dlatego rozsądni unikają
jedzenia wieczorem potraw, które nie są na ich żołądek. Tracą chwile
przyjemności przy jedzeniu, zyskują spokojny sen, a następnego dnia o
niebo lepsze samopoczucie. Podobnie jest z dziewiątym i dziesiątym
przykazaniem, które niejako streszczają inne (KKK 2534). Pożądanie jest
jak jedzenie trucizny. Tyle że zatruwa nie ciało, a serce. Czystość i
życzliwość rodzą radość i pokój. A rozsądek nie pozostawia wątpliwości,
co lepsze.
KONIEC
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Donations to the St. Stanislaus
School Education Fund
In memory of Phyllis T. Kos
$ 50.00 – Susan Mulak
$ 20.00 – Gerald & Nancy Underwood
$ 35.00 – Helen Hartnett
$ 50.00 – Family of + Stanley J. Skaza and Loretta Skaza
In memory of + Zofia Tofil Gogol
$ 100.00 – Allan & Jean Sobon
In memory of + Lucy S. Talaga
$ 25.00 – Theresa A. Glog
$ 20.00 – Cynthia Ciejek
$ 50.00 – Richard & Lori LeDuc
$ 50.00 – Deborah L. Ouelette
$ 50.00 – Joanna Heron-Forget and Jane Sturtevant
In memory of + Peter Bobinski
$ 50.00 – Jan & Dave Ruggiera & Family
$ 50.00 – Friends and Colleagues of Francine Bigda:
Ann Marie Martin, Donna Balas, Gina
Biskupic, Kristan LeClair, Dianne Kubasek,
Erin Thomas, Alicia McKenney, Mary Grasso,
Mary Dec, & Alison Abare
$ 50.00 – Diane Lafrance & Nancy Psholka of First Step
Therapy
$ 75.00 – The Miller Family
$ 20.00 – John & Shirley Furgal
$ 25.00 – Edward A. Rybak
$ 50.00 – Cecelia Matras
$ 50.00 – Anthony & Margaret Krzystofik

Donation to the St. Stanislaus School
Endowment Fund

$ 50.00 – Carol Noga in memory of + Zofia Tofil Gogol

Donations to the St. Stanislaus School
Annual Giving Campaign

$ 50.00 – Gene & Denise Przybylowicz
$ 100.00 – Allison & Patricia Bogia
$ 100.00 – Douglas & Roma Wilk
$ 50.00 – Ewelina & Tomasz Marszalek
$ 10.00 – Joanne Powers
$ 10.00 – Doreen Przybylowicz
$ 100.00 – William & Joanne Zaskey

Donations to the St. Stanislaus School
Library Fund

$ 50.00 – Allison & Patricia Bogia in memory of + James
McCarthy
$ 50.00 – Allison & Patricia Bogia in memory of + Mary
Ann Larkin
$ 50.00 – Allison & Patricia Bogia in memory of + John
Lavoie

BIG Y is excited to announce the return of the Big Y® Education Express® Program! Please support St. Stanislaus School by enrolling in the program by linking your Big Y® Silver Savings Club
card to our school through the MyBigY app or at BigY.com. Enrolled shoppers can earn valuable
points for our school by simply shopping at Big Y and purchasing money-saving products
throughout the store marked with the Education Express logo. St. Stanislaus School can then redeem the points earned for FREE educational supplies such as computers, art supplies, books and
more.
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.
DO YOU SHOP ON AMAZON.COM? Amazon’s new charitable giving program, AmazonSmile, will donate a percentage of your total Amazon purchases to St. Stanislaus School! Entering Amazon through the “Smile” link gives you
the same products, same price, same service as Amazon.com but with the extra bonus of supporting St. Stanislaus
School. We thank you for supporting our school!
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.

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
September 16, 2018

Saturday, September 15
7:00 a.m. + Caroline Krist from Elizabeth Croll
4:00 p.m. +Rene Chretien from Donna & Family
6:00 p.m. - Blessings for Agnieszka on her Birthday from
Family
ST.HYACINTH +Czeslaw Les & Deceased Members of Les
Family from Family
Sunday, September 16 - Twenty-Fourth Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. - Health & Birthday Blessings for Gloria Arcoleo
from Son
8:00 a.m. (Polish) +Teofil & Rozalia Dabrowski, Dabrowski
& Romanowski Family from Henry &
Family
10:00 a.m. - Intentions of Parish Catechists
12:00 p.m. - Parishioners of St. Stanislaus
ST.HYACINTH - Health & Blessings for Our Family
from Alina
Monday, September 17 - St. Robert Bellarmine, Bishop &
Doctor of the Church
6:30 +Ryszard Gryz from Friend, Janina Kalisz
7:30 +Deceased Sisters, Relatives and Benefactors of the
Franciscan Missionary Sisters of Assisi from FMSA
12:00 +Frances Bajek from Family
ST.HYACINTH +Monika Libera from Helen Majka
Tuesday, September 18 - St. Joseph Cupertino, Priest
6:30 +Jozef Dybowski from Lukomski Family
7:30 +Mitsie “Bunny” T. Kulig from Sons, Mitch & Stan
12:00 +Edward Gazdowicz from Halina Gazdowicz
ST.HYACINTH +Monika Libera from Mary & Chester
Liszka
Wednesday, September 19 - St. Januarius, Bishop & Martyr
6:30 +Delia Sypek from Lou, Darlene & Michael
7:30 - Friars’ Intentions
12:00 +Edward & Antoinette Kostek from Family
7:00 p.m. (Polish) +Genowefa & Czeslaw Lalak from
Daughter, Janina Lepecki
ST.HYACINTH +All Deceased Members of My Family
from Ala
Thursday, September 20 - Sts. Andrew Kim Tae-gon, Priest,
& Paul Chong Ha-sang, & Companions, Martyrs
6:30 - Blessings for Fr. Luis from Joseph, Edna & Andrea
Miodonka & Family
8:45 (School) +Monika Libera from Helen & Fran
12:00 +Alice Robak from Daughters, Carol & Francine
ST.HYACINTH +Monika Libera from Jane Gwozdzik
Friday, September 21 - St. Matthew, Apostle & Evangelist
6:30 +All Deceased from Kijak Family from Edwin &
Jeanne Malikowski
7:30 +Stephen F. Jendrysik from Family
12:00 +Genowefa Nisiewicz from A. & T. Lekarczyk
ST.HYACINTH - Blessings & Thanksgiving to the Dias
Family from Joseph, Edna & Andrea Miodonka
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Saturday, September 22
7:00 a.m. +Ann J. Kopec from Sisters, Genowefa &
Marianna
4:00 p.m. +Jadwiga Zygadlo from Daughter
6:00 p.m. +Anne J. Nebosky from Family
ST.HYACINTH - Health & Birthday Blessings for
Mary O’Henlon from Agnes Ricardi
Sunday, September 23 - Twenty-Fifth Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Jacek Mijal from Anna Dudziak
10:00 a.m. +Ann Marie Laskowski from Family
12:00 p.m. +Jan, Jozef & Aniela Gwozdzik from
Family
ST.HYACINTH +Jozef Gwozdzik from Halina &
Stefan Kowal
WE PRAYERFULLY REMEMBER the anniversaries
of Rev. Stanislaus Czelusniak, a former pastor of St.
Stanislaus Parish as well as
all the faithful departed parishioners. In particular,
our sincere sympathies go to the family and friends of
Helen Zajchowski and Maria Sulikowski who have
gone recently to their eternal reward. May they,
through the mercy of God, rest in peace. Amen.

CANDLE BEFORE THE
BLESSED MOTHER
this
week is burning in memory of
+Anne Marie Laskowski at the
Family.
CANDLE BEFORE MAIN ALTAR this week is
burning for Health & Blessings for Michelle North
at the request of her Mother.
CANDLE BEFORE STATUE OF ST. ANTHONY
this week is burning for Birthday Blessings and All
Needed Graces for Agnieszka from Mom & Family.
DAN KANE AND FRIENDS OF THE RIVERMILLS SENIOR CENTER CONCERT - On Sunday, September 23, FRIENDS of the RiverMills is
sponsoring a DANE KANE & FRIENDS CONCERT
from 3:00 till 5:00 p.m. at the Chicopee High School
Auditorium at 820 Front St. The concert is open to the
public and tickets can be purchased at Senior Center
located at 5 West Main St, Bernier’s Dinning Depot or
Collegian Court or by calling Al Picard at (413) 5935238.
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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

Pastoral Staff
Franciscan Friars
Deacon Joseph Peters
Faith Formation
Deacon Joseph Peters
Sr. Andrea
Parish Pastoral Council
Brian Kelly
Michael Pray
Helen Banas
Ray Dziok
Edyta Maksiewicz
Support Staff
Agnes Olbrys
Gladys Les
Izabela Ziobro
David Kupiec
Richard Koske
Andrea Miodonka

School
Sr. Ceil
Karen Shea
Kelly Zacharie
Mary LaCroix
Cindy Conklin
Bruce Baillieul
Music
John Makselon
Margaret Bielin
William Ferron
Michael Broer
Chris Marini
Basilica Ministries
Br. Dennis Sokolowski
Ministry of Care
Sr. Norbert
Sr. Agnes
Mary Blanchette
Dennis Bajek
Gladys Les
Roma Wilk

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 saintstansschool.org
School E-Mail ststanis@saintstansschool.org

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.

