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: 7:00 a.m., 8:15 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 - Parish Bookkeeper
Izabela Ziobro / Gladys Les - Secretaries
James Duggan - Cemetery Foreman
Karl Hammond - Administration and Finance
Manager
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From the desk of Friar Joe
Last Saturday morning, I hosted our 2nd grade Religious Education students for a tour of the
Basilica and step-by-step explanation of the Mass. As you know, they had just made First
Reconciliation a few weeks ago. They were attentive and well-behaved for the session.
They are preparing now for First Eucharist in May. At one point I asked: How many of
you come here for Mass on Saturday evening or Sunday? A few hands did not go up. I
gently urged those and all to remind Mom and/or Dad to bring them to Mass. If these
young girls and boys are to receive Jesus for the first time in Holy Communion in just a
few months, should they not be accompanied to share in the Mass and get used to attending
the highlight of our week as Catholics? I share this with all of you to know one of the
things that can make a pastor cry. Parents have the highest and most urgent vocation in my
not so humble opinion.
At the same time, before or after Mass when I greet all of you, I make it a point to complement our high
school guys and gals as well as the college folks and young adults. I tell them that they inspire me by making
the effort and being here for Mass. I smile when families attend Mass together, and don’t even mind if the
little ones cry or fidget. These are things that make the friar pastor smile.
Mark your calendars ahead of time for Monday, March 11, 2019 as a Day of Prayer for Healing and
Reconciliation for the whole Church, and especially our Diocese for the tragedy of Clergy Abuse. Our 6:30
A.M. Mass will be followed by Adoration of the Blessed Sacrament all morning. Again, after the 12:00 Noon
Mass we will have Adoration of the Blessed Sacrament until we close with Benediction at 5:00 P.M. BOTH
MASSES AND ADORATION WILL BE IN THE UPPER BASILICA.
We are proceeding, slowly but surely, with the narrowed down needed roof repair for our School. We have to
follow a set of guidelines from the Diocese for each step of approval, RFP, bids, etc. We will be doing the
same to replace the old School boilers. Pope Francis told us “shepherds” to smell like our sheep. This shepherd is trying to keep our Little Sheep dry and warm. Say a prayer for the whole process to proceed smoothly
and in a timely fashion.
I will be away the week of February 25 – March 4. I confidently entrust the Basilica Family to the care of Friars Paul and Mietek. It is truly a blessing to have a great team like we do, along with Deacon Joe Peters and
all our Staff.
Friar Joe

VOCATION MOMENT - “I give you a new commandment says the Lord: love one another as I have loved you.” Are you being called to strengthen His body through a vocation to
the priesthood, diaconate or the consecrated life? Contact one of our friars, visit
www.franciscans.org, or check out the friars’ Facebook page at https://www.facebook.com/
conventualfranciscansusa.
DOMINICAN SISTERS - Have you ever pondered whether God is calling you to become a
Sister? Come away to PRAY with our Sisters, to share with other women of FAITH, to discover God’s PURPOSE for your life, to enjoy a behind the scenes experience of COMMUNITY LIFE, and to explore RELIGIOUS LIFE lived out as a Dominican Sister of Peace. Join other single, Catholic
women, ages 18-45, to learn about contemporary religious life at this free Akron area retreat. The retreat begins at
5:30pm Friday, March 15 and concludes at 1pm, Sunday, March 17 at the Dominicans Sisters of Peace Motherhouse,
1230 W. Market Street, Akron, OH 44313. For more information, call or text Sister Bea Tiboldi at (614) 400-1255 or
email btiboldi@oppeace.org. They can offer some travel assistance on a need basis.
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MULTI-CULTURAL FAIR - The St. Stanislaus School children are planning a Multi-Cultural Fair at the school on
Wednesday, March 20, in the evening. We are looking for individuals, families or groups who would like to share the
gift of their ethnic bread for this occasion. For more information or to participate, please call Mary Blanchette at (413)
557-6937. Join us as we show that we are “One Bread, One Body”!
BAPTISM - Through the Sacrament of Baptism we welcome James Warner Butterworth, Harper Elizabeth Butterworth and Colin Francis Abbondanzio into the life of God and our Parish
Family and extend our congratulations to their parents and godparents. We pray that they continue,
by words and example, to bring up their children to know, love, and serve God.
BLOOD DRIVE - Let's Help Save Lives! The Student Advisory Board at Pope Francis Preparatory School will be hosting their Spring Blood Drive with the American Red Cross on Tuesday, March 5, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. in their
new building at 99 Wendover Road Springfield. Call Lynn Leone to schedule an appointment at (413) 331-2480, ext.
2221 or ext. 3225 week days between 7:45 a.m. to 3:00 p.m. or email lleone@popefrancisprep.org. Each pint of blood
donated will save up to three lives.
CELEBRATE THE SACRAMENT OF MARRIAGE - St. Elizabeth Parish in Ludlow will hold
its 9th annual "Celebrate the Sacrament of Marriage" Liturgy and Dinner-Dance on Saturday, April
6, 2019. The regularly scheduled 4:00 PM Saturday evening Mass will include prayers for marriage and a blessing for married couples. Mass will be followed by a social, buffet dinner,
and dance at the Parish’s Pastoral Center. This has become a yearly event to honor husbands and
wives who share in the Holy Sacrament of Marriage. The buffet dinner/dance is by reservation
only. The cost is $35.00 per couple with “group reservations” available for a table maximum of 10
people. To make reservations for the Dinner-Dance, or for more information, please call the rectory of St. Elizabeth Parish at 583-3467 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. Reservations and payments must be received
at the rectory by no later than March 30, 2019.
GRANDPARENTS PRAYER GROUP - Grandparents, come and be a Prayer Warrior for your Grandchildren and
Families at St. Peter & St. Casimir Church, 22 State St., Westfield, on Tuesday, March 5, beginning with Adoration of
Our Lord at 11:00 a.m. Come experience the power of group prayer. Lift up your loved ones to God. Then come to a
Mardi Gras Potluck Lunch celebrating “Fat Tuesday” before Lent. Call Alicia at (413) 568-0123 for more information.

St. Stanislaus School is hosting a

Fish Fry
Ash Wednesday
March 6, 2019
4:00 p.m. to 6:00 p.m.
Proceeds will benefit our School Education Fund
$9.00 per person
Dinner includes baked fish, 2 potato-cheese pierogi, 2 cabbage pierogi, bread & butter, dessert & beverage
Tickets may be purchased from the school office (592-5135) or parish office (594-6669)
TICKETS WILL BE SOLD AFTER ALL MASSES
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THIS WEEK IN THE PARISH
SATURDAY, FEBRUARY 23
...Parish Game Night & Pot Luck Supper - (after the 6:00 P.M. Mass) School
SUNDAY, FEBRUARY 24
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Marian Afternoon of Reflection "Guadeloupe In Chicopee" - 2:00 P.M. Upper Basilica
MONDAY, FEBRUARY 25
...Morning Star Family Adoration - 6:30 P.M. - Lower Basilica
...Basketball - School Gym
TUESDAY, FEBRUARY 26
...Basketball - School Gym
WEDNESDAY, FEBRUARY 27
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
...Basketball - School Gym
THURSDAY FEBRUARY 28
...School Liturgy - 8:45 A.M. - Upper Basilica
...Basketball - School Gym
FRIDAY, MARCH 1
...FIRST FRIDAY - ALL-DAY EUCHARISTIC ADORATION until 7:00 P.M. - Lower Basilica
...Polish Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, MARCH 2
..."TMIY" - "THAT MAN IS YOU" - 6:30 - 8:00 A.M. - School
...Religious Education Classes (Grades K-8th) - 9:00 A.M. - School
...Pre-Cana Classes - 9:00 A.M. - School
...Padre Pio Prayer Group - 10:00 A.M. - Lower Basilica
...JR High Youth Ministry Gym Night - 6:30 - 8:30 P.M. - School Gym
SUNDAY, MARCH 3
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Baptismal Instructions - 1:00 P.M. - Parish Office
...Divine Mercy Prayer Group - 2:00 P.M. - Upper Basilica
JESUS: LIVE ON STAGE - St. Anthony of
Padua Parish of Chicopee is organizing a bus
trip to the Sight & Sound Theater in Lancaster,
PA to see Jesus: Live on Stage on Saturday,
March 30. This one-day bus trip departs at
6:30 a.m. from St. Anthony Parish of Chicopee and includes lunch, shopping and free
time, the Jesus Show at 7:00 p.m. with departure at 10:30 p.m. The approximate arrival back to Chicopee is 5:30 a.m. The cost is $155 per person for
ages 13+, and children ages 3 - 12 is $115. For more information, please
visit www.stanthonychicopee.com or call St. Anthony Parish at (413) 5389475.

Weekly Stewardship
Report
Today’s Gospel has encouraging words
for good stewards — “Give and it shall be
given to you. For the measure you measure with will be measured back to you.”
What encouragement to give generously
of the resources entrusted to our care!
February 16/17
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$1,949
6:00 p.m.
$1,137
6:30 a.m.
$ 758
8:00 a.m.
$ 965
10:00 a.m.
$1,493
12:00 noon
$1,016
TOTAL
$7,318
SECOND COLLECTION
Poor Clares
4:00 p.m.
$ 524
6:00 p.m.
$ 333
6:30 a.m.
$ 191
8:00 a.m.
$ 283
10:00 a.m.
$ 313
12:00 noon
$ 346
TOTAL
$1,990
SECOND COLLECTION
This Week - Maintenance & Repair
Next Week - Franciscan Sisters of Assisi
Please continue to be generous.
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.

HEALING HEARTS PROGRAM: Solace for Grandparents and Kin Who Are Raising Grandchildren - The role of
grandparents has changed for all too many grandparents. Due to addiction, mental illness, incarceration, death, or children gone missing, many grandparents – and other family members, or kin – have become primary parents for their
grandchildren. Genesis has developed a program for support which includes: techniques for inner quieting; education on
addiction and recovery; development of coping skills; and grief and loss supports. This program is free to participants
but pre-registration is required. They will be offering an information meeting on Tuesday, February 26 at 6:30 p.m. at St.
Elizabeth Parish, Ludlow. Pre-registration is required. Call Michele at 583-3467 to register. CHILDCARE WILL BE
PROVIDED. Please let us know the names and ages of children who need childcare when you call to register.
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
March 2/3
Altar Servers
4:00 p.m.
Kaitlyn Broer, Kaylee Raineault, Nicole Miodowski, Izabela Tabor
6:00 p.m.
Victoria Lempke, Tessa Gauthier
6:30 a.m.
Samuel Gelinas, Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
Dawid Jasinski, Michal Jasinski, Olivia Dobrowski
10:00 a.m.
Julia Szmyt, Eric Garncarz, Adrian Szczech, Kaitlyn Jenco
12:00 p.m.
Julia Fettes, Morgan Presnal, Ysabella Hernandez
Readers
4:00 p.m.
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
6:00 p.m.
4:00 p.m.
Cup: Sr. Cecelia, Karen Shea, Jeanne Malikowski,
6:30 a.m.
Frances Niemiec
8:00 a.m.
6:00 p.m.
Cup: Mary Blanchette, Irene DiCiocco; Host: Marianne Papp
10:00 a.m.
6:30 a.m.
Sally Tenero, Ed Tenero
12:00 p.m.
8:00 a.m.
Cup: Wieslaw Bielech, Gladys Les; Host: Lidia Myszkowski;
Choir: Andrzej Myszkowski
10:00 a.m.
Cup: Urszula Wolanska-Fettes, Michael Fettes, Walter Stec,
Theresa Leporati; Choir: Sr. Agnesa
12:00 p.m.
Host: James Janczulewicz, Cup: Dennis Loncrini, Paula Piela

Linda Dudek
Anne Marie Szmyt
Bob Buckley
Janina Lepecki
Susan Bousquet
James Waltein

With gratitude we acknowledge the following donation…
SUNDAY SANDWICH MINISTRY
$40 from Kathy Rivet
MINISTRY OF CARE
In memory of +Helena Nowak $20 from Eileen & Lester Gogol

St. Stanislaus School

SPRING SPECTACULAR
It is time for this year’s Live & Silent Auction/Raffles scheduled for March 9, 2019 at 5:00. Mark
your calendar and plan to attend. Come and enjoy a nice meal and bid on hundreds of items.
Donations are now being accepted as well. A few suggested items are listed for your consideration. Of course any new
items are welcome. Monetary donations are always accepted and will be used to purchase items to present for bid. With
your help we can make this an event to remember with bigger and better prizes. Any and all contributions are welcome.
We know you understand how important this fundraiser is for our school. Your support is necessary to make this year’s
auction a success. Please drop off your donation before March 2, 2019 at the school or parish office. Hope to see you
there!
Silent Auction Contribution -Auction is Saturday, March 9, 2019
Name:_____________________________________________ Monetary donation $ _______________
Donated item __________________________________________ Item Value $ ___________________
All donations are tax deductible.
Entertainment :
Movie Passes, Skiing pass, video games, gift certificates to restaurant Roku, Netflix
Home Improvement items:
tools, Home Depot or Lowe’s Gift cards
Kitchen items:
small appliances, K-cups, Barbecue or grilling items, Big Y, Stop and Shop or Bed Bath and Beyond gift cards
Electronics:
cell phone, digital camera, tablet, ear buds, charger, Netflix, Roku

B I U L E T Y N Parafialny - 24 Luty 2019
SIODMA NIEDZIELA ZWYKLA - 24 LUTY
Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół!
Są tacy, którzy myślą: to jest niemożliwe! Ja mam go
kochać? Za to co mi zrobił? Po tym, jaką krzywdę mi
wyrządził?! Jego nie da się kochać! Jak on tak mógł! I to
jeszcze tak mnie wykorzystał! Jak mógł tak ośmieszyć
mnie przy innych. Mało tego, nie przestaje wymyślać na
mnie najgorsze słowa i bezczelne kłamstwa. I to jeszcze
kto?

O

Wydaje się, że to jest niemożliwe.

ZAREZERWUJ DATĘ – rekolekcje wielkopostne –
parafialne w języku polskim 24 marzec – 28 marzec,
2019. Poprowadzi je O. Paweł Grządziel, OFM Conv.

Czy mogę kupić samochód za 30.000, skoro mam tylko
4? Nie mogę. A gdybym dostał dziś w prezencie 60.000,
czy mógłbym kupić samochód za 30.000? Tak.
Mógłbym. Jeszcze miałbym resztę na lody.

Zapraszamy, 1 marca, w PIERWSZY PIĄTEK
MIESIĄCA na całodzienną adorację Najświętszego
Sakramentu, a o godz 7:00 PM na Litanię do Serca
Pana Jezusa a po niej na Mszę świętą.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół!

Bracia! Tak jest z miłością nieprzyjaciół. Bez Boga
byłoby to niemożliwe. Gdyby Bóg nas nie ukochał,
może byśmy byli w stanie kochać jedynie przyjaciół. Bo
to jest w naszej naturze. Ale Bóg nas umiłował. Dał nam
taki skarb, że się w głowie nie mieści. Dał nam taką
paczkę miłości, że starczy dla nas i dla rodziny, i dla
sąsiadów i dla nieprzyjaciół. Nie ma końca Jego miłości!
I któż nas może odłączyć od niej? Niewyczerpana Jego
miłość! Jeśli On nas tak umiłował, to i my winniśmy
miłować się nawzajem.
Nie czujecie tej miłości? Nie czujecie się przez Boga
kochani?
Trzeba pogłębiać wiarę. Czytać Pismo święte. Kupić
książkę o miłości Boga. Rozmawiać z wierzącymi
naprawdę. Trzeba serce przyłożyć do sakramentów, aby
łaska miłości wlała się w nasz krwioobieg wiary. Nie ma
innego wyjścia. Nie ma w nas miłości Boga, bośmy jej
nie poznali.
Popatrzmy na Jezusa! Czy widzicie Jego serce?! Jak tak
człowiek klęknie przed krzyżem i jak się wpatrzy w te
święte rany i jak zobaczy te strumienie krwi, które płyną
za mnie nawet wtedy, kiedy mnie to nie obchodzi, to nie
mogę nie kochać drugiego człowieka.
Jeśli Bóg mnie kocha, choć własnym grzechem zadaję
gwałt Jego miłości, to jakim prawem ja mam nie kochać
tych, którzy zawinili wobec mnie? Prawem egoizmu?
Prawem pychy?
Wyjdźmy z lodówki naszego egoizmu, porzućmy
chłodnię naszej strasznej pychy i przyjdźmy do Jezusa.
Tak jak lód topniej przy ogniu, tak serce nienawidzące
topnieje przy sercu Jezusa.
Gdybyś codziennie przez pół godziny klęczał przed
tabernakulum i prosił o miłość do nieprzyjaciela,
otrzymałbyś na pewno.
Dlatego wierzyć w Jezusa Chrystusa, to wierzyć, że Jego
nauka jest możliwa do spełnienia. - KAZIK

Szkoła św. Stanisława
zaprasza
na
obiad „Fish Fry” w
Środę Popielcową, 6
marca
2019,
od
godziny 4:00 PM do
6:00 PM. Bilety są w cenie $9 od osoby. Kolacja
obejmuje pieczone ryby, 4 pierogi, chleb i masło, deser
i napoje. Bilety można kupić w sekretariacie szkoły
(592-5135) lub w biurze parafialnym (594-6669) i po
wszystkich mszach śwętych.
Prosimy o wzięcie
udziału w tej bardzo smacznej kolacji i rȯwnocześmie
finansowe wsparcie naszej szkoły parafialnej.
----------------------------------------PIELGRZYMKA DO HISZPANI, FRANCJI I
PORTUGALI - ks. Jacek Leszczyński, OFM. Conv.,
Proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Chicopee,
zaprasza do wzięcia udziału w Maryjnej Pielgrzymce
od 10 do 25 sierpnia. Cena wynosi $3.900. Aby
uzyskać więcej informacji, zadzwoń (413) 536-5142,
lub odwiedź stronę www.stanthonychicopee.com.
-----------------------------------------Chrzest: Do wspólnoty Kościoła katolickiego zostali
włączoni James Warner Butterworth, Harper Elizabeth Butterworth i Colin Francis Abbondanzio.
Niech Pan błogosławi dzieciom, rodzicom i
chrzestnym.
Zmarli: Naszym modlitwom poleca się zmarli Jane
Nowicki, Mayann Lazarz i Alice Moriarty. Niech
Pan dzięki naszym modlitwom otworzy im bramy
nieba.

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

GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

134. Podobnie, jak w przypadku proroka Jonasza, tak i w nas
zawsze jest ukryta pokusa ucieczki w miejsce bezpieczne, które
może mieć wiele imion: indywidualizm, spirytualizm, zamknięcie
w małych światach, uzależnienia, urządzenie się, powtarzanie
utrwalonych schematów, dogmatyzm, nostalgia, pesymizm,
uciekanie się do zasad. Czasami trudno nam wyjść ze znanego
już dobrze obszaru, który znajduje się na wyciągnięcie ręki.
Jednak trudności te mogą przypominać burzę, wieloryba lub
robaka, który wysuszył krzew rycynusowy Jonasza, albo wiatr i
słońce, które sprawiały, że rozbolała go głowa. I tak jak w jego
przypadku, mogą sprawić, że powrócimy do tego Boga, który jest
czułością i który chce nas doprowadzić do stałego i
odnawiającego nas pielgrzymowania.
135. Bóg jest zawsze nowością, która nieustannie pobudza nas
do wyruszania na nowo oraz do zmiany miejsca, aby wyjść poza
to, co znane, na peryferie i do granic. Prowadzi nas tam, gdzie
jest najbardziej poraniona ludzkość i gdzie ludzie, pomimo
pozornych powierzchowności i konformizmu, stale poszukują
odpowiedzi na pytanie o sens życia. Bóg się nie boi! On się nie
lęka! Zawsze wychodzi poza nasze schematy i nie boi się
obrzeży. Sam stał się peryferiami (por. Flp 2, 6-8; J 1, 14).
Dlatego, jeśli odważymy się wyruszyć na obrzeża, to tam Go
znajdziemy: On już tam będzie. Jezus uprzedza nas w sercu
naszego brata, w jego zranionym ciele, w jego uciśnionym życiu,
w jego mrocznej duszy. On już tam jest.
136. To prawda, że trzeba otworzyć drzwi serca dla Jezusa
Chrystusa, ponieważ On kołacze i wzywa (por. Ap 3, 20). Ale
czasami zastanawiam się, czy – z powodu tworzonej przez nas
nieznośnej atmosfery koncentrowania się na sobie – Jezus nie
zacznie pukać w naszym wnętrzu, abyśmy Go wypuścili. W
Ewangelii widzimy, jak Jezus „wędrował przez miasta i wsie,
nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym” (Łk 8, 1).
Także po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie wyruszyli we
wszystkich kierunkach, „Pan współdziałał z nimi” (Mk 16, 20).
Taka jest dynamika wypływająca z prawdziwego spotkania.
137. Zwodzi nas przyzwyczajenie i mówi nam, że próby
zmieniania czegokolwiek nie mają sensu, że w danej sytuacji nie
możemy nic zrobić, że zawsze tak było, i że mimo to
przetrwaliśmy. Z przyzwyczajenia nie mierzymy się już ze złem i
pozwalamy, aby rzeczy „były takimi, jakim są”, lub jakimi
niektórzy postanowili, aby były. Pozwólmy zatem, aby przyszedł
Pan, aby nas obudził, aby wstrząsnął naszym odrętwieniem,
wyzwolił nas z bezczynności. Rzućmy wyzwanie uleganiu
nawykom, otwórzmy oczy i uszy, a zwłaszcza serca, abyśmy dali
się wstrząsnąć tym, co dzieje się wokół nas oraz wołaniem
żywego i skutecznego słowa Zmartwychwstałego.
138. Mobilizuje nas przykład wielu kapłanów, sióstr zakonnych i
osób świeckich, którzy z wielką wiernością poświęcają się
przepowiadaniu i służbie, często narażając swoje życie, a na
pewno za cenę własnej wygody. Ich świadectwo przypomina
nam, że Kościół nie potrzebuje wielu biurokratów i urzędników,
ale żarliwych misjonarzy, pochłoniętych entuzjazmem głoszenia
prawdziwego życia. Święci zaskakują, wyrywają z raz urządzonej
egzystencji, bo ich życie wzywa nas do porzucenia spokojnej i
znieczulającej przeciętności.
139. Prośmy Pana o łaskę, byśmy zbytnio nie wahali się, gdy
Duch Święty żąda od nas wykonania kroku naprzód. Prośmy o
odwagę apostolską, byśmy przekazywali Ewangelię innym i
zrezygnowali z czynienia naszego życia chrześcijańskim muzeum
wspomnień. W każdej sytuacji pozwólmy Duchowi Świętemu
sprawić, byśmy kontemplowali historię w perspektywie Jezusa
Zmartwychwstałego. W ten sposób Kościół, zamiast trwać w

stagnacji, będzie mógł iść naprzód, przyjmując niespodzianki od
Pana.
We wspólnocie
140. Jeśli jesteśmy wyizolowani, bardzo trudno nam walczyć z
własną pożądliwością, z zasadzkami i pokusami diabła oraz
egoistycznego świata. Uwodzi nas bombardowanie tak wielkie,
że, jeśli jesteśmy zbyt samotni, ulegamy mu, łatwo tracąc
poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność.
141. Uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy
pokonywać we dwoje. W ten sposób realizują je niektóre święte
wspólnoty. Przy różnych okazjach Kościół kanonizował całe
grupy osób, które w sposób heroiczny żyły Ewangelią lub które
ofiarowały Bogu życie wszystkich swoich członków. Pomyślmy
na przykład o siedmiu świętych założycielach Zakonu Serwitów
Najświętszej Maryi Panny, o siedmiu błogosławionych
zakonnicach pierwszego klasztoru Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Madrycie, o Pawle Miki i współbraciach
męczennikach w Japonii, o św. Andrzeju Taegon i współbraciach
w Korei, o św. Rochu Gonzálezie i współbraciach męczennikach
w Ameryce Południowej. Pamiętajmy także o niedawnym
świadectwie mnichów trapistów z Tibhirine (Algieria), którzy
wspólnie przygotowali się do męczeństwa. Istnieje także wiele
świętych małżeństw, w których każdy ze współmałżonków był
narzędziem Chrystusa dla uświęcenia drugiego. Życie lub praca z
innymi jest niewątpliwie drogą duchowego rozwoju. Św. Jan od
Krzyża powiedział do jednego z uczniów: żyjesz wśród innych,
„by cię wszyscy ćwiczyli i urabiali”[104].
142. Wspólnota jest powołana do stworzenia tej „przestrzeni
teologalnej, w której można doświadczyć mistycznej obecności
zmartwychwstałego Pana”[105]. Dzielenie się Słowem i wspólne
celebrowanie Eucharystii sprawia, że jesteśmy bardziej braćmi i
przekształca nas we wspólnotę świętą i misyjną. Stwarza to
również przestrzeń dla autentycznych doświadczeń mistycznych
we wspólnocie, jak to było w przypadku św. Benedykta i św.
Scholastyki, albo tego subtelnego spotkania duchowego, które
przeżywali wspólnie św. Augustyn wraz ze swoją matką, św.
Moniką: „Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego
życia – ów dzień Ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim –
zdarzyło się, jak myślę, za tajemnym Twoim zrządzeniem, że
staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd roztaczał się widok
na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali [...] W tęsknocie
otwarliśmy nasze serca da niebiańskiego strumienia płynącego z
Twego zdroju, zdroju życia, który u Ciebie jest [... ] I gdy tak w
żarliwej tęsknocie mówiliśmy o niej [Mądrości ], dotknęliśmy jej
na krótkie mgnienie całym porywem serca [...] tak, że wieczne
życie byłoby zupełnie tym samym, czym dla nas była owa chwila
zrozumienia, za którą tak tęskniliśmy”[106].
143. Doświadczenia te jednak nie należą do najczęstszych ani
najważniejszych. Życie wspólnotowe, czy to w rodzinie, w
parafii, we wspólnocie zakonnej czy w jakiejkolwiek innej, składa
się z wielu drobnych codziennych szczegółów. Na tym polegało
życie świętej wspólnoty, jaką tworzyli Jezus, Maryja i Józef, w
której w sposób modelowy odzwierciedlało się piękno jedności
trynitarnej. To samo miało miejsce w życiu wspólnotowym, jakie
prowadził Jezus ze swoimi uczniami i ludźmi prostymi.
144. Pamiętajmy, jak Jezus zachęcał swoich uczniów, by
zwracali uwagę na szczegóły.
Drobny szczegół, że na uczcie weselnej zaczęło brakować wina.
Drobny szczegół, że zabrakło jednej owcy.
Drobny szczegół, że wdowa złożyła w ofierze dwa pieniążki.
Drobny szczegół posiadania zapasu oleju do lamp na wypadek,
gdyby oblubieniec się opóźniał.
Drobny szczegół, aby zapytać uczniów, ile mają chlebów.
Drobny szczegół przygotowania żarzących się węgli, a na nich
ryb, gdy czekał na uczniów o świcie.
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Seventh Sunday in Ordinary Time
February 24, 2019

Saturday, February 23
4:00 p.m. +Genevieve and Walter Zaremba from Daughter
Frania
6:00 p.m. +Domicela Walkowicz from Sofia & Bogdan
Mastalerz
Sunday, February 24 - Seventh Sunday in Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Janina Surowiec from Husband Tadeusz
10:00 a.m. +Robert Rajpold from Fiancé, Melissa Santos
12:00 p.m. - Blessings for Helen & Edward Binczewski on
their 67th Wedding Anniversary from Family
Monday, February 25
6:30 - Health & Blessings for Frances Marszalek from
Jenny
12:00 +Wladyslawa Cwieka & Wladyslawa Kruzel from
Casimir & Anna Kruzel
Tuesday, February 26
6:30 +Steven M. Prejsner from Rajpold Family
12:00 +Deceased Members of Kuza Family from Francis
Guzik
Wednesday, February 27
6:30 - Living Brothers, Sisters & Benefactors of the Order
12:00 +Franciszek Swirydowicz from Alice Cymbala
7:00 p.m. (Polish) +Stanislaw Jurczyk from Marian Zielinski
ST.HYACINTH +Helene & Stanley Wilk from Cynthia Wilk
Thursday, February 28
6:30 +Deceased Brothers, Sisters & Benefactors of the Order
8:45 (School) +Jorge Pagan from Michael Baron
12:00 +Klara Sigiel from Jozef & Zofia Gasior and Family
Friday, March 1 - First Friday
6:30 +Cynthia Zack from Lucy
12:00 +Richard Couture from Wife Celia
7:00 p.m. (Polish) +Czeslaw & Genowefa Lalak from
Daughter Wiesia
Saturday, March 2
7:00 a.m. +Wanda Augustyniak from Lucy
4:00 p.m. - Living Brothers, Sisters & Benefactors of the
Order
6:00 p.m. +Ronald Cierpial from Joan, Sandra & entire
Cierpial Family
Sunday, March 3 - Eighth Sunday in Ordinary Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Slawomir Mijal from Mom & Family
10:00 a.m. +Henryk Gwozdz from Anna & Monika
12:00 p.m. +Zofia & Eugene Salwa from Family
ST.HYACINTH +Kazimierz Skotnicki from Skotnicki &
St. Jean Family

WE PRAYERFULLY REMEMBER please remember
all the faithful departed parishioners of St. Stanislaus
Parish. In particular, our sincere sympathies go to the family and friends of Jane
Nowicki, Mayann Lazarz and Alice Moriarty who
have gone recently to their eternal reward. May they,
through the mercy of God, rest in peace. Amen.
FLOWERS BEFORE THE TABERNACLE this
week are for Blessings for Joseph Anthony Ribas
Dias, Jr. on the Occasion of his Baptism and were
donated by his Godmother Samantha Grace Dias.
FLOWERS BEFORE THE ALTAR OF SACRIFICE this week are for Blessings for Joseph Anthony Ribas Dias, Jr. on the Occasion of his Baptism
and were donated by his Godmother Samathan Grace
Dias.
CANDLE BEFORE THE MAIN
ALTAR is burning in memory of
+Stefania & Tadeusz Swiszcz and
was donated by Karl & Mary.
ST. ANTHONY CANDLE this week is for Blessings
for Lucjan Czarniecki and was donated by his Family.
ST. ANTHONY CANDLE this week is for Blessings
for Joseph Anthony Ribas Dias, Jr. on the Occasion
of his Baptism and was donated by his Godmother
Samantha Grace Dias.
ST. FRANCIS CANDLE this week is for Blessings
for Joseph Anthony Ribas Dias, Jr. on the Occeassion of his Baptism and was donated by his Godmother Samantha Grace Dias.
ST. BRIGID’S MARDI GRAS REVERSE RAFFLE - The ninth Annual St. Brigid’s Mardi Gras Reverse Raffle will take place Friday, March 1 at St.
Brigid’s Parish Hall in Amherst. The Mardi Gras
themed evening begins at 6 p.m. and is a fundraiser for
the parish. It will feature a social hour, dinner and
evening of prize drawings with the grand prize drawing of $3,000. Tickets are $100 per couple. To reserve
your table call (413) 256-6181.
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.

