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: 5:00 p.m.
Sunday Morning: 7:00, 9:00 (Polish) &
11:00 a.m.
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.;
4:00 - 4:55 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
New Year’s and Epiphany Greetings in this Year of our
Lord 2020. What gift can I bring to the Manger? Not
gold, frankincense, or myrrh, but perhaps something
more simple and personal. Maybe a little more patience. Maybe sharing some time with one of our Basilica ministries or organizations.
Maybe a few
minutes of extra prayer. Instead of a New Year’s Resolution, tune in on
one little gift to give Jesus. My maternal Grandmother’s favorite Christmas Carol was “The Little Drummer Boy.” Recall the words: “I have no
gift to bring par rumpa bum, bum…Shall I play for him, par rumpa bum bum, on my
drum?” As a drummer growing up, these words echo well and encourage me. Hope they
help you too. Happy New Year!
Please join us at 3:00 P.M. this Sunday in the Upper Basilica for our
Epiphany Concert. Let us enjoy the beautiful voices and cheer of
our English Choir, Polish Choir, San Damiano Music Ministry, and
the Dan Kane Choir from our School. “This will be a sign for you:
you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” And
“suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, And
on earth peace among men with whom He is pleased.” Come join
the angels at the Manger!
We began our NEW MASS SCHEDULE this weekend January 4 / 5,
2020. This was a year-long study and discernment process. I am grateful
to all who helped and to those who have showed their support and affirmation. Adjustment and change is always painful in our lives, but also affords
us opportunities for growth and new life. Now, hopefully, we will have a
larger community assembled for each Mass and I’m especially happy that
all our weekend Masses will have music, to praise the Lord, as the Eucharist is the highlight of our week, the hallmark of our Catholic Faith.
Saturday Vigil Mass
Sunday
Sunday
Sunday

5:00
7:00
9:00
11:00

P.M.
A.M. Mass
A.M. POLISH MASS
A.M. Mass

San Damiano Ministry
Janek Makselon
Janek & Polish Choir
Margaret and Choir

All are welcome this Monday January 6 at 8:00 A.M.to a
special Pre-Inauguration Mass in the Upper Basilica to
pray for and with our new Mayor John Vieau. What a
great way for Mayor Vieau to begin his term as our City
Mayor!
Peace and all good things!

Friar Joe
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EPIPHANY CONCERT - Please join us for our Epiphany Concert this Sunday,
January 5th, at 3:00 p.m. in the Upper Basilica as the combined music ministries of
our parish get together for a wonderful afternoon of song and reflection. Enjoy the
music of the Christmas Season as we celebrate the Feast of the Epiphany. Light refreshments will be served after the concert.
MAYORAL INAUGURATION MASS - Join us at 8:00 a.m. on Monday, January 6, in the Upper Basilica for a special Mass in honor of the inauguration of John Vieau as Mayor of Chicopee. All are welcome to pray for and with our
newly elected Mayor.
SCHOOL CALENDAR RAFFLE - St. Stanislaus School is sponsoring a February Sweepstakes Raffle for a $20 donation per chance. Winners will be chosen each day of the month, with daily winners receiving $100 per day. Winnings
for February 14th and 29th will be $500! Calendar Raffles will be sold at the school and parish offices. They make
great gifts that bring joy to the recipients and our school children!
RETREAT FOR MEN at Our Lady of Calvary Retreat Center in Farmington, CT - Father Warren Savage will lead a retreat for men at Our Lady of Calvary Retreat Center February 8, 2020 @
9:00 am - February 9, 2020 @ 12:00 pm. The theme of the retreat is Go in Peace, Glorifying the
Lord with your life! The retreat will include an opportunity to celebrate the Sacrament of Reconciliation and Mass. Visit OLC’s website https://www.ourladyofcalvary.net/event/retreat-formen/ or call the retreat center at (860) 677-8519 for more information and to register.
MARCH FOR LIFE IN WASHINGTON, DC - Mass Citizens for Life and the
Diocesan Pro Life Commission are sponsoring a bus trip to the March for Life in
Washington, D.C. Busses will leave at 10:00 p.m. on January 23, 2020. Busses
will return to Western Mass between 11:30 p.m. and 1: a.m. January 24-25. The
cost of the trip is $72 per person. For more information or registration, please call
MCFL at (413) 583-5034 or email pbradford@masscitizensforlife.org. Join hundreds of thousands of pro lifers and speak out for life!

 BLESSING OF HOMES 
The Feast of the Epiphany of the Lord, January 5, is a time of the
year when we traditionally bless our homes and ask the Lord’s
blessings on our families for the coming year. If you wish to have
your home blessed call the Parish Office and ask for a friar to come
and bless your house. Otherwise, you may use the house blessing
that follows using the chalk and incense that was blessed at
the Masses this weekend. We ask that you follow the ceremony
outlined below in blessing the home.
Blessing Ceremony
A Christmas Carol is sung.
Read from the Bible John 1:1-16.
The head of the household prays, “The three Wise Men, Casper, Melchior, and Balthazar, journeyed to
Bethlehem to find the Christ Child, and followed the star to God’s Son, who became man. May the peace of
Christ rest in our home; may our home be a dwelling of the Lord’s mercy, love, joy, peace, and forgiveness.
May all who enter our home experience Jesus Christ in all that we say and do. We ask this through Christ
our Lord.”
Another member of the family marks the doorpost with the blessed chalk - 20+C+M+B+20 - and then carefully burn the blessed incense.
A closing Carol is sung.
The meaning of the doorpost markings 20+C+M+B+20: The letters are the initials of the traditional names of the
Three Magi: Caspar, Melchior, and Balthasar. These letters also abbreviate the Latin phrase Christus mansionem benedicat, "May Christ bless the house." And of course, the beginning and ending numbers are the year.
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THIS WEEK IN THE PARISH
SATURDAY, JANUARY 4
...CYO Basketball - School Gym
...Jr. Youth Ministry Gym Night - 6:30 - 8:30 P.M. - School
SUNDAY, JANUARY 5
...Sunday Sandwich Ministry - 10:45 A.M. - School
...Baptismal Instructions - 1:00 P.M. - Parish Office
...CYO Basketball - School Gym
...CHRISTMAS CONCERT - 3:00 P.M. Upper Basilica
MONDAY, JANUARY 6
...HASA Meeting - 6:30 P.M. - School Library
...Basketball - School Gym
TUESDAY, JANUARY 7
...School Board Meeting - 6:00 P.M. - School Library
...Basketball - School Gym
WEDNESDAY, JANUARY 8
...Confirmation Classes (Years 1 & 2) - 6:45 - 8:00 P.M. - School
...Polish Prayer Group Mass - 7:00 P.M. - Lower Basilica
...Jr. Youth Ministry Committee Meeting - 7:00 P.M. - School Library
...Basketball - School Gym
THURSDAY, JANUARY 9
...School Liturgy - 8:45 A.M. - Upper Basilica
...Basketball - School Gym
FRIDAY, JANUARY 10
...Bingo - held at 6:20 P.M. - School
SATURDAY, JANUARY 11
...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, JANUARY 12
...NO Sunday Sandwich Ministry...
...SCHOOL (OPEN HOUSE) - 11:00 A.M. ...Baptisms - 1:00 P.M. - Upper Basilica
...Novena to Our Lady of Czestochowa - 3:00 P.M. - Upper Basilica

Weekly Stewardship
Report
Today we remember the three wise men
from the East who came to pay homage to
the infant Jesus, bringing Him rich gifts
of gold, frankincense, and myrrh. The
gifts we bring — our time, service, and
some share of what we earn for the work
we do — are equally precious in His
sight.
DECEMBER 21/22
First Collection
Total
$7,596
Second Collection: Fuel & Heat
Total
$2,878
SECOND COLLECTION
This Week - Elms College
Next Week - Our School
Please continue to be generous.

HAPPY BIRTHDAY to our parish
bookkeeper, Agnes Olbrys, who celebrated her birthday on January 1st. Blessings
and peace to her, and thanks for her extensive work for
the Basilica
Family.

ELMS COLLEGE COLLECTION - The Collection this weekend is for ELMS
College, our neighbor. We have a strong tie to Elms over the years, especially
with Brother Michael there as Asst. Dean of the Nursing Program and operating
the CareRvaN. Be as generous as you are able. As you know, Elms was founded
by the Sisters of St. Joseph in 1928. This collection goes for the Founders Fund
for Excellence, to continue empowering its students to effect positive change in
the community and world. For information on scholarships or to apply, visit
www.elms.edu/apply or call (413) 265-2213.
TO OUR MINISTERS OF HOSPITALITY - With the NEW MASS SCHEDULE, I ask
you to please re-organize, talk, share, and try to get the new Mass times covered. Be aware
that at the 5:00 P.M. Vigil Mass our San Damiano Music Ministry will lead us in worship. I
want to continue to have our young people involved in the various ministries, including the
ministry of hospitality as Ushers. So, please welcome the young people who have been assisting in the past at the former 6:00 P.M. Liturgy. ALSO, IF THERE IS ANYONE IN THE
PARISH WHO MIGHT CONSIDER JOINING THE MINISTRY OF HOSPITALITY AS AN
USHER, please speak to one of the Ushers, who in turn can let the Friars know.
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MINISTERS OF NEXT WEEK'S LITURGIES
January 11/12
Altar Servers
5:00 p.m.
Julia Fettes, Richard Bernard, III, Kaylee Raineault
9:00 a.m.
Maximilian Czarniecki, Anthony Czarniecki,
Oksana Dobronski
11:00 a.m.
Adam Walters, Aidan O’Neil, Hannah O’Neil
Extra-Ordinary Ministers of Holy Communion
5:00 p.m.
Cup: Urszula Wolanska-Fettes, Jeanne Malikowski, Agnes
Olbrys, Marianne Papp; Host: Michael Fettes
7:00 a.m.
Bob Buckley, Al Kendall
9:00 a.m.
Cup: Lidia Myszkowski, Andrzej Myszkowski;
Choir: Gladys Les
11:00 a.m.
Cup: Dennis Bajek, Sonja Grinuk, Virginia Farley,
Elizabeth Shaheen; Choir: Sr. Agnesa
With gratitude we acknowledge the following donation…
TAKE & EAT SANDWICH MINISTRY
 $5 from Jennie Anderson
MINISTRY OF CARE
 $100 from David Kupiec

Readers
5:00 p.m.
7:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.

Karen Ford
Jan Peters
Lucjan Czarniecki
Aimee Ludwin
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STYCZEN
2020
UROCZYSTOSC
OBJAWIENIA
PANSKIEGO

Uroczystość
Objawienia
Pańskiego nie tylko
przypomina
nam
historyczne
wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii według św.
Mateusza. Uroczystość ta zwraca naszą uwagę na fakt o
wiele bardziej doniosły i niezwykły, a mianowicie na fakt, że
Bóg pragnie się objawić swojemu ludowi. To objawianie się
Boga wielokrotnie opisywane w Starym Testamencie
dokonuje się w sposób ostateczny we Wcielonym Słowie
Bożym Jezusie Chrystusie. Autor Listu do Hebrajczyków
ujmuje to bardzo wyraźnie kiedy pisze: "Wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna" (Hbr 1:1-2). Jest sprawą kardynalnej wagi
uznanie doniosłości faktu objawienia się Boga w Synu. Sam
Bóg uznał, że najlepszym i najbardziej właściwym sposobem
samo-objawienia się człowiekowi będzie objawienie w
Jezusie Chrystusie, Wcielonym Synu Bożym. To samoobjawienie się Boga jest bardzo często przedstawiane w
Piśmie Świętym jako oświecenie, przyjście światła "na
oświecenie". Symeon mówi w świątyni w czasie ofiarowania:
"Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela." (Łk 2:29-32). A święty Jan pisze w prologu do
swojej Ewangelii: "Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co
się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła." (J
1:1-5). Także sam Chrystus mówi o sobie: "Ja przyszedłem
na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie
pozostawał w ciemności." (J 12:46) Można nawet
powiedzieć, że fakt ten jest najistotniejszym elementem
wiary. Bóg postanowił "oświecić" lud swój, "oświecić"
człowieka żyjącego w ciemności grzechu i dlatego objawił
się jako Jezus Chrystus – Bóg Wcielony. Jeśli zanegujemy
fakt wcielenia, jeśli zanegujemy prawdę, że Jezus Chrystus
jest Wcielonym Synem Bożym, samo-objawieniem się Boga,
to cała nasza wiara legnie w gruzach, bo musimy wtedy
zanegować również i to, że jest On Mesjaszem, Zbawicielem,
Odkupicielem, Wyzwolicielem. A wtedy nie ma zbawienia,
nie ma życia wiecznego, nie ma Bożego Miłosierdzia, a
wszystko jest tylko złudzeniem i nieporozumieniem. Dlatego
właśnie chrześcijanie od początku tak bardzo bronili prawdy
o samo-objawieniu się Boga przez Wcielenie. I dlatego też do
dzisiaj prawda ta jest najbardziej zwalczaną prawdą
teologiczną, zwalczaną przez niedowiarków i ateuszy. Szatan
próbuje nam ustawicznie wmawiać, że Jezus nie jest
Wcielonym Synem Bożym a jedynie niezwykłym (ale tylko)
człowiekiem, mądrym guru, nauczycielem, wędrownym
kaznodzieją. Jeśli Jezus nie jest ostatecznym Słowem Bożym
wypowiedzianym do człowieka, jeśli nie jest Światłością

Świata, to wtedy nadal żyjemy w ciemności i ciemności nas
ogarniają, nadal żyjemy w ciemności grzechu, bo nie ma
Odkupiciela, nie ma Tego, Który nas -przez "oświecenie"- z
owej ciemności wyprowadzi. Jest jednak jeszcze jeden ważny
element owej Bożej pedagogiki oświecenia. A mianowicie; aby
to oświecenie rzeczywiście się dokonało musi ono zostać
rozpoznane i przyjęte przez tych, do których zostało skierowane.
Mędrcy ze Wschodu z dzisiejszej Ewangelii szukają światła,
szukają nowo-narodzonego Syna Bożego, oni Go rozpoznają i
przyjmują, składając Mu hołd. Ale nie wszyscy idą za
przykładem mędrców. Jak w dalszej części prologu pisze św.
Jan: "Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a
świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (ŚWIATŁO)
przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli." (J 1:9-11)
I dlatego nadal tak wielu ludzi żyje w ciemności i beznadziei. W
rozmowie z Nikodemem Jezus stwierdza również ze smutkiem:
"... światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki" (J 3:19). Jest
to niestety prawda nadal aktualna dla wielu tych, którzy odrzucili
i nadal odrzucają światło, także w naszych czasach. Jest to
prawda o tych, którzy bardziej umiłowali ciemność, bo złe są ich
uczynki. I dlatego boją się oni Światłą, boją się Wcielonego
Syna Bożego i prawdy tej przyjąć nie chcą. Warto więc w
dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego zadać sobie to
bardzo ważne pytanie:
Papież Benedykt XVI skrytykował „chłodne akademickie
podejście” do Pisma Świętego, które prowadzi do „wiwisekcji
tajemnicy” przy „ignorowaniu wymiaru nadprzyrodzonego”.
„Tacy byli uczeni, których napotkali Mędrcy ze wschodu
podążający do Betlejem: wiedzieli, gdzie narodziło się Dziecię,
ale wiadomość ta nie dotknęła ich życia. Mogli udzielić
informacji, ale nie przyczyniła się ona do formacji ich własnego
życia” - zauważył Benedykt XVI.
KAZIK

Zapraszamy na KONCERT
KOLĘD, - dziś, w niedzielę,
5 stycznia o godz. 3:00 PM w
Bazylice
gȯrnej,
w
wykonaniu
połączonych
chórȯw parafialnych.
Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy nowy roskład niedzielnych Mszy św. Msza, św. w j. polskim w każdą niedzielę
o godz. 9:00 A.M. Polski chȯr z P. Jankiem Makselonem.
Dołącz do nas, w poniedziałek, 6 stycznia, o godz. 8:00 AM
w Bazylice górnej specjalna Msza św. z okazji inauguracji
nowego burmistrza miasta Chicopee, P. Johna Vieau.
Zapraszamy na Mszę św. w j. polskim, w środę, 8 stycznia, o godz. 7:00 P.M. w Bazylice Dolnej.
W następną niedzielę, 12 styczeń, nasze comiesięczne
NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 3:00 P.M. w Bazylice gȯrnej.
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POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

CHRISTUS VIVIT

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO
ROZDZIAŁ SIÓDMY - Odpowiednie środowiska
216. We wszystkich naszych instytucjach musimy znacznie bardziej rozwijać i
umacniać naszą zdolność do serdecznej gościnności, ponieważ wielu
przybywających ludzi młodych znajduje się w sytuacji głębokiego osierocenia.
I nie mam na myśli pewnych konfliktów rodzinnych, ale doświadczenie, które
dotyczy w równym stopniu dzieci, młodzieży i dorosłych, matek, ojców i
dzieci. Dla wielu naszych współczesnych sierot – być może dla nas samych –
wspólnoty takie jak parafia i szkoła powinny oferować drogi bezinteresownej
miłości i promocji, afirmacji i rozwoju. Wielu młodych czuje się dzisiaj
dziećmi porażki, ponieważ marzenia ich rodziców i dziadków zostały spalone
na stosie niesprawiedliwości, przemocy społecznej, tego „ratuj się, kto może”.
Ileż eliminacji! Jeśli młodzi ludzie dorastali w świecie popiołów, niełatwo jest
im podtrzymywać ogień wielkich pragnień i planów. Jeśli dorastali na pustyni
pozbawionej znaczeń, jakże mogą chcieć poświęcić się, by siać?
Doświadczenie nieciągłości, eliminacji i upadku podstawowych pewników,
któremu sprzyja dzisiejsza kultura medialna, powodują to uczucie głębokiego
osierocenia, na które musimy odpowiedzieć poprzez tworzenie przestrzeni
braterskich i atrakcyjnych, gdzie żyłoby się sensownie.
217. Tworzenie „domu” to ostatecznie „tworzenie rodziny; to uczenie się
odczuwania jedności z innymi, abstrahując od powiązań utylitarystycznych lub
funkcjonalnych; bycie zjednoczonymi w taki sposób, że odczuwamy życie
jako trochę bardziej ludzkie. Tworzenie domu to umożliwienie, aby proroctwo
nabrało kształtu i uczyniło nasze godziny i dni mniej nieprzyjaznymi, mniej
obojętnymi i anonimowymi. To tworzenie więzi, które buduje się przez proste,
codzienne gesty, które wszyscy możemy wykonywać. Jak wszyscy dobrze
wiemy, dom potrzebuje współpracy wszystkich. Nikt nie może być obojętny
lub obcy, ponieważ każdy jest kamieniem niezbędnym do jego budowania. A
to zakłada proszenie Pana, aby dał nam łaskę uczenia się cierpliwości, uczenia
się przebaczenia sobie nawzajem. Uczenia się każdego dnia zaczynać od
nowa. A ile razy trzeba wybaczać lub zaczynać od nowa? Siedemdziesiąt
siedem razy – tyle, ile jest konieczne. Tworzenie silnych więzi wymaga
zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem. I w ten
sposób zachodzi cud doświadczenia, że tutaj człowiek rodzi się na nowo. Tutaj
wszyscy rodzimy się na nowo, ponieważ odczuwamy skuteczne działanie
czułości Boga, która umożliwia nam marzenie o świecie bardziej ludzkim, a
zatem i bardziej Bożym”[114].
218. W tym kontekście, w naszych instytucjach musimy oferować młodym
stosowne miejsca, którymi mogliby zarządzać według swego uznania i gdzie
mogliby swobodnie wchodzić i wychodzić, miejsca, które byłyby dla nich
gościnne i gdzie mogliby spontanicznie i ufnie iść na spotkanie innych
młodych, zarówno w chwilach cierpienia czy nudy, jak i wtedy, gdy chcą
świętować swoje radości. Coś z tego dokonały niektóre oratoria oraz inne
ośrodki młodzieżowe, które w wielu przypadkach są środowiskiem, w którym
młodzi przeżywają doświadczenia przyjaźni i zakochania, gdzie się spotykają,
mogą wspólnie słuchać muzyki, dzielić czas rekreacji, sportu, a także
wymieniać się swoimi refleksjami czy razem się modlić, z pewnym wsparciem
i różnymi propozycjami. W ten sposób następuje to niezbędne głoszenie
„jednej osoby drugiej osobie”, którego nie można zastąpić żadnymi zasobami
czy strategią duszpasterską.
219. „Przyjaźń i relacje, często w grupach mniej lub bardziej
zorganizowanych, stwarzają okazję do wzmocnienia umiejętności społecznych
i relacyjnych w kontekście, w którym nie jest się ocenianym i osądzanym.
Doświadczenie grupowe jest także wielką okazją do dzielenia się wiarą i do
wzajemnej pomocy w dawaniu świadectwa. Ludzie młodzi potrafią prowadzić
innych młodych i być prawdziwymi apostołami wśród swoich
przyjaciół”[115].
220. Nie oznacza to, aby się izolowali i tracili wszelki kontakt ze wspólnotami
parafialnymi, ruchami i innymi instytucjami kościelnymi. Włączą się jednak
lepiej we wspólnoty otwarte, żywe w wierze, pragnące promieniować Jezusem
Chrystusem, radosne, wolne, braterskie i zaangażowane. Wspólnoty te mogą
być drogami, w których młodzi czują, że możliwe jest pielęgnowanie cennych
relacji.
Duszpasterstwo instytucji edukacyjnych
221. Szkoła stanowi niewątpliwie platformę, by dotrzeć do dzieci i młodzieży.

Jest ona szczególnym miejscem promocji osoby i z tego względu wspólnota
chrześcijańska zawsze poświęcała jej wielką uwagę, czy to kształcąc osoby
nauczające i kadrę kierowniczą, czy też tworząc swoje szkoły, różnych rodzajów i
stopni. W tej dziedzinie Duch Święty wzbudził niezliczone charyzmaty i
świadectwa świętości. Niemniej szkoła potrzebuje pilnej samokrytyki, jeśli
weźmiemy pod uwagę wyniki duszpasterstwa wielu instytucji oświatowych,
duszpasterstwa skoncentrowanego na nauce religii, które często okazuje się
niezdolne do wzbudzenia trwałych doświadczeń wiary. Ponadto istnieją szkoły
katolickie, które wydają się być zorganizowane tylko po to, aby trwały. Lęk przed
zmianami czyni je niezdolnymi, by tolerować niepewność, i popycha je do
zamykania się w obliczu zagrożeń rzeczywistych lub wyimaginowanych, jakie
przynosi z sobą każda zmiana. Szkoła zamieniona w „bunkier”, chroniący przed
błędami „zewnętrznymi” jest karykaturalnym wyrazem tej skłonności. Obraz ten
odzwierciedla w sposób prowokacyjny to, co doświadcza wielu ludzi młodych w
chwili wyjścia z niektórych placówek oświatowych: niemożliwa do pokonania
rozbieżność pomiędzy tym, czego ich uczono, a światem w którym żyją. Również
otrzymane przez nich propozycje religijne i moralne nie przygotowały ich do
stawienia czoła światu, który ich wyśmiewa, a nie nauczyli się takich sposobów
modlitwy i przeżywania wiary, które łatwo można by podtrzymać pośród rytmu
tego społeczeństwa. Istotnie, jedną z największych radości wychowawcy jest to,
gdy widzi, że jego uczeń staje się osobą silną, zintegrowaną, biorącą czynny
udział w życiu i zdolną do dawania.
222. Szkoła katolicka jest nadal istotną przestrzenią ewangelizacji ludzi młodych.
Ważne jest uwzględnianie kilku inspirujących kryteriów wskazanych w
Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z myślą o odnowieniu i ożywieniu
szkół
i
uniwersytetów
„w
wyjściu”
misyjnym,
takich
jak:
doświadczenie kerygmatu, dialog na wszystkich poziomach, interdyscyplinarność
i trans-dyscyplinarność, promowanie kultury spotkania, pilna potrzeba „tworzenia
sieci” i opcji na rzecz najuboższych, tych, których społeczeństwo odtrąca i
odrzuca[116]. Także zdolność integrowania umiejętności głowy, serca i rąk.
223. Z drugiej strony, nie możemy oddzielić formacji duchowej od formacji
kulturowej. Kościół zawsze starał się stworzyć dla młodych przestrzeń dla
najlepszej kultury. Nie powinien z tego rezygnować, ponieważ ludzie młodzi
mają do tego prawo. A „zwłaszcza dzisiaj, prawo do kultury oznacza ochronę
mądrości, czyli wiedzy ludzkiej i uczłowieczającej. Nazbyt często jesteśmy
uwarunkowani banalnymi i przemijającymi wzorcami życia, które pobudzają do
pogoni za tanim sukcesem, dyskredytując poświęcenie, wpajając ideę, że
studiowanie jest nieprzydatne, jeśli nie daje od razu czegoś konkretnego. Nie,
nauka służy do stawiania sobie pytań, do tego, by nie dać się znieczulić
banalności, do poszukiwania w życiu sensu. Trzeba domagać się prawa do tego,
aby nie dać się zdominować licznym syrenom, które obecnie odwracają uwagę od
tego poszukiwania. Odyseusz, aby nie dać się uwieść śpiewowi syren, które
czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skały, przywiązał się do masztu
i zatkał uszy towarzyszom podróży. Natomiast Orfeusz, aby oprzeć się śpiewowi
syren, uczynił coś innego: zagrał melodię piękniejszą, która oczarowała syreny.
Oto wasze wielkie zadanie: odpowiadać na paraliżujące śpiewki
konsumpcjonizmu kulturowego decyzjami dynamicznymi i mocnymi,
poszukiwaniami, wiedzą i dzieleniem się”[117].

SZKOLNA LOTERIA - Szkoła Św. Stanisława
sponsoruje loterię na miesiąc luty. Kalendarze na loterię w
cenie $20 można zakupiċ w biurze szkoły.
Święto
Trzech Krȯli rozpoczyna tradycyjne wizytę
duszpasterską, zwana również kolędą. Jest to okazja do
błogosławieństwa domu i osobistego spotkania z jednym z
Ojcȯw pracujących w naszej parafii.
Pragniemy zorganizowaċ
uroczysty
OPŁATEK
PARAFIALNY – jeśli
możesz pomȯc, proszę
zgłoś swȯj udział. Szczegȯłowe informacje na str.
8 biuletynu. Każda osoba
mile widziana.
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ZAPROSZENIE DO ZORGANIZOWANIA
OPŁATKA PARAFIALNEGO

INVITATION FOR A PARISH “OPŁATEK”
GET-TOGETHER

DRODZY BRACIA I SIOSTRY,

DEAR BROTHERS AND SISTERS IN GOD,

Wyjątkowy i niepowtarzalny czas, jaki niesie ze sobą
Boże Narodzenie, daje nam i pozostawia w nas żywą oraz
autentyczną nadzieje na nowe, lepsze, pełne radości
życie.

Christmas, a unique and extraordinary time of the year
that commemorates Christ’s Birth, gives us an authentic
and lively hope for a better life, filled with joy and gladness.

Betlejemska grota, choć zimna, pusta i ciemna, wypełniła
się ciepłem, radością i światłem Bożego Syna.

The stable in Bethlehem, though seemingly cold, dark and
desolate, was filled with warmth, happiness and the light
of the Son of God.

Tym właśnie ciepłem i tą radością, którą przynoszą
narodziny Bożego Dziecięcia, chcemy zjednoczyć się
z wszystkimi członkami wspólnoty parafialnym jako
jedna rodzina i DZIELIĆ się SWOJA WIARA i
wzajemnie się umacniać na drodze za Chrystusem.
PLANUJEMY ŁADNE ZORGANIZOWAC OPŁATEK
PARAFIALNY
DLA
CALEJ
PARAFII.
POTRZEBUJEMY CHETNYCH DO POMOCY.
WSZYSCY CHETNI SA MILE WIDZIANI I
PROSZENI SA DO ZAPISYWANIA SIE W BIURZE
PARAFIALNYM wypełniając poniższy formularz.
DOKLADNA DATA ZOSTANIE PODANA.
OD NAS ZALEZY ZORGANIZOWANIE TEGO
OPŁATKA.
POMYSLMY
SZCZERZE
I
ODPOWIEDZMY
NA
TO
ZAPROSZENIE
POZYTYWNIE.
Pozdrawiam,
Ojciec Mietek

It is these feelings of warmth and happiness that the birth
of Baby Jesus brings to us. We want to UNITE as the
Parish Community to be one family and to SHARE OUR
FAITH strengthening one another as we follow in Christ’s
footsteps.
WE ARE PLANNING TO ORGANIZE A PARISH GETTOGETHER “OPŁATEK” AND WE NEED VOLUNTEERS.
If you are interested in such an event, please, let us know
that you would attend and if you would be interested in
helping to arrange it. Please, fill out the form and let us
know at the parish office.
The exact date and the details of the event will be published at a later date.
It is up to US, as a community, to organize this celebration. Please, let us know if you’re interested.
Sincerely,
Father Mietek

“OPŁATEK” GET-TOGETHER
Name: ________________________________________________________________



I am interested in attending



I am interested in volunteering at the event



I am interested in helping organize the event

Please return this response form to the Parish Office or the collection basket by January 19.

Epiphany of the Lord
January 5, 2020

Saturday, January 4
5:00 p.m. - Blessings for the New Year for Nocon & Arcoleo
Families from Family
Sunday, January 5 - Epiphany of the Lord
7:00 a.m. +Janusz Burda from Wife Celina
9:00 a.m. (Polish) +Edward Binczewski from Joseph
& Edna Miodonka and Family
11:00 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
Monday, January 6 - Saint Andre Bessette
6:30 +Fr. Lucjan Krolikowski, OFM Conv. From Rajpold
Family
12:00 +Jean Wegrzyn from Family
Tuesday, January 7 - Saint Raymond of Penyafort
6:30 +Stanislaw Nocon from Dorota and John Wolanski with
Family
12:00 +Anna & Piotr Bernat from Family
Wednesday, January 8
6:30 +Genevieve Sypek from Linda Nawracaj
12:00 +Ignacy and Stefania Bak from Daughter Halina with
Family
7:00 p.m. (Polish) - New Years Blessings for Les, Bresnahan
& Hosmer Families from Family
Thursday, January 9
6:30 +Stephen Pietras from Corinne LeMay
8:45 (School) - Blessings for Fr. Joseph Bayne, OFM Conv.
12:00 - Susie Lopes and Szetela Family from Richard and
Agnes Ricardi
Friday, January 10
6:30 +Katherine Monette from Dudziak Family
12:00 - Jim Lyons from Ricardi Family
Saturday, January 11
7:00 +Katherine Monette from Joyce Fitzgerald
5:00 p.m. +Elsie Janczulewicz from her Daughter
Mary Kelly
Sunday, January 12 - Baptism of the Lord
7:00 a.m. - Parishioners of St. Stanislaus
9:00 a.m. (Polish) - On Bart’s Birthday for Living and
Deceased Members of the Orzol Family
from Mom
11:00 a.m. +Frank Kozikowski (3rd Anniversary of his
Passing) from Wife & Family
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WE PRAYERFULLY
REMEMBER all the
faithful departed parishioners of St. Stanislaus
Parish. In particular, our
sincere sympathies go to
the family and friends of Eleanor Mokrzycki, Samuel Pitittieri and Edward Modlish who have gone
recently to their eternal reward. May they, through
the mercy of God, rest in peace. Amen.
CANDLE BEFORE MAIN ALTAR
the weekend of December 22nd was
burning for Health & Blessings for Theresa Ukleja.
CANDLE BEFORE MAIN ALTAR this week is
burning for Health & Blessings for Theresa Ukleja.
CANDLE BEFORE THE BLESSED MOTHER is
burning for New Year Blessings for Francis Guzik,
Shirley Gunning and Eileen Wozniak and was donated from Francis Guzik.
ST. ANTHONY CANDLE this week is burning for
Health & Blessings for their Children and Grandchildren and was donated by their parents.
INVITING ALL GRANDPARENTS TO COME
CELEBRATE “A JULIAN CHRISTMAS" - Start
2020 off right by prioritizing prayer and making A
New Year's Wish List for you and your family and
placing it on the “Grandparent’s New Year 2020
Prayer Tree" at 11:00 a.m. on Tuesday, January 7, at
St. Peter & St. Casimir Church, Westfield. St. Nicholas is coming to thank us for being such good praying grandparents this past year! You are welcome to
bring a favorite dish to share at the “Julian Christmas
Potluck " following the prayer time. Call Alicia at
(413) 579-4739 for more information. Meetings will
be cancelled if schools are closed for the day due to
bad weather.

This new year,
resolve to be tender with the young,
compassionate with the aged,
sympathetic with the striving and
tolerant of the weak and the wrong.
Sometime in life
you will have been all of these.
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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
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.

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
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

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

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

