O. Brad Milunski OFM Conv.
12-13 marca 2022 r.
MODLITWA NA OTWARCIE - Modlitwa synodalna
• Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszy wieczór/popołudnie.
• Kilka słów o tym, dlaczego zdecydowałem się przedstawić "Stan Bazyliki" w takiej
formie:
o Pomysł zrodził się, gdy usłyszałem wiadomość, że ustalono datę ogłoszenia
„Stanu Naszego Kraju” (State of the Union).
o Zadałem sobie pytanie, dlaczego nie zrobimy czegoś podobnego, tzn. nie
przedstawimy w podobnym formacie kondycji finansowej i duszpasterskiej
parafii?
o Nie zamierzam, aby to trwało tak długo jak "Stan Kraju", ale mam nadzieję,
że uda mi się:
▪ 1) przedstawić krótką listę mocnych stron, którymi się cieszymy oraz
wyzwań, które stoją przed nami jako rodziną parafialną, lista ta nie
powinna być wyczerpująca;
▪ 2) nakreślić aktualny stan finansowy parafii, szkoły i cmentarza.
Format:
• Przedstawić sytuację, w której znajdujemy się jako rodzina parafialna.
• Poświęcić trochę czasu na pytania i odpowiedzi
• Zakończyć modlitwą i wydrukowaną kopią sprawozdania finansowego do zabrania
do domu w celu dalszego studiowania. Postanowiłem wstrzymać się ze
sprawozdaniem finansowym do momentu zakończenia, abyście mogli skupić się na
tym, co mówię, bez rozpraszania uwagi przez druk sprawozdania finansowego.
• Nagranie wideo z tej sesji, która odbędzie się po Mszy św. o godz. 16.00, będzie
dostępne na kanale YouTube parafii, w którym w każdą niedzielę odbywa się
transmisja Mszy św.
• Ponadto, raporty finansowe oraz tekst tej prezentacji zostaną umieszczone na stronie
internetowej parafii. Tekst ten będzie przetłumaczony na język polski.
Próbując znależć sposób, który pomoże nam zacząć to sprawozdanie, postanowiłem
sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby znaleźć definicję tego, czym jest
parafia:
[2179] "Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele
partykularnym, nad którą troskę pasterską, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza
się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi” Jest ona miejscem, gdzie wszyscy wierni
mogą się zgromadzić na niedzielną celebrację Eucharystii. Parafia wprowadza lud
chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji;
głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich
uczynkach:
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Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie
do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów,
zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów. (św. Jan Chryzostom)
Tak więc... jako katolicy, nasze parafie istnieją właśnie w tym celu:
• zapewnić niedzielną celebrację Eucharystii
• przewodzić ludowi chrześcijańskiemu w nabożeństwach
• nauczać zbawczej nauki Chrystusa
• praktykować Bożą miłość w dobrych uczynkach i miłości braterskiej.
• Cytując Jana Chryzostoma, jesteśmy wezwani, aby wołać do Boga "jak z jednego
wielkiego serca". Podoba mi się to wyobrażenie!
To właśnie jest cel naszego istnienia. Wszystko, co robimy duchowo, edukacyjnie,
liturgicznie, finansowo itd. musi wspierać tę podstawową misję, która sprawia, że parafia
jest parafią.
Jako wasz proboszcz od zaledwie dziewięciu miesięcy, chciałbym przedstawić niektóre z
mocnych stron i wyzwań, przed którymi stoimy. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale
odzwierciedla raczej cechy ogȯlne niż szczegóły:
ZALETY
• Mamy silną i słusznie dumną historię, nie tylko w Chicopee, ale także w zachodnim
Massachusetts.
• Ogromną częścią tej historii jest silne franciszkańskie i polskie dziedzictwo
Świętego Stanisława, ale nie jest to dziedzictwo, które dzieli a raczej łączy.
• Jesteśmy powszechnie znani jako centrum duszpasterstwa, szczególnie w
sakramencie pojednania (spowiedzi) i podczas adoracji eucharystycznej. Ludzie
przyjeżdżają z daleka, aby skorzystać z tego sakramentu, a jednym z częstych uwag
które słyszę, praktycznie codziennie, jest: "Dziękuję, że tu jesteś".
• Prowadzimy bardzo aktywną działalność na rzecz ubogich i troszczymy się o
naszych chorych i uzależnionych parafian poprzez częste wizyty, korespondencję i
rozmowy telefoniczne.
• Mamy oddanych pracowników, w tym dwóch stałych diakonów, oraz
wolontariuszy, zwłaszcza w ramach działalności parafialnej i odnośnie zbierania
funduszȯw.
• Mamy szkołę, która cieszy się doskonałą opinią w diecezji.
• Nasz cmentarz jest chwalony za to, jak dobrze jest utrzymany.
• Jesteśmy hojną parafią.... Kiedy widzimy potrzebę, dajemy z całego serca, a nie
tylko z powodȯw finansowych.
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WYZWANIA - wolę słowo "wyzwanie", ponieważ podkreśla ono, że zawsze jest coś do
zrobienia, a my, jeśli tylko chcemy, mamy możliwość to zrobić. Wiele z tych wyzwań
odnosi się także do innych parafii i odzwierciedla tendencje w naszym społeczeństwie,
które stało się obojętne, a często wręcz wrogie chrześcijańskiej moralności i praktykom
religijnym.
• Wyzwania finansowe omówię za kilka chwil, kiedy będę mówił o raporcie
finansowym.
• Potrzeba "wyjścia na zewnątrz", tzn. podjęcia wezwania ostatnich papieży:
o Św. Jana Pawła II/Benedykta XVI: podjąć nową ewangelizację, niosąc
Ewangelię do naszych domów i rodzin, które coraz bardziej ulegają siłom
antychrześcijańskim i sekularyzacyjnym, np. udając, że możemy żyć bez
Boga i wiary
o Papież Franciszek: wychodzić do ludzi, a nie czekać, aż ludzie sami do nas
przyjdą: Jak przywrócić ludzi, którzy odeszli z powodu słabości wiary lub
nawet obojętności wobec swojej wiary, a także tych, których straciliśmy
podczas pandemii COVID?
• Zwiększyć udział w formacji wiary dorosłych: angażować się w naszą wiarę jako
dorośli, a nie tylko na podstawie odpowiedzi, których nauczyliśmy się w
dzieciństwie.
• Ponownie zaangażować młodych ludzi i nastolatków, którzy pozostają na
marginesie lub żyją w wirtualnych światach, które są dla nich bardziej ekscytujące
niż wiara katolicka. W diecezji podjęto już pewne działania w tym kierunku, aby
parafie nie musiały to robić indywidualnie.
• Nowi wolontariusze: Mamy tendencję do polegania na tej samej grupie parafian,
którzy angażują się w wolontariat, a niektórzy z nich mogą już nie mieć już tyle
energii, co kiedyś. Jak zaangażować nas wszystkich w naszą misję?
Myślę, że te problemy są wystarczająco istotne, jako swego rodzaju mini szkic, i ze
względu na brak czasu chciałbym przejść do kwestii kondycji finansowej Bazyliki i jej
duszpasterstwa.
Jak już wspomniałem, proszę abyście najpierw wysłuchali tekstu, a następnie po powrocie
do domu, przestudiowali sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie składa się z trzech części:
• Roczne sprawozdanie finansowe Bazyliki
• Roczne Sprawozdanie Finansowe Cmentarza
• Roczne Sprawozdanie Finansowe Szkoły
Z powodu pandemii COVID 19 nie mieliśmy rocznego sprawozdania finansowego za
ostatnie dwa lata. Należy pamiętać, że rok finansowy dla Bazyliki, Cmentarza i Szkoły
rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca.
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1) ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BAZYLIKI:
OKRES OD 1 LIPCA 2019 r. DO 30 CZERWCA 2020 r.
W okresie 12 miesięcy, od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., całkowite
przychody z działalności operacyjnej były korzystne w porównaniu z przychodami w 2019
r. do czasu pendemii COVID 19 w dniu 13 marca 2020 r., czyli dwa lata temu w ten
weekend. Zamknięcie wszystkich obiektów parafialnych, które uniemożliwiło parafianom
osobiste uczestnictwo w nabożeństwach, miało natychmiastowy negatywny wpływ na
sytuację finansową parafii. Cotygodniowa ofiara na tacę spadła o 15% w porównaniu z
tygodniową składką z poprzedniego roku. COVID miał również negatywny wpływ na
zbiórkę funduszy i darowizn. Wszystkie koszty utrzymania parafii były kontrolowane
przez cały rok. Należy zauważyć, że diecezja wymagała, aby wszystkie parafie utrzymały
swoich pracowników na aktywnych listach płac, pomimo poważnych skutków
finansowych, które wszystkie parafie odczuwały w związku z zaprzestaniem świadczenia
usług. Inne ważne wydatki, poza płacami, obejmowały wymianę bardzo potrzebnego
systemu klimatyzacji Bazyliki oraz dalsze wsparcie budżetowe dla naszej szkoły.
Wsparcie budżetowe dla szkoły, które wynosi ponad 300 000 dolarów rocznie, składa się
z bezpośredniej dotacji pieniężnej, specjalnych comiesięcznych zbiórek, dochodów z
dzierżawy farmy słonecznej oraz wpływów z bingo. W latach 2019-2020 poniesione
zostały dodatkowe duże wydatki inwestycyjne na dach szkoły, oraz system ogrzewania i
klimatyzacji, które zostały pokryte z darȯw pozostawionych przez hojnych parafian na
rzecz parafii. (Wszystkie budynki należą do parafii). Należy zauważyć, że parafia
skorzystała z programu federalnego Paycheck Protection Program, który pokrył część
niedoboru dochodów spowodowanego zamknięciem przez COVID 19.
OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.
W okresie 12 miesięcy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. parafia nadal
odczuwała negatywne skutki spowodowane przez COVID 19. Cotygodniowa ofiara na
tacę uległa zmniejszeniu, jednak spadek ten został wsparty hojnością parafian w ramach
ofiar specjalnych, takich jak zbiórka COVID, zbiórka na paliwo i ogrzewanie oraz
Fundusz Roczny. W ciągu roku nadal monitorowano wydatki. Pokryte zostały koszty
na dokończenie projektu pięknych witraży. Dodatkowe wydatki to kontynuacja i
dokończenie remontu dachu, i systemu klimatyzacji. Łączne wydatki na szkołę w
wysokości 1,5 mln dolarów oraz wydatki inwestycyjne parafii zostały pokryte z zapisów
pozostawionych przez hojnych parafian na rzecz parafii. Parafia po raz kolejny skorzystała
z Programu Ochrony Płac (Paycheck Protection Program) rządu federalnego, który pokrył
niedobór dochodów spowodowany zamknięciem przez COVID 19 w marcu 2020 roku.

4

Pomimo tego, że obecnie więcej osób uczestniczyło w cotygodniowych Mszach Świętych,
wyniki finansowe za pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku wskazują, że tygodniowe ofiary
na tacę są nadal niższe o ok. 5% od poprzednich. Zbiórki funduszy, darowizny i zapisy są
poniżej prognoz budżetowych. Podobnie jak wy sami, Bazylika boryka się z wyższymi
kosztami związanymi z inflacją za media, żywność i paliwo.
Wiem, że w tych czasach jest to wielka ofiara, ale pokornie proszę, abyście rozważyli
możliwość złożenia większej i stałej ofiary, na miarę waszych możliwości.
PRZYSZŁE WYDATKI, Z KTÓRYMI BĘDZIE MUSIAŁA SIĘ ZMIERZYĆ
BAZYLIKA...
Finanse i Administracja współpracują obecnie z Diecezją w sprawie budynku szkoły, który
wymaga w najbliższej przyszłości niezbędnych remontów ścian zewnętrznych. Szczegóły
dotyczące zakresu i kosztów projektu nie zostały jeszcze ustalone, jednak ostateczny koszt
może okazać się bardzo znaczny dla parafii. Wsparcie finansowe tego ważnego projektu
jest obecnie omawiane z Radą Finansową.
- fizycznie utrudniony dostęp do dolnej Bazyliki: jak najlepiej zapewnić ten dostęp i
jednocześnie zrobić to na miarę naszych możliwości finansowych?
- DŁUGOTRWAŁY NADZWYCZAJNY REMONT DOLNEJ BAZYLIKI, w tym
konfesjonałów, które są bardziej zgodne z przepisami dotyczącymi odpowiedniej
przestrzeni i ochrony młodzieży i niepełnosprawnych osób dorosłych.
________________________________________________________________________

2) ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CMENTARZA:
OKRES OD 1 LIPCA 2019 r. DO 30 CZERWCA 2020 r.
W okresie 12 miesięcy, od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., cmentarz nadal
odnotowywał korzystne warunki w zakresie przychodów z działalności operacyjnej, gdzie
większość przychodów, aż do pendemii COVID w marcu 2020 r., była z liczby pogrzebȯw.
Jak wszyscy wiemy, po rozpoczęciu COVID znaczna ilość pogrzebȯw była z
opóźnieniem. Wydatki Cmentarza są minimalne i historycznie ściśle kontrolowane.
Ogólne balans finansowy jest nadal korzystny.
W okresie 12 miesięcy, od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., na cmentarzu zaczęto
obserwować wzrost liczby kremacji w stosunku do tradycyjnych pogrzebȯw. COVID w
dalszym ciągu powodował opóźnienia w pogrzebach. Wydatki były nadal ściśle
kontrolowane. Ogólny balans finansowy jest nadal korzystny
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Rada Finansowa rozważa obecnie możliwość wybudowania na cmentarzu kolumbarium.
Kolumbaria są badane i planowane na innych cmentarzach w okolicy. Kolumbaria są
źródłem dodatkowego dochodu dla cmentarza i pozwalają na oszczędność terenu.
3) ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY:
OKRES OD 1 LIPCA 2019 r. DO 30 CZERWCA 2020 r.
W okresie 12 miesięcy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. przychody operacyjne
Szkoły były zgodne z budżetem, jednak w ostatnim kwartale tego roku negatywny wpływ
na działania związane z pozyskiwaniem funduszy miał początek pendemii COVID 19, a w
szczególności utrata dochodów z Bingo, które jest głównym źródłem dochodów Szkoły.
W związku z utratą dochodów szkoła otrzymała dotację z Parafii na pokrycie kosztów
operacyjnych, które przekroczyły budżet. Szkoła skorzystała również z rządowego
programu federalnego Paycheck Protection Program, który wsparł finansowo działalność
szkoły w roku szkolnym 2020, a także z ogromnych dodatkowej działalności
charytatywnej w celu uzupełnienia braków wynikających z braku dochodów z bingo
podczas COVID.
OKRES OD 1 LIPCA 2020 r. DO 30 CZERWCA 2021 r.
W dwunastomiesięcznym okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., dzięki
większej liczbie uczniów zapisanych na wszystkie programy szkolne, przychody
operacyjne Szkoły kształtowały się korzystniej niż w poprzednim roku szkolnym 2020.
Koszty operacyjne w tym okresie były dobrze zarządzane, co pozwoliło Szkole osiągnąć
korzystne wyniki finansowe w tym roku szkolnym.
Szkoła św. Stanisława bardzo skorzystała na zatrudnieniu w administracji szkolnej
kierownika ds. ekonomicznych, pani Ann Marie DaSilva Nembirkow, oraz nowo
powołanej, wysoce profesjonalnej i oddanej Radzie Szkoły, która rozpoczęła proces
długoterminowego i strategicznego planowania w celu zapewnienia finansowej stabilności
szkoły. Pragnę podziękować im za pracę, którą już wykonali, w ramach planȯw na
przyszłość.
STRESZCZENIE
________________________________________________________________________
Pragnę podziękować Karlowi Hammondowi i pracownikom biura za ich pełną poświęcenia
i trudną pracę, która pozostaje wierna zasadzie i odpowiedzialności finansowej.
Szczegółowe Sprawozdania Finansowe dla Bazyliki, Cmentarza i Szkoły zostały
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przygotowane przez Biuro Finansowo-Administracyjne Bazyliki we współpracy z Radą
Finansową i zostaną opublikowane w Biuletynie oraz udostępnione na stronie internetowej
Parafii. Pytania dotyczące raportów finansowych należy kierować do pana Karla
Hammonda, kierownika ds. finansów i administracji. Chciałbym podziękować zarówno
Karlowi jak i Diane LaCosse za ich wspaniałą współpracę.
Dziękuję braciom, pracownikom parafii i szkoły, członkom Rady Parafialnej i Finansowej,
członkom różnych komitetów oraz nowo powołanej Radzie Szkoły. Przede wszystkim
chciałbym podziękować wszystkim, którzy nadal wspierają Bazylikę św. Stanisława i
wszystkie jej posługi.
- PYTANIA I ODPOWIEDZI
- Modlitwa na zakończenie: "Zdrowaś Maryjo...."
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