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 9:00 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
PRAYER OF RENEWAL OF OUR CONSECRATION
TO THE BLESSED VIRGIN MARY
(US & Canadian Bishops 5/1/20)
Let us now entrust our country and ourselves once again to the Virgin Mary’s care: Most Holy Virgin Mary,
Mother of the Church, you are the fairest fruit of God’s redeeming love; you sing of the Father’s mercy and
accompany us with a mother’s love. In this me of pandemic we come to you, our sign of sure hope and comfort. Today we renew the act of consecra on and entrustment carried out by those who have gone before us.
From the Pastor for his parish: With the love of a Mother and Handmaid, embrace this Basilica of St. Stanislaus Parish which we entrust and consecrate once again to you, together with ourselves and our families.
With the love of a Mother and Handmaid, embrace us as we renew our consecra on to you, together with
our brothers and sisters in Christ.
Happy Mothers Day to all Mothers, Grandmothers, Godmothers,
and those who have been like Mothers to each of us! Bless you All!
In Chicopee, the gree ng cards aisle is blocked oﬀ in stores. I made home-made Mother’s Cards this year on
the computer. It’s the thought and prayers that ma er! The Friars will be celebra ng the Mother’s Day Novena of Masses.
Although it may s ll weeks oﬀ, we have been brainstorming and planning for a longed-for poten al reopening of the Church. Naturally, we must await approval and guidelines from the State and our Bishop, we are
trying to be pro-ac ve and prepared. Only then, can we begin to plan for our delayed First Holy Communion
and 8th Grade Gradua on. Have no fear, we will eventually celebrate, with our Basilica decorated in true
Easter style. We wait in joyful hope. Lord, please increase our pa ence.
In your prayers please pray for the repose of the soul of +James Lyons. +Jim died at home
a er many months of illness at home. Roseanne, Joseph, and Patrick cared for their husband and father with great care and tenderness. Pray for the family. Joe is the guitarist for
our San Damiano Music Ministry and Patrick is a dedicated usher for that Mass. +Jim was
laid to rest at St. Michael Cemetery in Springﬁeld this past Friday.
Work has begun on the replacement of our Upper Basilica A/C system. These plans were in the works, long
before the Covid 19 crisis. May the project proceed in haste with success. We also hope to have the ﬁnal
stained glass window, in the choir lo , soon completed. A beau ful Memorial Plaque honoring the donors
has been installed in the ves bule. By now I’m sure you’ve no ced the new sign on Front Street, donated by
Adelle Love in Memory of her beloved husband +Robert Love.
Peace and all good things!

Friar Joe
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FIFTH SUNDAY OF EASTER
Throughout the Easter season, we hear the story of the earliest Christian communities
in readings from the Acts of the Apostles. We hear how the people grappled with what
it meant to place their faith and trust in the Lord, understanding that doing so called
them to live differently—to follow Jesus’ way of love. This is more than a history lesson for us. As we hear how the people were drawn to Christ and learned to follow Jesus, we are invited to ask ourselves how fully we are taking the gospel to heart. Is Jesus
our way, truth, and life? Do our daily actions announce the praises of the Lord?
CHANGE OF MIND AND HEART FROM NOW ON
During Lent, we participated in penitential practices and focused on prayer, fasting, and almsgiving in order to turn our
lives more fully to the Lord. However, the fruit of our Lenten practices is not supposed to end on Good Friday or Easter
Sunday. Lent is our annual time to embrace spiritual renewal, which is intended to last. The change of mind and heart
that we embraced in the weeks preceding Easter are to be our spiritual foundation, shaping our lives now and into the future. Pause for a moment and ask yourself what difference Lent made for you this year. If you can point to some particular change of mind, heart, or behavior, promise yourself that you will continue to live in this new way in the months and
years to come. If Lent did not have a special impact on your life this year, now is the time to invite the Lord to show you
the way to more meaningful and faith-filled living in the future.
DON’T BE AFRAID. DO THE WORKS OF CHRIST
In the Gospel passage we heard today, Jesus was preparing the apostles for a time when he would not be with them
physically. Jesus wanted to reassure the apostles, even though he knew they were having a difficult time understanding.
We sometimes struggle to grasp the Lord’s ways, too. We know that God is with us in Christ through the Holy Spirit,
and yet, when we really have to act in accord with our faith, we sometimes falter. Jesus tells us to not be afraid. Have
faith in Christ and do his works. We may be surprised at what we are able to do when we trust and follow Jesus’ way.
And we are assured that God will be with us through it all.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

PRAYER FOR OUR MOTHERS
Mary, on this day when we honor all mothers, we turn to you.
We thank the Lord whom you serve for the great gift of motherhood.
Never has it been known that anyone who sought your intercession was left unaided by grace.
Dear Mother, thank you for your "Yes" to the invitation of the angel
which brought heaven to earth and changed human history.
You opened yourself to God's word and the Word was made flesh and dwelt among us.
Dear mother, intercede for all of our mothers.
Ask your Divine Son to give them the grace of surrendered love
so that they could join with you in giving their own "Fiat."
May they find daily strength to say yes to the call to the sacrificial love the very heart of the vocation of motherhood.
May their love and witness be a source of great inspiration for all of us called to follow your Son.
On this Mothers day, Mother of the Word Incarnate, pray for us who have recourse to you...
In the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit.
Taken from www.Catholic.org

B I U L E T Y N Parafialny
PIATA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Prawda ... niesamowicie niebezpieczne słowo. Bał się jej już Piłat,
kiedy stanął przed nim Chrystus. Bali się jej arcykapłan Annasz, i
Kajfasz, i faryzeusze ... i ci dla których Chrystus był niewygodny.
Bali się jej wszyscy totalitarni przywódcy i pewni siebie autokraci.
Bali się prawdy i boją nadal wszyscy politykierzy i magicy
"zaokrąglonego słowa", ale także mali codzienni kłamcy. Prawda
nie przestaje straszyć wszystkich, którzy się z nią rozmijają. Ona
jest czymś, co na pewno wyzwala, ale i czymś za co można łatwo i
szybko pójść do więzienia i być znienawidzonym przez innych.
Nie bał się jej Chrystus, Który sam o sobie mówi, że jest Prawdą, Który przed Piłatem stwierdza wyraźnie: „Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu.” (J 18:37)
Boję się jej – Prawdy, ... a może szczególnie tej małej prawdy o mnie samym - także i ja ... Nie chcę jej przyjąć, bo ona
demaskuje moją małostkowość, bo zdziera moje maski i makijaże. Nie chcę jej uznać, bo musiałbym radykalnie zmienić
swoje życie.
Jedni próbują ją zagłuszyć, inni zabić, lub nałożyć kaganiec. Jeszcze inni udają, że jej nie ma. Niektórzy próbują ją
dyplomatycznie ominąć, zbyć uśmieszkiem politowania lub brutalnie zamknąć jej usta, albo zakrzyczeć, zagłuszyć
sloganami, muzyką czy nawet sprytnie manipulowanymi cytatami z Pisma św. Są i tacy, którzy nie chcąc o niej słyszeć
ironizują, kpią, szydzą, wyśmiewają, udowadniają, że ona nie istnieje ..., że jest względna, że zależy od układów, od
sytuacji, od kultury, od mojego stanu zdrowia i wielu innych "obiektywnych czynników". Nie ma chyba -poza miłościąrzeczywistości tak sponiewieranej i tak lekceważonej jak prawda.
A Chrystus trwa, jako Prawda, jak drogowskaz na drodze, jako Droga i jako Życie. Chrystus jest Prawdą, która
prowadzi do Życia. On jest Prawdziwą Drogą Życia. On sam jest Drogą w Prawdzie do Życia Wiecznego. I powtarza
nieustannie: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a Prawda
was wyzwoli.”(J 8:32) I być może dlatego nie jesteśmy wolni, że nie chcemy poznać Prawdy? Być może dlatego nie ma
w nas życia, że od prawdy uciekamy? Być może dlatego całe nasze życie to droga donikąd, bo Prawdy się boimy, bo ją
zagłuszamy?
A jaki jest mój stosunek do Prawdy?
Jezus mówi o sobie: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem".
Tylko siedem słów, ale prawdopodobnie najważniejsze słowa wypowiedziane w ciągu 5 000 lat pisanej historii
człowieka.
Thomas Kempis napisał w XV wieku:
"Bez Drogi, nie ma dokąd iść. Bez Prawdy, nic nie wiadomo. Bez Życia, nie ma życia".
A ty co? Czy wiesz, jaką drogą idziesz w swoim życiu? Czy wiesz, że ostateczną prawdą jest Jezus Chrystus? Czy Jesus
jest tą Prawdą i Drogą która wiedzie cię do życia wiecznego?
KAZIK

Środa – 13 MAJA - wspomnienie Matki Bożej z Fatimy.
Dziś – 10 maja, ŚWIĘTO MATKI – wszystkim mamom życzymy, by miały w sobie dość siły i obfitość
serca dla swych dzieci, by tę siłę czerpały z serca Maryi i do Niej się uciekały w trudnych chwilach. A za ich
miłość, trud, poświęcenie i matczyne serce. modlimy się, aby Pan Jezus im błogosławił, a tym, co już odeszły
- dał szczęście wieczne.

Życie Matki z sobą niesie wiele trudów i radości,
bycie Matką to mieć w sobie nieskończoną moc miłości.

B I U L E T Y N Parafialny
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE W CZASIE
NARODOWEJ KWARANTANNY
Wiele pytań i wątpliwości dotyczących praktyk
religijnych ma związek z przykazaniami kościelnymi,
czyli z tymi wskazaniami prawa kościelnego, które
kształtują nasze życie liturgiczne, sakramentalne i
wspólnotowe. Warto więc wyjaśnić ich znaczenie, ale
też granice ich obowiązywania w szczególnym czasie
epidemii.
Prawo Boże i przykazania kościelne
Na początku naszych rozważań należy odróżnić prawo Boże, w głównej mierze zapisane na tablicach Dekalogu oraz wynikające z
Objawienia Nowego Testamentu, od prawa i przykazań kościelnych. Kościół wyjaśnia oraz interpretuje prawo Boże, ale go nie
zmienia. Najważniejsze przykazania kościelne mają fundament w prawie Bożym i pozostaje on nienaruszony nawet wtedy, kiedy
rozluźnia się ich obowiązywanie lub przekłada wypełnienie na inny czas. Można by porównać te przepisy prawa kościelnego do
drzewa w ogrodzie, którego nienaruszone korzenie głęboko wrastają w glebę, zapewniając dopływ wody i soli mineralnych do
wszystkich rozgałęzień drzewa. Takie drzewo prawa kanonicznego jest zakorzenione w Piśmie Świętym i w Prawie Bożym.
Natomiast gałęzie drzewa ogrodnik kształtuje i przycina, żeby rozwijały się harmonijnie. Gdy drzewu zagrażają pasożyty lub inne
choroby, ogrodnik będzie działał bardziej zdecydowanie, nawet odcinając całe gałęzie. Te gałęzie drzewa są obrazem konkretnych
kanonów i innych przepisów, które czerpią żywotne soki z korzeni Biblii i Tradycji, jednak przez wieki rozwijały się i kształtowały
w różnorodny sposób. Jak ogrodnik w czasie ataku pasożytów może zdecydowanie przycinać poszczególne gałęzie, tak w
nadzwyczajnym czasie epidemii konkretne rozwiązania prawne mogą zostać ograniczone, zawieszone lub nawet zmienione.
Przykładowo przykazanie „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” obowiązuje nadal, gdyż jest to nakaz Prawa Bożego sformułowany
w Dekalogu. Natomiast obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej wynika bezpośrednio z prawa kościelnego, jako
konkretny, zakorzeniony w tradycji apostolskiej, sposób wypełnienia Bożego nakazu. Jako przepis kościelny, którego realizacja w
sytuacji epidemii jest bardzo trudna albo wręcz niemożliwa, obowiązek niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii został obecnie
zawieszony poprzez dyspensę biskupów.
Ta logika dotyczy także pozostałych przykazań kościelnych. Chrystusowa nauka z Ewangelii św. Jana o konieczności przyjmowania
Ciała Pańskiego jest prawdziwa i aktualna, nawet gdy przez dłuższy czas będziemy przyjmować Go tylko w sposób duchowy.
Sakramentalna spowiedź pozostaje zwyczajną drogą odpuszczania grzechów ciężkich, jednak na czas epidemii Kościół wskazuje na
drogi nadzwyczajne. Chrystusowe wezwanie do pokuty i nawrócenia pozostaje zawsze w mocy, choć ta pokuta w czasie epidemii
może przybrać inne i znacznie cięższe formy niż powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Nadal mamy troszczyć się o ubogich
oraz o potrzeby wspólnoty Kościoła, choć w tym czasie uczynimy to poprzez wolontariat lub stosowny przelew bankowy, gdyż nie
mamy możliwości złożenia ofiary na niedzielną tacę.
W przestrzeganiu kanonów od wieków obowiązuje zasada, że w przypadku poważnej konieczności prawo czysto kościelne nie
obowiązuje (in gravinecessitate lex mereecclesiastica non obligat). Podobnie jak ta średniowieczna reguła, także wiele innych
rozwiązań prawnych opisanych poniżej nie jest w Kościele niczym nowym. Przez wiele stuleci, kiedy świat nawiedzały kolejne
epidemie i wojny, formułowano podobne wytyczne. Jeszcze dziś można je odnaleźć w starych podręcznikach teologii moralnej i
prawa kanonicznego.
Święcić dzień święty poza świątynią
Kościół ma władzę, aby w nadzwyczajnej sytuacji zdjąć z wiernych ciężar obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. To
rozluźnienie dyscypliny kościelnej, albo zawieszenie jej obowiązywania na jakiś czas, nazywa się dyspensą. Taka dyspensa została
udzielona w Polsce przez poszczególnych biskupów i w zasadzie obowiązuje wszystkich wiernych, gdyż w obecnej sytuacji każdy
może obawiać się zarażenia koronawirusem. Nie oznacza to, że wierny nie ma prawa udać się fizycznie do świątyni jeśli wypełnia
przepisy prawa i procedury sanitarne – nie ma jednak takiego obowiązku. Natomiast pozostaje w mocy zalecenie, aby w inny sposób
świętować dzień święty, co dzieje się od dawna w wielu miejscach świata, w których nie ma dostępu do Eucharystii z powodu
prześladowania chrześcijan lub braku kapłanów.
W warunkach epidemii najbardziej wykonalne wydaje się wskazanie, aby w takiej sytuacji „poświęcić odpowiedni czas na modlitwę
indywidualną lub w rodzinie” (Kodeks prawa kanonicznego 1248 § 2). Warto zwrócić uwagę na wielorakie propozycje przekazu
Mszy św. poprzez radio, telewizję lub internet, które ułatwiają taką modlitwę. Oglądanie transmisji nie jest równoznaczne z
fizycznym uczestnictwem we Eucharystii, jednak kiedy chłoniemy przekaz z uwagą i wiarą, telewizyjna czy internetowa Msza św.
staje się dla nas okazją do głębokiej modlitwy i prawdziwego świętowania niedzieli. W ten sposób powstaje prawdziwa duchowa
łączność z odprawianą Mszą św., która utrzymuje nas w kontakcie z tekstami biblijnymi i liturgicznymi obrzędami, a za ich
pośrednictwem prowadzi nas do relacji z żywym Bogiem. ....
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With gratitude we acknowledge the following donation…
SUNDAY SANDWICH MINISTRY
$50 from William B. Southerland

ANNUAL APPEAL - Thank you to those who have made a gift or pledge to the 2020 Annual Catholic Appeal “Our Faith, Our Future.” Your gift will make a difference in
someone’s life and will share God’s mercy message in a tangible way. As of May 4,
323 parishioners have participated this year at our parish, totaling 31,114. If you have not
yet made a donation, it’s not too late! Prayerfully consider a gift. No contribution, no act of
charity is ever too small or insignificant. Thank you.
VOCATION - Roman Catholics in the United States spend a good deal of time speaking of “vocation” and the manner
in which each of us discerns our vocation for life. In today’s apostolic letter, however, Peter gives us the “cornerstone”
of our vocation, the description of what each of us is called to first and foremost by our baptism. He describes our vocation as “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of [God’s] own, so that you may announce the praises”
of Christ, who called us out of darkness into light (1 Peter 2:9). All of us, no matter what path our life’s vocation may
take us down, have been chosen by God, made holy, and anointed as priests in the high priesthood of Christ through baptism. All of this, so that we may announce the praises of Christ. Vocation is given for proclamation at home, in the workplace—wherever life takes us—in service, in word, and in sacrament.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Fifth Sunday of Easter
May 10, 2020

Saturday, May 9
- Parishioners of St. Stanislaus
- Living & Deceased Members of Rosary Society from Rosary
Society
ST.HYACINTH +David E. Laflamme from Janina Surdyka
Sunday, May 10 - Fifth Sunday of Easter
+Zofia Wojcik, Jane Kruzel & Mary Kruzel from Anna &
Casimir Kruzel
- Mothers Day Novena of Masses
ST.HYACINTH +Kazimierz Les & Deceased Members of Les
Family from Family
Monday, May 11
+John & Mary Tomchik from Anna Tomchik
- Mother’s Day Novena of Masses
ST.HYACINTH +Nancy Hoelscher from Sister Cecelia
Tuesday, May 12 - Sts. Nereus & Achilleus; St. Pancras
- Mother’s Day Novena of Masses
+Louis Henault from Brother, James
ST.HYACINTH- God’s Blessings for Al Kendall on his
82nd Birthday
Wednesday, May 13 - Our Lady of Fatima
- Mother’s Day Novena of Masses
+John Zamachaj from Wife & Son
+Zenobia Nocon from Family
ST.HYACINTH - Birthday Blessings for Monika Varypatakis
from Family
Thursday, May 14 - St. Matthias, Apostle
+Stella Ptaszek from Son, John
- Mother’s Day Novena of Masses
+For the Soul of Henryka Binczek on Anniversary of Her
Death from Daughter & Family
Friday, May 15 - St. Isidore
- Mother’s Day Novena of Masses
- Health & Blessings for Zofia Gasior from Daughters
ST.HYACINTH +John B. Sypek, Jr. from Linda Nawracaj
Saturday, May 16
- Mother’s Day Novena of Masses
+Joseph, Lee & Fred Czupryna from Picard & Ganoe Families
Sunday, May 17 - Sixth Sunday of Easter
+Bronislaw & Zofia Bernat from Remian Family
- Mothers Day Novena of Masses
+Evenlyn Chalinowski from Sonja Grinuk
ST.HYACINTH +Apolonia Ziaja from Jane Gwozdzik
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WE PRAYERFULLY REMEMBER all the faithful departed parishioners of St. Stanislaus Parish. In particular, our
deepest sympathy and prayers
go to the family and friends of Antoni Modzelewski,
Estelle C. Kagan, and Stephen S. Kulig (father of
Elizabeth DeForest) who have gone recently to their
eternal reward. May they, through the mercy of God,
rest in peace. Amen.
OUR LADY OF FATIMA
Feast Day: May 13
Between May 13 and October 13, 1917, three Portuguese children–Francisco and Jacinta Marto and their
cousin Lucia dos Santos–received apparitions of Our
Lady at Cova da Iria near Fatima, a city 110 miles
north of Lisbon. Mary asked the children to pray the
rosary for world peace, for the end of World War I, for
sinners, and for the conversion of Russia. Mary gave
the children three secrets. Following the deaths of
Francisco and Jacinta in 1919 and 1920 respectively,
Lucia revealed the first secret in 1927. It concerned
devotion to the Immaculate Heart of Mary. The second secret was a vision of hell. When Lucia grew up
she became a Carmelite nun and died in 2005 at the
age of 97. Pope John Paul II directed the Holy See’s
Secretary of State to reveal the third secret in 2000; it
spoke of a “bishop in white” who was shot by a group
of soldiers who fired bullets and arrows into him.
Many people linked this vision to the assassination
attempt against Pope John Paul II in St. Peter’s Square
on May 13, 1981.
The feast of Our Lady of Fatima was approved by the
local bishop in 1930; it was added to the Church’s
worldwide calendar in 2002.
Reflection
The message of Fatima is simple: Pray. Unfortunately,
some people—not Sister Lucia—have distorted these
revelations, making them into an apocalyptic event for
which they are now the only reliable interpreters. They
have, for example, claimed that Mary’s request that
the world be consecrated to her has been ignored. Sister Lucia agreed that Pope John Paul II’s public consecration in St. Peter’s Square on March 25, 1984, fulfilled Mary’s request. The Congregation for the Doctrine of the Faith prepared a June 26, 2000, document
explaining the “third secret.” Mary is perfectly honored when people generously imitate her response
“Let it be done to me as you say” (Luke 1:38). Mary
can never be seen as a rival to Jesus or to the Church’s
teaching authority, as exercised by the college of bishops united with the bishop of Rome.
from www.FranciscanMedia.org

PAGE EIGHT
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
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
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
Cindy Conklin
Bogdan Bryda
James Maloney
Music
John Makselon
Margaret Bielin
William Ferron
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.

