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
John 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
St. Francis used to state firmly that we should desire the grace of prayer above everything else, and in every way possible he would encourage his friars to the zealous practice
of prayer. It was his conviction that no one could make progress in the service of God
without it. (St. Bonaventure, Major Life, 10:1)
I was on retreat with a large group of our friars in Malvern, PA Monday-Friday, November 4-8. Although a requirement of our Constitutions, it was a joy and truly a gift from God, to have time for quiet reflection, a bit of
rest, some direction from the speaker and interaction with my brothers. I, like other Friars/Priests, soak in the
troubles of others, listen to the sins and struggles of so many in the Sacrament of Reconciliation, field so many
questions, inquiries, and concerns from staff and the flock. I worry a bit about paying for all our projects, repairs, hopes and dreams. THEN, there are the joys that give me strength and renew my spirit: Confirmation of
our 24 young men and women, visits to our school where their smiles bring joy, our All Souls Remembrance
Mass and Cemetery Procession and Service. GOD IS SO GOOD!
In a few months we need a NEW SCHEDULER for LECTORS and EUCHARISTIC MINISTERS, as longfaithful Elizabeth DeForest has to relinquish this ministry due to many other commitments. Please consider taking over this great service for our Liturgies. Let Elizabeth (eadeforest713@gmail.com) or me know if you are
interested.
The shelves at the back and sides of the Basilica near the exits are too often totally cluttered. I ask that NO
ONE place any materials, papers, etc. on these shelves. They will be only for weekly bulletins and occasional
materials that I approve of going out to the community at large. The same
goes for any fliers, etc. Please submit them to the Parish Office for approval.
The bulletin board in the Lower Basilica is often so covered and cluttered that
no one can read it. So again, NO ONE IS TO PLACE ANY flyers, cards,
books, notices, etc. on bulletin boards or on the shelves, except through the
Parish Office, where they must be approved first. Thank you for your cooperation.
Friar Joe

BAPTISM - Through the Sacrament of Baptism we welcome Thomas Joseph Coffey, Eleanor Hermone Donovan
and Luke Xander Ryan 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.
CRECHES OF EUROPE - The Knights of Columbus Museum, 1 State Street, New Haven, will be
displaying their Annual Christmas Creche Exhibit, featuring the nativities and holiday traditions of
Europe from November 16 to February 2. Creches featured include the colorful Polish Szopki, German Krippenpyramide and the return of the Italian Neapolitan. In total, the exhibit will feature over
80 creches, icons and religious art representing 30 countries throughout Europe. The museum is open
daily 10:00 a.m. - 5:00 p.m. with free parking and free admission. For more information, call (203)
865-0400.
MASS OF REMEMBRANCE FOR BISHOP JOSEPH F. MAGUIRE – All in the diocese are invited o attend
Memorial mass for bishop Joseph F, Maguire, to be held Thursday, November 21st, at 4:00 PM at St. Michael’s
Cathedal, 260 State St. Springfield. The Mass which will be celebrated by Bishop Mithell Rozanski, is in comemoration
ofthe 5th anniversary of Bishop Maguire’s death. A reception will follow in the Bishop Marschall Center.
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CATHOLIC LIFE CONFERENCE - Coming March 21, 2020 to the Mass Mutual Center in Springfield is the Catholic Life Conference. This fabulous day is for all Catholics of Western Massachusetts, men and women, young and old,
alike. Featured speakers include Scott Hahn, Kimberly Hahn, Hudson Byblow, and Trish Short, plus a full children’s
program including the performance of the famously wacky due, Popple. Conference cost is $50 for adults and $15 for
students and children, with a household maximum of $150. Register at www.catholiclifeconference.org or pick up a
brochure in the vestibule to mail in your check. Get ready for a day to fill you up and charge you forever!
HELP WANTED - St. Stan's School is looking for an afternoon maintenance person. Please call Sister Ceil at (413)
592-5235 if you are interested.
BASKETBALL SIGNUPS - St. Stanislaus School is holding basketball signups for boys and girls in ALL grades EXCEPT 7/8 Boys. Registration forms can be found online at the school website in the athletics section or in the school
office. For more information, email ststansathletics@saintstansschool.org.
SKI/SNOWBOARD PROGRAM 2020 - Registrations are now being accepted for a 6-week ski/
snowboard program beginning January 3rd. 1-hour lessons begin at 6:00 p.m. for novice through advanced skier/snowboarder ages 6-17 at Ski Blandford, Blandford, MA, with lift tickets valid from 3-9 p.m.
on day of lessons. Registration forms with payment are due by December 14. For more information,
email ststansathletics@saintstansschool.org.
ATTENTION MARRIED COUPLES! How much good quality time do you spend together as a couple? In a world
full of competing demands for attention: children, jobs, chores, friends, sports, and social commitments; quality time for
each other can be a challenge for most married couples. Yet making time for one another, including meaningful conversation, is very important in keeping a marriage strong. Without these opportunities for "staying connected," spouses can
drift apart. Isn't it true that Marriage is the heart of the family, and that our Lord is the heart of Marriage ? With this in
mind, St. Elizabeth Parish in Ludlow is sponsoring a monthly marriage enrichment program: Marriage Works in Christ.
Why not plan some real quality "couple time" for yourselves into your busy schedule? Professional childcare is offered
at no charge for children age 2 and up, right next door at St. John the Baptist School. (Note that childcare reservations
must be made in advance by calling DuAnne & Dick Pasquini at 610-0509.) The Marriage Works in Christ enrichment
evenings are held on Friday evenings, 6:30-8:00 PM. The evenings are free of charge and no registration is necessary. Husbands and wives, don't pass this up - it is a chance to get some quality "couple time" and to reflect on your
relationship and to renew your Marital Sacrament. Join us! Upcoming sessions are scheduled for December 6,
2019; and January 10, February 7, March 6, April 3, 2020.
2020 MASS BOOK IS NOW OPEN - Due to the large number of requests for Masses at the Basilica, Mass intentions
will be INITIALLY, limited to 2 PER FAMILY: one weekend and one weekday Mass. This policy is in place so EVERYONE has an opportunity to remember a loved one during a Mass, including those who will have a loved one die during the course of the coming year. After about two months this restriction will be lifted within reasonable limits.
FLOWERS AND CANDLES IN MEMORY OR HONOR OF A LOVED ONE - It is a beautiful tradition to honor a
loved one by donating for flowers to adorn our sanctuary during the year or to have a candle lit. To reserve a date and
location in the sanctuary for a flower arrangement or candle contact the parish office. Flowers can be placed until the
Advent season begins in December. These remembrances will be listed in the bulletin.
Upper Basilica - Flowers
Both Sides of the Tabernacle - $100
Front of Altar of Sacrifice - $80
Front of Pulpit - $80
OL of Czestochowa Icon - $60
Blessed Mother - $55
Sacred Heart of Jesus - $55
Divine Mercy Image - $55
Upper Basilica Candles
Sanctuary Lamp - $35 (two weeks)
Blessed Mother - $20 (one week)
St. Francis - $20 (one week)
St. Anthony - $20 (one week)

Lower Basilica - Flowers
Both Sides of the Tabernacle - $80
Front of Altar of Sacrifice - $65
Front of Pulpit - $65
OL of Guadalupe - $50
Lower Basilica Candles
Sanctuary Lamp - $35 (two weeks)
Blessed Mother (OLG) - $20 (one week)

PAGE FOUR
THIS WEEK IN THE PARISH
SATURDAY, NOVEMBER 16
...Anointing of the Sick - after all Masses - Upper Basilica
...Jr. Youth Ministry Gym Night 6:30 - 8:30 P.M. - School
SUNDAY, NOVEMBER 17
...Anointing of the Sick - (after all the Masses) - Upper Basilica
...Take & Eat Program - 8:00 A.M. - Noon - School
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...St. Michael's Fraternity Meeting - 12 Noon - 4:00 P.M. - St. Hyacinth's
Senior Friars' Residence
...Baptisms - 1:00 P.M. - Upper Basilica
MONDAY, NOVEMBER 18
...Soccer Banquet - 6:00 - 7:30 P.M. - School Cafeteria
...Basketball
TUESDAY, NOVEMBER 19
...Brownies/Daisies - Girl Scouts Troop #64975 - Meeting - 5:30 P.M. School Cafeteria
...Basketball
WEDNESDAY, NOVEMBER 20
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
THURSDAY, NOVEMBER 21
...School Mass - 8:45 A.M. - Upper Basilica
...Basketball
FRIDAY, NOVEMBER 22
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, NOVEMBER 23
...TMIY "THAT MAN IS YOU" - 6:30 - 8:00 A.M. - School Library
...Religious Education Classes - (Grades K-8th) - 9:00 - 10:30 A.M. School
...Jr. Cadette Girl Scouts Troop #11956 Meeting - 9:00 - 10:30 A.M. School Upstairs
SUNDAY, NOVEMBER 24
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Marian Afternoon of Reflection "Guadeloupe In Chicopee" - 2:00 P.M. Lower Basilica
ST. CECILIA WOMEN'S CLUB CRAFT & VENDOR FAIR - Talented crafters and Vendors will display their merchandise in the St. Cecilia
Church Parish Center, 42 Main St., Wilbraham on Saturday, November 23
from 9:00 AM - 3:00 PM. The fair features the Women’s Club bake sale
table and the raffle table full of great prizes including a lottery and money
tree. The kitchen provides hot and cold lunches. The many crafters and vendors feature paintings, beautiful handbags, homemade honey, quilting runners, stuffed animals, jewelry of all kinds, homemade candy, Christmas
wreaths and centerpieces, knitted sweaters, scarves, blankets, aprons, handmade snowmen of all kinds and ornaments. The drawing for the big raffle
table is at 3:00 PM. For more information, call Patti Diotalevi (596-6038).
ANNUAL SPONSOR A FAMILY FOR CHRISTMAS - With your help,
Catholic Charities would like to assist our client families in need during the
Christmas season. If you are interested in sponsoring a family please contact Laura Robertson, Program Manager at 413-452-0572. We will supply
you with the information you will need concerning the family and their
wish list. Your kindness will bring happiness to the children and parents of
the families you sponsor. Gifts must be received by Friday, December 13,
2019 at Catholic Charities: 65 Elliot Street, Springfield MA 01105.

Weekly Stewardship
Report
Today’s readings paint a somewhat frightening picture of the end of time. But the
Gospel ends with the assurance to faithful
stewards that those who persevere will be
saved.
ALL SAINTS DAY
$2,066
November 9/10
FIRST COLLECTION
4:00 p.m.
$2,057
6:00 p.m.
$ 943
6:30 a.m.
$ 558
8:00 a.m.
$1,151
10:00 a.m.
$1,783
12:00 noon
$ 906
TOTAL
$7,398
SECOND COLLECTION
Ministry of Care
4:00 p.m.
$ 500
6:00 p.m.
$ 277
6:30 a.m.
$ 155
8:00 a.m.
$ 396
10:00 a.m.
$ 387
12:00 noon
$ 282
TOTAL
$1,997
SECOND COLLECTION
This Week - Military Services
Next Week - Campaign for Human
Development
Please continue to be generous.
THANK YOU Dominican Nuns
of West Springfield thank parishioners
for
their
generous
donation
of
$2,343 that was
made in their
honor in a recent Second Collection.
Please pray for new vocations to their monastic religious life as they pray for vocations to their Franciscan brethren. May
Our Lady and Holy Fathers St. Dominic
and St. Francis guide and bless our communities!
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
November 23/24
Altar Servers
4:00 p.m.
Nivole Miodowski, Kaitlyn Broer
6:00 p.m.
Silas Gelinas, Darius Gelinas
8:00 a.m.
David Jasinski, Michael Jasinski, Alex Bogdan
10:00 a.m.
Kaitlyn Jenco, Adam Walters, Joshua Elmer
12:00 p.m.
Aijalohn Ludwin, Melanie Sobieraj
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
4:00 p.m.
Cup: Maria Ethel Roqueza, Trudy Dziok, Virginia
Farley, Jeanne Malikowski
6:00 p.m.
Cup: Mary Blanchette, Irene DiCiocco; Host: Donna Skwira
6:30 a.m.
Sally Tenero, Ed Tenero
8:00 a.m.
Cup: Wieslaw Bielech, Maria Buniowska
Host: Andrzej Myszkowski; Choir: Lidia Myszkowski
10:00 a.m.
Cup: Peter Cote, Ann Cote; Choir: Linda Sasso
12:00 p.m.
Cup: Paula Piela, James Janczulewicz
With gratitude we acknowledge the following donation…
SUNDAY SANDWICH MINISTRY
$20 from Francis Guzik
MINISTRY OF CARE
In memory of +Slawomir Kuzmicki $9 from Dorota Kuzmicki

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

Teresa Skura
Michael Pray
Bob Buckley
Amelia Sadowski
Walter Stec
Aimee Ludwin

B I U L E T Y N Parafialny
11.17.2019 XXXIII NIEDZIELA ZWYKLA
Miesiąc listopad na pewno sprzyja pogłębionej refleksji eschatologicznej, czyli refleksji o rzeczach ostatecznych. Na
początku miesiąca obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych, a zaraz po niej, następnego dnia wspominamy
wszystkich wiernych zmarłych. Przez cały miesiąc modlimy
się za zmarłych, a w Liturgii Słowa tego miesiąca pojawiają
się teksty biblijne dotyczące tej rzeczywistości, czyli końca
świata, czy to z proroków jak w dzisiejszym pierwszym czytaniu, czy z Apokalipsy św. Jana, czy też zapowiedzi samego
Chrystusa (jak w dzisiejszej Ewangelii) odnoszące się do
końca czasów, do końca świata.
Temat ten jest także przedmiotem naszych rozmów, czy medialnych newsów poszukujących sensacji. Od jakiegoś czasu domorośli prorocy zapowiadają ostateczny koniec świata na 12
grudnia 2012 roku. Rzeczywistość końca czasów, sądu
ostatecznego, objawienia się Antychrysta, niezwykłych
kataklizmów, w których Himalaje parują jak szklanka wody w
ciągu sekundy jest także obecna w filmowej produkcji. Filmy
takie jak; „Doomsday”, „Armagedon”, „The Day After”,
„Apokalipsa” czy „Niebo się zapada” pobijają rekordy
oglądalności i nabijają kasę twórcom. Na internecie znaleźć
amożna reklamy setek książek, z których możesz się dowiedzieć jak przeżyć koniec świata. Wszystko to jednak
obliczone jest na sensację i podniesienie poziomu adrenaliny
we krwi, co zresztą bardzo lubimy i czego coraz częściej
poszukujemy. Z drugiej jednak strony takie sensacyjne i niemalże bajkowe przedstawienie czasów eschatologicznych
powoduje, że jakoś się do tego przyzwyczajamy, że nam to
obojętnieje. Nikt bowiem kto ma chociażby odrobinę
zdrowego rozsądku nie będzie traktował poważnie katastroficznej produkcji Hollywoodu. Oglądamy to z dreszczykiem
emocji i podniesienia i kwitujemy stwierdzeniem: „ano, ładna
bajeczka”. Niestety podobnym stwierdzeniem kwitujemy
(czasami nawet podświadomie) Słowo Boże mówiące o końcu
świata. Kto -tak an dobrą sprawę przejął się słowami proroka
Malachiasza z dzisiejszego pierwszego czytania, kto je dzisiaj
w ogóle usłyszał? „Oto nadchodzi dzień, palący jak piec, a
wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą jak
wysuszona słoma, w ten dzień sądu …” Nawet w dzisiejszej
Ewangelii zwracamy bardziej uwagę na znaki i niezwykłości
zapowiadające koniec świata. Chcielibyśmy raczej dowiedzieć
się w miarę precyzyjnie, kiedy TO nastąpi? Są i tacy, którzy
twierdzą, że znają nie tylko datę końca świata, ale i sposób na
dostanie się do nieba … Jak w każdych czasach tak i dzisiaj
nie brak pseudo-proroków i wizjonerów różnego rodzaju, a
czasami po prostu zwykłych naciągaczy i szarlatanów.
Warto więc podejść do sprawy końca świata w sposób poważniejszy, nie sensacyjny i nie bajkowy.
I dlatego warto zadać sobie pytanie: czy naprawdę to właśnie
chce nam powiedzieć Jezus kiedy o końcu świata mówi? Czy
chce nas epatować katastrofami i straszyć, czy raczej chce nas
do tego nieuniknionego wydarzenia przygotować? Czy nie
powtarza raczej ustawicznie i z powagą: „bądźcie czujni i nawracajcie się, dzień ten bowiem przyjdzie niespodziewane
jak złodziej, czuwajcie więc aby was nie zaskoczył!”
Co chce powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii? Szkoda, że tak
niewielu zwraca uwagę na kilka -pozornie drobnych- słów:
„Lecz zanim to wszystko nastąpi podniosą na was ręce i
będą was prześladować (…) A będzie to dla was sposob-

ność do składania świadectwa.„
To samo mówią nam ostatni Papieże, Paweł VI, Jan Paweł II i
Benedykt XVI: „Kościół czasów ostatnich będzie kościołem
mniejszości, kościołem próby i dawania świadectwa”.
Warto często zadawać sobie to pytanie, czy jestem gotowy na
taki właśnie, osobisty koniec świata, na takie osobiste spotkanie?
Czy swoim życiem daję świadectwo, czy świadczę Chrystusowi
nie przez słowa i wątpliwej jakości „proroctwa”, ale przez moje
dobre życie? A może po prostu: Czy spotkałem już Chrystusa w
moim bliźnim?
W przeciwnym razie lepiej jednak zwrócić uwagę na słowa proroka Malachiasza, którzy przestrzega: „Oto nadchodzi dzień,
palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający
krzywdę będą jak wysuszona słoma, w ten dzień sądu …”
Można by nawet powiedzieć w sposób bardzo zwięzły” Kto
spotkał już Chrystusa w bliźnim nie musi się obawiać spotkania przy końcu świata. Kto nie umie Go rozpoznać w
bliźnim, żyjącym obok, nie rozpozna Go także przy końcu życia … KAZIK

PAMIĘTAJMY
O
NASZYCH
BLISKICH
ZMARŁYCH - zapraszamy w środę, 20 listopada na
MSZĘ ŚW. i modlitwy za naszych bliskich zmarłych
poleconych w wypominkach o godz. 7:00 PM w Bazylice
dolnej.
INTENCJE MSZY ŚW. NA ROK 2020 –z powodu
dużej liczby próśb o Msze w Bazylice, jest ograniczona
ilośċ Mszy św. do 2 na Rodzinę, (w tym tylko jedna w
weekend). Po około dwóch miesiącach ograniczenie to
zostanie zniesione. Prosimy rȯwnocześnie o składanie
ofiar na KWIATY i ŚWIECE.
JUBILEUSZOWE
WYDANIE KSIĄŻEK
O.
ŁUCJANA
KRȮLIKOWSKIEGO
- komplet 4 książek
kosztuje 40 dolarów okazja i dobry prezent na
Święta
Bożego
Narodzenia do nabycia
w biurze parafialnym.
Rȯwnież są do nabycia
książki O. Bogusława
„Spaliċ Paszport” w
cenie $20.
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – św. Stanisława dla
dzieci w wieku 3 i 4 lat. Zatroszczmy się o katolickie
wychowanie dzieci. Zapraszamy rodzicȯw i opiekunȯw
do szkoły, we wtorek, 19 listopada, od 9:00 AM do 1:00
PM by zapoznaċ się ze wspaniałymi programami
oferowanym naszym maluchom. Wolne miejsca. Edukacja
przyszłości!

B I U L E T Y N Parafialny
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

CHRISTUS VIVIT

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO
ROZDZIAŁ PIĄTY; Odważni misjonarze
175. Ludzie młodzi, będąc zakochani w Chrystusie, są wezwani do
świadczenia Ewangelii wszędzie poprzez swoje życie. Święty Albert
Hurtado powiedział, że „bycie apostołami nie oznacza noszenia odznaki
w butonierce kurtki. Nie oznacza mówienia o prawdzie, lecz życie nią,
zatroszczenie się o nią, przemienienie się w Chrystusa. Bycie apostołem
nie polega na noszeniu pochodni w ręku, posiadaniu światła, ale na byciu
światłem [...]. Ewangelia [...] jest nie tyle wykładem, ile przykładem.
Orędziem przekształconym w konkretne życie”[93].
176. Wartość świadectwa nie oznacza, że trzeba uciszyćsłowo. Dlaczego
nie mówić o Jezusie, dlaczego nie opowiadać innym, że daje nam siłę do
życia, że dobrze jest z Nim rozmawiać, że dobrze jest rozważać Jego
słowa? Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wciągnął was w dzielenie się
tylko rzeczami złymi lub płytkimi. Bądźcie zdolni, by iść pod prąd, i
umiejcie dzielić się Jezusem, przekazywać wiarę, którą On wam dał.
Życzę wam, abyście poczuli w sercu ten sam nieodparty impuls, który
pobudzał świętego Pawła, kiedy mówił: „Biada mi […], gdybym nie
głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16).
177. „Dokąd nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła
nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych.
Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci,
bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa
w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy
wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje
wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego
miłości”[94]. I zaprasza nas, abyśmy, nie lękając się, poszli z misyjnym
przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy: w
gronie sąsiadów, na studiach, uprawiając sport, wychodząc z
przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy, bo zawsze
dobre i wskazane jest dzielenie z innymi radości Ewangelii. W ten
właśnie sposób Pan staje się bliskim wobec wszystkich. I chce, abyście
wy, młodzi, byli Jego narzędziami, by promieniować światłem i nadzieją,
bo chce liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm.
178. Nie można oczekiwać, że misja będzie łatwa i wygodna. Niektórzy
młodzi ludzie oddali życie, byleby nie wstrzymać swojego impulsu
misyjnego. Biskupi z Korei wyrazili się w następujący sposób: „Ufamy,
że możemy być ziarnami pszenicy i narzędziami dla zbawienia ludzkości,
idąc za przykładem męczenników. Chociaż nasza wiara jest tak mała jak
ziarnko gorczycy, Bóg da jej wzrost i użyje jako narzędzia dla swego
dzieła zbawienia”[95]. Przyjaciele, nie czekajcie do jutra, aby
współpracować w przemienianiu świata swoją energią, śmiałością i
kreatywnością.
Wasze
życie
nie
jest
„w
międzyczasie”.
Jesteście teraz Boga, który chce, byście wydawali owoce[96]. Albowiem
„dając – otrzymujemy”[97], a najlepszym sposobem na przygotowanie
dobrej przyszłości jest dobre przeżywanie teraźniejszości z poświęceniem
i wspaniałomyślnością.
ROZDZIAŁ SZÓSTY - Młodzi zakorzenieni
179. Czasami widziałem młode, piękne drzewa, wznoszące swe gałęzie
ku niebu, stale dążąc wyżej, i zdawały się być pieśnią nadziei. Później, po
burzy opadły bez życia. Nie miały bowiem silnych korzeni, rozpościerały
swe gałęzie, nie zapuszczając w glebie głębokich korzeni, i tak uległy
atakom przyrody. Dlatego bardzo mnie boli, że niektórzy proponują
młodym ludziom budowanie przyszłości bez korzeni, jakby świat zaczął
się w tej chwili. Ponieważ „nie jest możliwe, aby człowiek się rozwinął,
jeśli nie ma silnych korzeni, które pomagają stać mocno na nogach i
trzymać się ziemi. Łatwo jest «latać», gdy nie ma nic, czego można by się
uchwycić, gdzie się zakotwiczyć”[98].
Niech cię nie oderwą od ziemi
180. Nie jest to kwestia drugorzędna i sądzę, że należy poświęcić jej

krótki rozdział. Jej zrozumienie pozwala nam odróżnić radość młodości od
jej fałszywego kultu, którego niektórzy używają do uwodzenia ludzi
młodych i wykorzystywania ich do swoich celów.
181. Pomyślcie o tym: jeśli jakaś osoba składa wam propozycję i mówi,
byście pomijali historię, czy nie doceniali doświadczenia osób starszych,
pogardzali wszystkim, co minione, a patrzyli jedynie w przyszłość, którą ona
wam oferuje, czyż nie jest to łatwy sposób pozyskania was dla jej
propozycji, abyście robili tylko to, co ona wam mówi? Ta osoba potrzebuje,
byście byli puści, wykorzenieni, nieufni wobec wszystkiego, abyście ufali
jedynie jej obietnicom i podporządkowali się jej planom. Tak działają
ideologie różnych kolorów, które niszczą (lub dekonstruują) wszystko, co
inne, i w ten sposób mogą panować bez oporów. Potrzebują do tego ludzi
młodych, którzy gardzą historią, odrzucają bogactwo duchowe i ludzkie,
przekazywane przez pokolenia, którzy pomijają wszystko, co ich
poprzedziło.
182. Jednocześnie manipulatorzy używają innego atutu: adorowania
młodości, tak jakby wszystko, co nie jest młode, stawało się obrzydliwe i
przestarzałe. Symbolem tego nowego kultu staje się młode ciało, a następnie
wszystko, co ma związek z tym ciałem, jest ubóstwione i pożądane bez
ograniczeń, zaś to, co nie jest młode, traktowane jest z pogardą. Ale ta broń
w pierwszej kolejności doprowadza do poniżania ludzi młodych, ogołacając
ich z prawdziwych wartości, wykorzystując ich dla zyskania korzyści
osobistych, ekonomicznych lub politycznych.
183. Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, żeby wykorzystywano waszą młodość
do promowania płytkiego życia, które myli piękno z pozorami. Natomiast
umiejcie dostrzec, że istnieje piękno w człowieku pracującym, który wraca
do domu brudny i w nieładzie, ale z radością, że zapracował na chleb dla
swoich dzieci. Istnieje niezwykłe piękno w jedności rodziny zgromadzonej
przy stole i przy chlebie hojnie dzielonym, nawet jeśli ten stół jest bardzo
ubogi. Istnieje piękno w rozczochranej i już niemłodej żonie, która stale
ponad siły i zdrowie troszczy się o chorego męża. Istnieje piękno w
wierności małżonków, którzy, chociaż dawno już minął miodowy miesiąc,
kochają się nawzajem w jesieni życia, w tych staruszkach, którzy idą,
trzymając się za rękę. Niezależnie od wszelkich aspektów zewnętrznych czy
aktualnych mód istnieje piękno w każdym mężczyźnie i kobiecie, którzy z
miłością żyją swoim powołaniem osobistym, bezinteresownie służąc
wspólnocie, swej ojczyźnie, wielkodusznie pracując na rzecz szczęścia
rodziny, angażując się w żmudne, anonimowe i bezinteresowne dzieło
przywracania przyjaźni społecznej. Odkrywać, ukazywać i podkreślać to
piękno, które przypomina Chrystusa na krzyżu, znaczy kłaść fundamenty
prawdziwej solidarności społecznej i kultury spotkania.
184. Wraz ze strategiami fałszywego kultu młodości i wyglądu, jest dziś
krzewiona duchowość bez Boga, uczuciowość bez wspólnoty i bez
zaangażowania na rzecz osób cierpiących, lęk przed ubogimi postrzeganymi
jako istoty niebezpieczne, a także seria ofert domagających się, byście
uwierzyli w rajską przyszłość, która zawsze będzie odkładana na później.
Nie chcę wam tego proponować i z całą miłością pragnę was przestrzec,
abyście nie pozwolili opanować się przez tę ideologię, która nie uczyni was
młodszymi, ale zamieni was w niewolników. Proponuję wam inną drogę,
opartą na wolności, entuzjazmie, kreatywności, nowych horyzontach, ale
jednocześnie kultywując te korzenie, które zasilają i podtrzymują.
185. W tym względzie pragnę zauważyć, że „wielu ojców synodalnych
pochodzących spoza kultury zachodniej wskazuje, że w ich krajach
globalizacja wiąże się z autentycznymi formami kolonizacji kulturowej,
które wykorzeniają młodych z przynależności kulturowych i religijnych, z
których pochodzą. Konieczne jest zaangażowanie Kościoła, aby towarzyszył
im w tych zmianach, tak by nie zatracili najcenniejszych cech swojej
tożsamości”[99].
186. Obserwujemy dziś tendencję do „homogenizacji” młodzieży, do
niwelowania różnic właściwych dla miejsca ich pochodzenia i do zamieniana
w istoty z seryjnej produkcji, którymi można manipulować. Powoduje to
zniszczenie kulturowe, które jest tak samo groźne, jak zanikanie gatunków
zwierząt i roślin[100]. Dlatego w przesłaniu na spotkanie rdzennej młodzieży
zgromadzonej w Panamie zachęcałem ją, aby „podjęła korzenie, gdyż z
korzeni pochodzi siła, która sprawi ich wzrost, rozkwit i owocowanie”[101].

Thirty-third Sunday in Ordinary Time
November 17, 2019

Saturday, November 16
4:00 p.m. +Robert Love & Tadeusz Kurosz from Love
Family
6:00 p.m. +Wladyslaw & Wojciech Midura from Ewa &
Barbara & Families
ST.HYACINTH +Marek Bieniasz from Janina Surdyka &
Family
Sunday, November 17 - Thirty-third Sunday in Ordinary
Time
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Anthony & Mary Kruzel from Casimir &
Anna Kruzel
10:00 a.m. +Antoinette & Edward Kostek from Virginia,
Ralph & Family
12:00 p.m. +Mieczyslaw & Maria Wrzosek and Wrzosek and
Zyla Families from Ela & Family
ST.HYACINTH +Soul of Marek Bieniasz from Malgorzata &
Henryk Zyla
Monday, November 18 - Dedication of the Basilicas of
Sts. Peter & Paul, Apostles
6:30 +Helena Grzejka from Husband
12:00 +Kazimiera Grabowiec from Emilia Samolewicz
ST.HYACINTH +Soul of Marek Bieniasz from Agata and
Leonard Kolbusz & Children
Tuesday, November 19
6:30 - Blessings for Gertrude & Raymond Dziok
12:00 +Stanley Piekos from Jean Raczkowski
ST.HYACINTH +Soul of Frederick from Malgorzata &
Henryk Zyla
Wednesday, November 20
6:30 +Maria Lach from Sister, Jozefa Garncarz
12:00 +Mary Feole from Binczewski Family
7:00 p.m. (Polish) +Waleria & Michal Lekarczyk from Anna
& Tadeusz Lekarczyk
ST.HYACINTH +Lee Ginn from Wife, Kathy
Thursday, November 21 - Presentation of the Blessed Virgin
Mary
6:30 +All Holy Souls in Purgatory
8:45 (School) +Yoland Leblond from Jane Gwozdzik
12:00 +Holy Souls in Purgatory from Jean Raczkowski
ST.HYACINTH +Robert E. Bousquet from Cynthia Wilk
Friday, November 22 - St. Cecilia, Virgin & Martyr
6:30 - Blessings for Sister Andrea Ciszewski
12:00 +Czeslaw & Genowefa Lalak from Daughter Janina &
Family
ST.HYACINTH +Henryk Gwozdz from Monika & Anna
Gwozdz & Family
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Saturday, November 23 - St. Clement I, Pope &
Martyr
7:00 +Antoni & Maria Kruzel from Dziurzynski
Family
4:00 p.m. +Bibiane Durocher from Daughter Carole
6:00 p.m. +Susan Jamroz from Children
ST.HYACINTH - Health & Blessings for
Anonymous
Sunday, November 24 - Feast of Christ the King
6:30 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
8:00 a.m. (Polish) +Kazimierz Tluczek & Eugenia
Kleciak from Wilk Family
10:00 a.m. +Aniela & Kazimierz Wos from Family
12:00 p.m. +Stanislaw Orzol from Wife & Family
ST.HYACINTH +Ellen Ruban from Eleanor
Mokrzycki & Theresa Jarry
WE PRAYERFULLY
REMEMBER all the
faithful departed parishioners of St. Stanislaus
Parish. In particular, our
sincere sympathies go to
the family and friends of Anna Przybyl, Edward
Binczewski and Dolores Woishnis 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 in memory of
+Eugenia
Kata
and
Genowefa
Adamczyk and was donated by their
daughter Elvira & son Stanley.
THANK YOU TO OUR SPONSORS - Our Sunday
bulletin is a primary way we use to communicate with
you. Through our arrangement with the J. S. Paluch
Company, the parish does not pay for the bulletin
printing, which saves us thousands of dollars every
year. Our bulletin is supported through the generosity
of the advertisers - many of whom are our own parish
members. Most are members of our local community.
During these difficult economic times, I urge you to
support our advertisers with your patronage. Tell the
business owner that you appreciate their support of
our parish through their advertising in the bulletin.
This is one small way we can work within our own
community to weather these challenging times. A
strong and vibrant parish is good for our community
and a strong business community is good for our parish.
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St. Stanislaus Friary ______________
Fr. Joseph Bayne
Br. Michael Duffy
Fr. Mieczyslaw Wilk
Fr. Paul Miskiewicz

594-6669
Ext. 114
Ext. 121
Ext. 118
Ext. 116

St. Hyacinth Senior Friars Residence____ 557-6930
Br. Paschal Kolodziej
Br. Hugh Robert Dymski
Fr. Jude Lawrence Surowiec
Br. Nicholas Arden Lorson
Br. Stephen Murphy
Br. Vincent Vivian
Fr. Stanley Sobiech
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

Pastoral Staff
Franciscan Friars
Deacon Joseph Peters
Faith Formation
Deacon Joseph Peters
Sr. Andrea
Parish Pastoral Council
William Zaskey
John Tourigny
Edyta Makusiewicz
Helen Banas
Paula Piela
Ray Dziok
Bernie Gelinas
Marian Zielinski
Sandra Peret
Virginia Bauch
Mason Kumiega
Agnes Czarniecki
Support Staff
Agnes Olbrys
Gladys Les
Izabela Ziobro
Karl Hammond
David Kupiec
Richard Koske
Br. Paschal Kolodziej

Mother Angela Convent___________
Sr. Norbert Petrucci, FMSA
Sr. Agnesa Negru, FMSA
Telephone Numbers
Parish Office
School Office
Parish Fax
School Fax
Deacon Joe Peters

594-6444

594-6669
592-5135
594-5259
598-0187
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 ststansbasilica.org/san-damianogroup
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

School
Sr. Ceil
Karen Shea
Kelly Zacharie
Mary LaCroix
Cindy Conklin
Bruce Baillieul
Bogdan Bryda
Music
John Makselon
Margaret Bielin
William Ferron
Michael Broer
Chris Marini
Jacob Broer (San Damiano)
Ministry of Care
Sr. Agnesa
Sr. Norbert
Mary Blanchette
Dennis Bajek
Gladys Les
Roma Wilk

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.
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Sign up here:

https://www.jspaluch.com/BulletinSubscribe.aspx
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

• Full Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

EARN MONEY!

Interested? Call Kay Leane 1.800.621.5197 x2823

$19.95 a month

DO GOOD! MAKE A

or Email Resume to RECRUITING@JSPALUCH.COM
POSITIVE IMPACT!
www.jspaluch.com

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

J.S. Paluch
1-800-524-0263

Call Today!

Blessed Art Thou

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

Standing on the Rock CD by James Wahl

Mother, Lady, Mystic, Queen
Art by Brother Michael O’Neill McGrath, OSFS
Prayers by Father Richard N. Fragomeni
Hardcover book $39.95

FUN AND FAITH-FILLED MUSIC
for little ones, with 10 songs based on Bible stories
and the teachings of Jesus.
This is a new music collection for
preschool children and those who are
in early grade school.

800-566-6150

$17.00 + S&H

World Library Publications
the music and liturgy division of J.S. Paluch Co., Inc.
www.wlpmusic.com

800-566-6150 • www.wlp.jspaluch.com/14028.htm

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: sales@jspaluch.com

www.jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263
511465 St Stanislaus Church (B)

www.jspaluch.com
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KLM AUTO REPAIR
✂
AND USED CAR SALES

John Michon

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You

Parishioner

REALTOR®, CBR

20 Year Multi-Million Dollar Club

Patronize One of Our Advertisers

Cell: 413.537.3452 Residence: 413.592.5017
Email: jmichon@wmasshomes.com
Chicopee l Longmeadow l Northampton
Westfield l Wilbraham

Full Auto Service
600 Front Street
Chicopee 413-331-4105

592-9256
KOZIKOWSKI
FUNERAL HOME

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your
business because of it!

Joseph E. Kozikowski, Director

565 Front St.
Life Safety, Security
And
Communication Systems

“ATTENTION!”
I BUY HOUSES & ESTATE HOMES IN CHICOPEE

637 Front Street
Chicopee, MA 01013
Tel 413-594-9916
www.cebula.com

Chicopee, MA 01013

GENO’S
AUTO SERVICE, INC.

(413) 594-4520

25 Sheridan St., Chicopee, MA

McClellandsEvents@yahoo.com

(413) 592-6151

123 Academy Street

TONY’S AUTO REPAIR
Foreign & American Cars
A/C & Tire Service

341 Chicopee St. • Chicopee

594-5180

MICHAEL E. NAWROCKI

Beata Tyminska, M.D., FAAP
Magda Czerkawska, M.D., FAAP

20 YEARS EXPERIENCE IN
CHICOPEE WITH REFERENCES

INSURANCE
& REAL ESTATE

PEDIATRIC CARE FROM BIRTH TO 18 YEARS
299 Carew St., Suite 210, Springfield
Located at Mercy Medical Center
Affiliated with Baystate Medical Center

idealinsurance.com

474-6281
Mowimy Po Polsku

732-5580 • Mówimy po polsku

Cierpial Memorial Funeral Homes
61 GRAPE STREET
CHICOPEE, MA 01013

DUANE BENNETT

413-233-8604

homesbyideal.com

474-6283
Mowimy Po Polsku

Saint Margaret
Sunday Missal

69 EAST STREET
CHICOPEE FALLS, MA 01020

An ideal companion
for personal prayer.

413.598.8573 • www.cierpialmemorialfuneralhomes.com

In Stock & Ready to Order Today.

BERNARDINO’S
BAKERY

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

105 Exchange St.
Chicopee

Tel: 413-592-1944

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 12/31 TO RECEIVE

X OFF
75% 50%

499 SPRINGFIELD ST.
CHICOPEE, MASS

598-8114
Open 7 Days a Week
Mass Lottery Agent

LABOR*

*After 12/31/19 customer will be
eligible for 50% off labor.
Does not include cost of material.
Offer expires 3/31/20.

Receive a $25 Lowe’s Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation
will receive a $25 gift card. Retail value $25. Offer sponsored by LeafGuard Holdings
Inc. Limit one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter
protection. This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or
involved with a life partner, both cohabitating persons must attend and complete
presentation together. Participants must have a photo ID, be able to understand
English, and be legally able to enter into a contract. The following persons are not
eligible for this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home consultation
within the past 12 months and all current and former Company customers. Gift may
not be extended, transferred, or substituted except that Company may substitute a
gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to the
participant via first class United States Mail within 21 days of receipt of the
promotion form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any
kind. Offer not sponsored or promoted by Lowe’s and is subject to change without
notice prior to reservation. Expires 3/31/20.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 978-615-1406

LeafGuard operates as LeafGuard of New England in Massachusetts under MA HIC
registration number 191456 and in Rhode Island under RI Contractor Reg. #42097

511465 St Stanislaus Church (A)

www.jspaluch.com

• LeafGuard® is
guaranteed never to
clog or we’ll clean it
for FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out leaves,
pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder to
clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not a flimsy
attachment

*Guaranteed not to clog for as
long as you own your home, or
we’ll clean your gutters for free.

Get it. And forget it.®
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

