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 & Noon
Thursday: 6:30, 8:45 a.m. (School Mass),
Noon
Saturday: 7:00 a.m.
Weekday Masses (Polish)
Wednesday & First Friday: 7:00 p.m.
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday - Friday: 7:00 a.m. - 12 noon
First Friday: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.
First Saturday: 7:30 a.m. - 11:00 a.m.
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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From the Desk of Fr. Joe
Greetings and Blessings,
As I prepare this column for the Basilica Parish Family, I met earlier with the Parents
of the 2nd Grade Students of our Religious Education Program and St. Stanislaus
School. It was a candid and fruitful meeting. I quoted the Baptismal Rite, reminding
parents that they are the first and most important teachers for their children in the ways
of our faith. I shared how it breaks my heart when our young children come for confession, and share that they have not been going to Mass. What can I say to these precious little ones? I wrote
a personal letter to our newly Confirmed young women and men a few weeks ago, congratulating them and
encouraging them to stay involved in the Parish.
We are addressing the roof leaks on the Basilica and the Friary. The Facilities and Finance Committee recently had a candid meeting about our priority projects, needs, and especially our hopes of being more pro-active
with maintenance and repair issues. Needless to say, all of this takes $$$. Thus, my HELP letter is being sent
to all the Parish Family. THANK YOU in advance!
The face-lift on our wonderful small Chapel at the Cemetery is almost complete. We hope to have a little rededication and blessing. I hope for November 18 when we have the Memorial Service at the Cemetery, but
we will keep you posted.
Sr. Agnesa and Sr. Norberta recently shared a wonderful report on the Ministry of Care. What a valuable and
fruitful Ministry to our sick, homebound, and those in health care facilities. The Ministers of Care bring
JESUS and the greetings of the Basilica Parish to so many. I am very proud of our Franciscan Missionary Sisters and their faithful partners in this true Spiritual Work of Mercy.
Finally, in the true style of Franciscan begging, I am still asking, especially school parents and retired individuals, to step-up and volunteer to help at our Bingo, either on the floor, set-up, kitchen, or as one of the several
Captains, to help us as Long-time Chair Cindy retires. Please, please share some time and talent. Call me or
Agnes in the Parish Office or Cindy Conklin (not retiring) in the School Office. We need YOU. Thank you
for considering!
Peace and good things,
Friar Joe
RECITATION OF THE ROSARY - Join us for our communal recitation of the Rosary Monday through Friday at 8:15
and 11:30 a.m. in the Lower Basilica. Our Lady promises unique graces to those who pray the Rosary regularly. Come
and see what she has in store for you!
GOLUMBKI & PIEROGI FOR SALE - We have a limited amount of golumbki, cabbage pierogi and kapusta for sale at the school in the evenings from 6:00 - 8:00 p.m.
Golumbki are $8 for a 4-pack and $6 for a 2-pack. Cabbage pierogi are $7.50 per dozen
and kapusta is $3 per quart.
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 Virginia Bauch. Virginia can be
reached at (413) 592-7829.
WE WELCOME - Brian Corwin 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.

PAGE THREE
HASA GIFT CARD SALE - The St. Stan’s HASA Gift Card sale has begun for this year!
Gift cards are available from hundreds of local vendors from grocery stores to gas stations,
from department stores to all kinds of restaurants. St. Stan’s receives a percentage on EVERY GIFT CARD purchased! Gift cards make great gifts for the holidays. Orders are due by
November 15th to ensure delivery before Christmas and can be turned in to the school or in
the weekly collection. Order forms and lists of participating companies can be found on the
bulletin stands. Thank you for your support!

October 31, 2018
My dear friends in Christ,
The U.S. bishops are joining together in a commitment of prayer and reparation leading up to the November
bishops’ general assembly, where we will be making critical decisions in response to the clergy sexual abuse crisis.
With bishops across the nation, I will be dedicating myself to seven days of intensified prayer and fasting,
from Monday, November 5, through Sunday, November 11. The intentions for this period of prayer and sacrifice are
three-fold:
• For the healing and support of all victims of clergy sexual abuse.
• For the conversion and just punishment of the perpetrators and concealers of sexual
abuse.
• For the strength of the bishops to be holy shepherds in protecting and leading our sheep
from all harm.
If you feel called to do so, you are welcome to join me in praying for these intentions. I would also be grateful for any
prayers for me and all bishops during our general assembly, that we may follow the guidance of the Holy Spirit in
responding to the tragedy of clergy sexual abuse in the Church.
Please be assured of my prayers for you, as well.
Sincerely in Christ,

+Mitchell T. Rozanski
Bishop of Springfield
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THIS WEEK IN THE PARISH
SUNDAY, NOVEMBER 11 (VETERAN'S DAY)
...PARISH REMEMBRANCE OF THE DECEASED MASS 12 NOON - UPPER BASILICA
...Baptisms - 1:00 P.M. - Upper Basilica
...Novena to Our Lady of Czestochowa 3:00 P.M. - Upper Basilica
MONDAY, NOVEMBER 12 (VETERAN'S
DAY OBSERVED)
...VETERAN'S DAY Observed - NO School
...Parish Offices Closed...In case of an Emergency, please call the
Friary
...NO Morning Star Family Adoration
TUESDAY, NOVEMBER 13
...St. Vincent de Paul Society Board Meeting - 6:15 P.M. - School
Cafeteria; Regular Meeting - 6:30 P.M. - School Cafeteria
...Rosary Meeting - 7:00 P.M. - School Cafeteria
WEDNESDAY, NOVEMBER 14
...CONFIRMATION CLASSES - (YEARS 1 & 2) - 7:00 - 8:30 P.M. School
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
...Jr. Youth Ministry Committee Meeting - 7:00 P.M. - School Library
THURSDAY, NOVEMBER 15
...School Mass - 8:45 A.M. - Upper Basilica
FRIDAY, NOVEMBER 16
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, NOVEMBER 17
...TMIY "THAT MAN IS YOU" - 6:30 - 8:00 A.M. - School
...Religious Education Classes (Grades K-8th) - 9:00 A.M. - School
...Rosary Society - Bake Sale & Calendar Raffle - after all the Masses Lower Basilica
...Blessing of Marriages - "Choice Wines" Program - 6:00 P.M. Mass Upper Basilica
...Welcome Reception for New Parishioners - 6:00 P.M. Mass - Upper
Basilica followed by Reception and Information Session in the School
Library
...Parish Game Night & Pot Luck Supper - 7:00 P.M. - School
SUNDAY, NOVEMBER 18
...Rosary Society - Bake Sale & Calendar Raffle - after all the Masses Lower Basilica
...Take & Eat Program - 8:00 A.M. - Noon - School
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Baptisms - 1:00 P.M. - Upper Basilica
...St. Michael's Fraternity Meeting - 12 Noon - 4:00 P.M. - School Library
...Scrapbooking Club - Noon - 4:00 P.M. - Upper Basilica
...Bilingual Prayer Service - 2:00 P.M. - Cemetery

Weekly Stewardship
Report
Both widows in today’s readings gave all
they had to the work of the Lord, one using all her remaining food to feed Elijah
and the other offering her two copper
coins to the temple treasury. Faithful
stewards give all that is asked and trust
the Lord to be faithful to His promises.
November 3/4
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$1,640
6:00 p.m.
$1,271
6:30 a.m.
$ 925
8:00 a.m.
$1,607
10:00 a.m.
$1,432
12:00 noon
$1,143
TOTAL
$8,018
SECOND COLLECTION
Maintenance & Repair
4:00 p.m.
$ 561
6:00 p.m.
$ 310
6:30 a.m.
$ 250
8:00 a.m.
$ 447
10:00 a.m.
$ 375
12:00 noon $ 320
TOTAL
$2,263
SECOND COLLECTION
This Week - Ministry of Care
Next Week - Campaign for Human
Development
Please continue to be generous.

“Christianity is the story of
beggars who tell other beggars
where to find bread.”
--Anonymous

LISTENING SESSION WITH CLINICAL PSYCHOLOGIST - St. Rose de Lima Parish
is pleased to host an evening with Dr. Paul Pierce, Clinical Psychologist on Thursday, November 15, at 6:30 p.m. This listening session will take place in the St. Rose de Lima Church
Hall, 600 Grattan Street, Chicopee. Dr. Pierce is a seasoned psychologist who was worked
with victims of clergy abuse as well as other forms of sexual/psychological abuse. The intent
of the “listening session” is to listen to you, the Catholic people about your concerns and issues as we, laity and clergy, continue to walk together in our lives of faith. The issues of trust
and credibility have been shaken. Many Catholics have chosen to walk away. “We” have chosen to continue in the
Catholic Church to express our faith. All are welcome.
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
November 17/18
Altar Servers
4:00 p.m.
Olivia Surowiec, Luke Sarlan
6:00 p.m.
Victoria Lempke, Tessa Gauthier
6:30 a.m.
Samuel Gelinas, Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
Melanie Kantianis, Anthony Czarniecki, Max Czarniecki
10:00 a.m.
Julia Szmyt, Eric Garncarz, Adrian Szczech, Kaitlyn Jenco
12:00 p.m.
Julia Fettes, Morgan Presnal, Ysabella Hernandez
Readers
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
4:00 p.m.
4:00 p.m.
Cup: Virginia Farley, Jeanne Malikowski, Frances Niemiec,
6:00
p.m.
Kathleen Rivet; Host: Trudy Dziok
6:30
a.m.
6:00 p.m.
Cup: Debra Tomaszewski, Mary Blanchette
8:00 a.m.
Host: Marianne Papp, Donna Skwira
10:00
a.m.
6:30 a.m.
Sally Tenero, Ed Tenero
12:00
p.m.
8:00 a.m.
Cup: Krystyna Socha, Wieslaw Bielech, Maria Buniowska,
Host: Lidia Myszkowski, Andrzej Myszkowski;
CHOIR: Gladys Les
10:00 a.m.
Cup: Sonja Grinuk, George Balakier, Kathleen Balakier, Sr. Norberta;
Host: Teresa Leporati, Theresa Picard; CHOIR: Sr. Agnesa
12:00 p.m.
Host: Paula Piela, Gloria Piela, Cup: Elizabeth Shaheen,
James Janczulewicz, Tatyana Gute

Linda Dudek
Anne Marie Szmyt
Jan Peters
Lucjan Czarniecki
Linda Sasso
Aimee Ludwin

With gratitude we acknowledge the following donation…
BASILICA - ELEVATOR FUND
In memory of +Ken Bushey $20 from Dennis Bajek
ALTAR TABLE CLOTH
From Genowefa Wajda & Family

Parish Game Night & Pot Luck Supper
Saturday, November 17
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!

We will be collecting coats, hats, and gloves for the needy.
“THE GLORY OF MARY” - A book launch and lecture featuring Marian faith and devotion will be held on Sunday,
November 18th at 1:00 p.m. at the Elms College library theater, 291 Springfield St., Chicopee. Local author Marie
Proulx-Meder’s recently published “Many Faces, One Mary—Discovering Homegrown Gardens and Shrines of Our Lady” will be available. Guest lecturer, Rev. Charles DiMascola will speak on “The Wonders, Love and Miracles of
Mary”. The free event will conclude with a book signing and refreshments.

B I U L E T Y N Parafialny - 11 listopad 2018
32 Niedziela zwykła Rok B
Na podstawie tej krótkiej Ewangelii można poprowadzić dwa
rozważania: na temat skromności i na temat hojności.
Jezus atakuje uczonych w Piśmie, ujawniając ich próżność,
zachłanność i obłudę. To okropne, kiedy się pomyśli, że wielka
wiedza religijna niekoniecznie uszlachetnia serce.
Mogłoby się wydawać, że ten problem nas nie dotyczy. Karykatura próżności budzi być może nasz uśmiech na wspomnienie
kilku zarozumiałych osób, które dobrze znamy. Ale czyż my nie
jesteśmy ponad tym żałosnym zabieganiem o ludzkie względy?
Ponieważ jednak widzimy, do jakiego stopnia Jezus odczuwa
wstręt do ludzi zarozumiałych, niech i w nas pojawi się
niepokój: „Czy aby na pewno jestem wolny od wszelkiej
próżności?”.
Dlaczego Jezus jest tak surowy wobec tych skłonności, które
bardziej są śmieszne niż złe? Odpowiedzią jest cała Ewangelia:
Jezus jest prawdą, a próżność prowadzi nas do pozoru życia.
„Zastanawiałam się kiedyś — pisze św. Teresa z Avili —
dlaczego nasz Pan tak bardzo ceni pokorę. Pomyślałam, że jest
tak dlatego, iż Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest niczym
innym, jak chodzeniem w prawdzie”.
— A zatem pokora jest piękna?
— Z pewnością.
— Ale my jej nie lubimy!
— Nie lubimy fałszywej pokory. Ona jest brzydka.
Sądzę, że właśnie z powodu tego nadużycia, w dzisiejszej epoce
brutalnej szczerości pokora zaczęła budzić niechęć. Zarzuca się
jej skrzywienie postawy i obłudny ton. Kto z nas nie czuł się
rozdrażniony, słysząc opinie wygłaszane „moim skromnym
zdaniem”, które bynajmniej nie jest skromne.
Jak zatem zareagować wobec Jezusa, który mówi nam, że
pokora jest właśnie Jego prawdziwym znakiem rozpoznawczym:
„Jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Do jakiej
skromności — z pewnością bardzo czystej i pięknej — zachęca
nas Jezus?
Do skromności, która wypływa z samej głębi naszego serca, a
która nie jest tą minoderią, o której Gandhi mówił: „Uprawiać
pokorę, to uprawiać obłudę”. Jezus, przestrzegając nas przed
próżnością, zwraca także uwagę, abyśmy wystrzegali się obłudy.
Nie chodzi o to, żeby udawać skromnego, ale żeby być
skromnym.
Osiągnąć to można jedynie trwając przed nieskończonością Boga. Najpiękniejszy poryw naszej pokory wyśpiewujemy w
niedzielnym Gloria: „Dziękujemy Ci za Twoją niezmierzoną
chwałę, jesteśmy szczęśliwi, ponieważ jesteś wielki”.
Te himalajskie szczyty Bożej chwały pozwalają nam zobaczyć
różnice, jakie między nami istnieją, w prawdziwym świetle, a to
staje się źródłem cennej radości, którą ośmielę się określić jako
bardzo rzadką: możemy być szczęśliwi, widząc zalety i
powodzenie bliźnich. Tyle jest smutku w próżnej chciwości. I
tyle fałszu! W tej samej chwili, w której oznajmiam, że nie jestem chciwy, moja twarz i ton głosu mówią coś zupełnie przeciwnego. Nauka skromności jest trudną szkołą prawdy.
Na tej drodze prawdy wznosi się dziwna przeszkoda. Niektóre
duchowości każą nam mówić rzeczy typu: „Jestem samą
nicością”, a tymczasem na przykład psalm 8 ośmiela się
stwierdzać: „Czym, Panie, jest człowiek, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i
czcią go uwieńczyłeś”. Można się czuć tutaj zakłopotanym:
gdzie jest prawda o człowieku — w jego małości czy wielkości?
To prawda, mówi Jezus, że jesteśmy mali, ale jakże umiłowani!
„Wysławiam Cię, Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom” (Mt 11,25).

Ta miłość wzywa nas do wielkości. Niekiedy nasze upokarzanie
się („nie jestem tego godzien”... „nie jestem do tego zdolny...”)
jest zwykłą pychą: lękiem przed porażką, przed złą oceną. Łatwo
się wówczas przyzwyczaić do swojej przeciętności. Która nie jest
wcale pokorą! Jest tylko przeciętnością. Jezus proponuje nam
zupełnie coś innego — trudne połączenie skromności i ambicji.
„Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Czy może być ambitniejszy cel? Ale „beze Mnie nic nie możecie
uczynić” — jakież to mocne słowa odwołujące się do skromności
istot stworzonych! Trzeba więc wybrać bezpieczny szlak, żeglując
pomiędzy zbytnio wygórowaną opinią o sobie a zniechęceniem —
dwoma obliczami próżności.
- ANDRÉ SÈVE

O
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.
--------------------------„Wypominki” za zmarłych
Kartki z wypisanymi czytelnie imionami
naszych zmarłych proszę przynosić do O.
Mieczysława lub do biura parafialnego.
Za naszych zmarłych będziemy modlili
się w wypominkach w każdą środę
miesiąca listopada po mszy świętej.
--------------------------Zapraszamy na Nowennę do Matki
Boskiej Częstochowskiej, w niedzielę,
11 Listopada o godz. 3:00 p.m.
--------------------------Niedziela 11 listopada - Msza św
O godz. 12.00 zapraszamy na mszę św. za zmarłych w
tym roku naszych parafian.
Święto Weteranów w tym roku
będzie obchodzone 12 listopada.
Masza Św. w Bazylice Górnej o
godz. 9:00 AM.
--------------------------Zmarli: Naszym modlitwom poleca się zmarły Allen
Walter Kapinos. Niech Pan dzięki naszym modlitwom
otworzy mu bramy nieba.
Nowi parafianie: Witamy Brian Corwin. Niech Pan mu
błogosławi a my bądźmy dla niego dobrym przykładem
chrześcijańskiego życia.

B I U L E T Y N Parafialny
ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

II. DWAJ SUBTELNI NIEPRZYJACIELE
ŚWIĘTOŚCI
35. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na dwa
zafałszowania świętości, które mogłyby nas
sprowadzić na manowce: gnostycyzm i pelagianizm.
Są to dwie herezje, które powstały w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, ale wciąż są alarmująco
aktualne. Także dzisiaj serca wielu chrześcijan, być
może nie zdając sobie z tego sprawy, dają się zwieść
przez te zwodnicze propozycje. W tych propozycjach
wyraża
się
antropocentryczny
immanentyzm
przebrany za prawdę katolicką[33]. Przyjrzymy się
dwóm formom doktrynalnej lub dyscyplinarnej
pewności siebie, które powodują „narcystyczny i
autorytarny
elitaryzm,
gdzie
zamiast
ewangelizowania pojawia się analiza i krytyka innych,
a zamiast ułatwiania dostępu do łaski – traci się
energię na kontrole. W żadnym z tych przypadków
nie ma prawdziwego zainteresowania ani Jezusem
Chrystusem, ani też innymi ludźmi”[34].
Współczesny gnostycyzm
36. Gnostycyzm zakłada „wiarę zamkniętą w
subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone
doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które –
jak się sądzi – przynoszą otuchę i oświecenie, ale
gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w
immanencji swojego własnego rozumu lub swoich
uczuć”[35].

Umysł bez Boga i bez ciała

37. Dzięki Bogu, w całej historii Kościoła bardzo
jasno ukazano, że miarą doskonałości osób jest
stopień ich miłości, a nie ilość zgromadzonych
danych czy wiedzy. „Gnostycy” wprowadzają w tej
kwestii pewien zamęt i osądzają innych, zaczynając
od zweryfikowania, czy te osoby są w stanie
zrozumieć głębię pewnych doktryn. Wyobrażają sobie
umysł bez wcielenia, niezdolny do dotknięcia
cierpiącego ciała Chrystusa w innych, usztywniony w
encyklopedii abstrakcji. W końcu, odcieleśniając
tajemnicę, wolą oni „Boga bez Chrystusa, Chrystusa
bez Kościoła, Kościół bez ludu”[36].
38. W ostatecznym rozrachunku, mamy do czynienia
z zarozumiałą powierzchownością: dużo ruchu na
powierzchni umysłu, ale nie porusza się, ani też nie
wzrusza głębia myśli. Udaje się jej jednak ujarzmić
niektórych
zwodniczą
fascynacją,
ponieważ
równowaga gnostyczna jest formalna i we własnym
mniemaniu nieskażona. Może przybrać pozory

pewnej harmonii lub jakiegoś ładu obejmującego
wszystko.
39. Bądźmy jednak uważni. Nie mam na myśli
racjonalistycznych wrogów wiary chrześcijańskiej. To
może się zdarzać w Kościele, zarówno wśród osób
świeckich w parafiach, jak i tych, którzy nauczają
filozofii lub teologii w ośrodkach kształcenia. Cechą
charakterystyczną gnostyków jest bowiem również
przekonanie, że dzięki swoim wyjaśnieniom mogą
uczynić doskonale zrozumiałą całą wiarę i całą
Ewangelię. Absolutyzują swe teorie i zmuszają
innych, by podporządkowali się rozumowaniu,
którym oni się posługują. Czym innym jest zdrowe i
pokorne wykorzystywanie rozumu do refleksji nad
nauczaniem teologicznym i moralnym Ewangelii;
czym innym natomiast jest próba zredukowania
nauczania Jezusa do zimnej i surowej logiki, która
dąży do panowania nad wszystkim[37].

Doktryna bez tajemnicy
40. Gnostycyzm jest jedną z najgorszych ideologii,
ponieważ niesłusznie wywyższając wiedzę lub pewne
doświadczenie, uważa swoją szczególną wizję
rzeczywistości za doskonałą. W ten sposób, może
nie zdając sobie z tego sprawy, ideologia ta karmi
samą siebie i staje się jeszcze bardziej ślepą.
Czasami staje się szczególnie zwodnicza, gdy
przywdziewa płaszcz bezcielesnej duchowości.
Albowiem gnostycyzm „ze swej natury chce oswoić
tajemnicę”[38], zarówno tajemnicę Boga i Jego
łaski, jak i tajemnicę życia innych.
41. Kiedy ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania,
pokazuje, że nie podąża właściwą drogą i możliwe,
że jest fałszywym prorokiem, który używa religii dla
własnej korzyści, w służbie swoich elukubracji
psychologicznych
i
mentalnych.
Bóg
nas
nieskończenie przerasta, zawsze jest zaskoczeniem i
nie my decydujemy o tym, w jakich okolicznościach
historycznych można Go spotkać, bo nie od nas
zależy czas i miejsce, i sposób spotkania. Ten, kto
chce, aby wszystko było jasne i pewne, usiłuje
zapanować nad transcendencją Boga.
42. Nie można też próbować określać, gdzie nie ma
Boga, ponieważ jest On tajemniczo obecny w życiu
każdej osoby, jest obecny w życiu każdego w taki
sposób, w jaki tego chce, i nie możemy temu
zaprzeczyć naszymi rzekomymi pewnikami. Nawet
jeśli czyjeś życie było katastrofą, nawet gdy widzimy,
że został zniszczony przez wady lub uzależnienia,
Bóg jest obecny w jego życiu. Jeśli pozwalamy się
prowadzić
bardziej
Duchowi
niż
naszym
rozumowaniom, możemy i powinniśmy szukać Pana
w każdym ludzkim życiu. Jest to częścią tajemnicy,
którą mentalności gnostyckie zazwyczaj odrzucają,
ponieważ nie są w stanie jej kontrolować.
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Thirty-second Sunday in Ordinary Time
November 11, 2018

Saturday, November 10
4:00 p.m. +Wlodzimierz Dziedzic from Wife & Family
6:00 p.m. +Bernadetta, Franciszka & Antoni Rakowski from
Family
ST.HYACINTH +Sr. Mary Estelle from Monica Deana
Sunday, November 11 - Thirty-second Sunday in Ordinary
Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) - 100 Anniversary of Polish Independence
10:00 a.m. +Patricia Tenero (26th Anniversary) from Ed
12:00 p.m. +All Who Died between October 2017 and
September 2018
ST.HYACINTH +Krystyna & Franciszek Grzejka from Zofia
Grzejka
Monday, November 12 - St. Josaphat, Bishop & Martyr
9:00 +John J. Stevens from Wife and
+Greg Hart from Sister Cecelia
ST.HYACINTH +Mr. & Mrs. John & Emily Debiak from
Niece Monica
Tuesday, November 13 - St. Frances Xavier Cabrini, Virgin
6:30 +Marian Haier from Sister Cecelia
12:00 +Fr. Edward Kurdziel from Jenny Sliski
ST.HYACINTH +Stefan Wolanski from Wife & Family
PROVINCIAL HOUSE +Stefan Wolanski from Wife &
Family
Wednesday, November 14 - St. Nicholas Tavelic, Priest &
Companion, Martyrs
6:30 +Dolores Librado from Roqueza Family
12:00 +Mary & Walter Grinuk from Sonja, Dolores & Mary
Ann
7:00 p.m. (Polish) +Robert Rajpold from Wladzia Lizak
ST.HYACINTH +Deceased Members of Drygasz Family
from Monica
PROVINCIAL HOUSE +Stefan Negru from Daughter,
Sr. Agnesa Negru, FMSA
Thursday, November 15 - St. Albert the Great, Bishop &
Doctor of the Church
6:30 +Jozef Matula from Maria Sudol
8:45 (School) +Sr. Noemi Ladda, Sr. Lori DiIorio, Sr. Mary
D’Angelo from Sr. Nobert
12:00 +Deceased Sisters, Relatives & Benefactors of the
Franciscan Missionary Sisters of Assisi from FMSA
ST.HYACINTH +Monika Libera from Danusia & Anthony
Wieczorek
Friday, November 16 - St. Margaret of Scotland;
St. Gertrude, Virgin
6:30 +Monika Libera from Wladzia Les
12:00 +Maria Novak from Marek & Ella Zuchowicz
& Family from Poland
ST.HYACINTH +Fr. David Stopyra, OFM Conv.
from Wladzia Les
PROVINCIAL HOUSE +Fred Lachtara from Wife,
Children & Grandchildren
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Saturday, November 17 - St. Elizabeth of Hungary,
Religious
7:00 a.m. - Blessings for Elizabeth & Kevin
DeForest from FMSA
4:00 p.m. +Antoinette & Edward Kostek from
Family
6:00 p.m. +Mieczyslaw Wrzosek from Daughter &
Family
ST.HYACINTH +Richard A. Bousquet from Roma &
Douglas Wilk
Sunday, November 18 - Thirty-third Sunday in
Ordinary Time
6:30 a.m. +Leon Brown from Rae & Carl Brown
8:00 a.m. (Polish) +Kazimiera & Edward Nowak
from Wilk Family
10:00 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
12:00 p.m. +Aniela & Kazimierz Wos from Anna
Tomchik
ST.HYACINTH +Franciszek & Stanislaw Kleciak
from Tluczek Family
WE PRAYERFULLY REMEMBER the anniversary
of Rev. Edward Kurdziel, a
native son of St. Stanislaus
Parish as well as all the
faithful departed parishioners. In particular, our sincere sympathies go to the family and friends of Walter Kapinos who has gone recently to his eternal reward. May they, through the mercy of God, rest in
peace. Amen.
CANDLE BEFORE THE
ICON OF OUR LADY OF
CZESTOCHOWA this week is
burning in memory of +Chester
& Celia Matyszczyk at the request of Ann & Peter Cote.
CANDLE BEFORE ST. ANTHONY this week is
burning for Blessings & Health for Family Members of Irene Radomski at the request of Irene Radomski.
CANDLE BEFORE ST. FRANCIS last week was
burning for Blessings for Teresa Wroblewska.
CANDLE BEFORE ST. FRANCIS last week was
for Blessings for Boryczka Family.

Please support our bulletin advertisers!
The cost of printing the bulletin continues
to be covered by the generosity of our advertisers
at no cost to the parish.
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St. Stanislaus Friary ______________
Fr. Joseph Bayne
Br. Michael Duffy
Fr. Mieczyslaw Wilk
Fr. Paul Miskiewicz

594-6669
Ext. 121

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

557-6930
Ext. 100
Ext. 130
Ext. 125
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
Fr. Joseph Bayne
Religious Education Office
Ministry of Care
Izabela Ziobro / Gladys Les
Agnes Olbrys
Karl Hammond

594-6669
Ext. 133
Ext. 129
Ext. 128
Ext. 110
Ext. 127
Ext. 131

Mother Angela Convent___________
594-6444
Sr. Norbert Petrucci, FMSA
Sr. Agnesa Negru, FMSA
St. Francis Convent, Holyoke______
532-8156
Sr. Regina Mulenga, 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

