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St. Stanislaus
Kostka Parish
Welcomes You!
All baptized Christians who believe that Jesus Christ is
truly present in the Eucharistic bread and
wine are invited and encouraged to join us
in receiving Holy Communion.
Wszyscy ochrzczeni, wyznający wiarę w
prawdziwą obecność
Chrystusa w
Eucharystii, są zaproszeni do przyjęcia
komunii świętej w naszym kościele.

WE USE THE VATICAN II MISSAL
WE SAY * AND ALSO WITH YOU *
At St. Stanislaus we continue to pray the
originally authorized English translation of
the Vatican II Catholic Liturgy. It is slightly
different from the Mass prayers currently
used in the Roman Catholic parishes. If
you are unsure about the texts we use,
please feel free to follow “The Order of the Mass” as it appears
in readily available Saint Joseph Sunday Missals.

COFFEE AND DOUGHNUTS are served after
Sunday Masses in the Polish Heritage Center.
All are welcome!
Zapraszamy wszystkich na KAWĘ i CIASTO po
Mszy niedzielnej w Domu Dziedzictwa Polskiego.

WEDNESDAY BIBLE STUDY
Our Bible Study takes place every
Wednesday at 10 am. It is based on
the Lectionary Scripture selections
read on Sunday Mass. This program
helps make the Scriptures easier to
understand, explain historical and cultural background and
encourage the participants to apply these texts to their daily lives.

PRAY FOR THE SICK * MODLITWA ZA CHORYCH
Please notify the rectory if you become sick or hospitalized * Prosimy
zgłaszać na plebanię imiona osób chorych proszących o modlitwę.
George Bentz, Gary Booth, Sam
Caira, John Calcaterra, Mardy
Cuypers, Mary Ellen Czerniewski,
Carol Czarnecki, Diane Daley,
Raymond Dienberg, Dick Fox,
Ellen Fox, Sandy Hall, Tim
Harris, Carol Klein, Richard
Mazurek, John Meyer, Ronald Mika, Mariann Novak,
Grant Podolski, Eileen Prose, John Sitek, Julie Stichnote,
Elena Schulte, Mary Sulzer, Eugene Vetz.
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December 24 Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia
4:00 p.m.
††† Taraszkiewicz, Dziedzina, Bożek Families
Intention of Stan & Lucy Dziedzina
10:00 p.m.
† Edward Kaminski
Intention of Carol, Adam & Abigail
†† Henry & Shirley Marganski
† Janice Southard
Intention of Roman & Susan Kaminski
December 25 Nativity of the Lord / Boże Narodzenie
11:00 a.m.
††† Novak, Liszewski & Kaminski Families
Intention of The Novak & Kaminski Families
December 29 Vigil of The Holy Family Sunday
4:00 p.m.
† Debbie Jackman
Intention of Donna Nachefski
December 30 Holy Family Sunday
9:00 a.m.
† Barbara Tenholder
Intention of Felicia Schnittker
11:00 a.m.
Barbara Łuszczyńska
(Polish)
Intencja z okazji 86 urodzin
January 1
Solemnity of Mary, Mother of God
11:00 a.m.
† John “Jerry” Muehlenbeck
Intention of Donna Nachefski
January 5
Vigil of The Epiphany of the Lord
4:00 p.m.
† Osbourne Gray
Intention of Dr. Gary & Debby Gray
January 6
The Epiphany of the Lord - Trzech Króli
9:00 a.m.
† Irene Plocica
Intention of Our Lady of Czestochowa Rosary Sodality
11:00 a.m.
Dziękczynna za otrzymane łaski
(Polish)
Intencja Stanisława i Lucyny Dziedzina
January 12
Vigil of The Baptism of the Lord
4:00 p.m.
† John & Ida Koziatek
Intention of The Koziatek Family
January 13
The Baptism of the Lord
9:00 a.m.
† Florence Terry
Intention of the Klimaszewski Girls
11:00 a.m.
†† Maria i Stanisław Dąbrowscy
(Polish)
Intencja Jolanty Popławskiej
January 19
Vigil of the Second Ordinary Sunday
4:00 p.m.
† Lauren Zinselmeier
Intention of Greg & Chris Zinselmeier
January 20
Second Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
†† Mary Ann & Elizabeth Angleitner
Intention of Jeannette Harris
11:00 a.m.
†† Tadeusz i Stefania Borkowscy
(Polish)
Intencja Barbary Borkowskiej
January 26
Vigil of the Third Ordinary Sunday
4:00 p.m.
Special Intention
Intention of Bill & Janet Bialczak
January 27
Third Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
For God’s blessing upon all Lou Ann’s Children
Intention of Lou Ann Tinnes
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At the time this bulletin was sent to print
there were no funerals in the month of December
W czasie wysyłania tego biuletynu do druku
nie odbył się w grudniu żaden pogrzeb

THERE IS A PROMISE OF MARRIAGE BETWEEN:
LISA KIGHLINGER AND THOMAS BAUMANN
ON FEBRUARY 16, 2019 AT 1:00 P.M.
GIA LATHAM AND TYRONE FOSTER
ON FEBRUARY 16, 2019 AT 6:30 P.M.
FELICIA WOODS AND RONNIE WILLIAMS
ON FEBRUARY 24, 2019 AT 3:00 P.M.
BERNADETTE TAN AND DAVID GLORIA
ON MARCH 1, 2019 AT 6:00 P.M.
THERESA WAXLER AND JOSEPH SHOWTIS
ON MARCH 23, 2019 AT 1:30 P.M.

JEAN KENNEDY AND HUMBERTO CARO
WERE MARRIED ON DECEMBER 1, 2018

It is recommended that couples planning to get married
in our church, or by one of our clergy persons, contact
the Parish Office at least six months ahead of their
desired wedding date in order to schedule their Marriage
Preparation meetings.

SPOTKANIA PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Osobom planującym zawarcie związku małżeńskiego w
naszym kościele zalecamy skontaktowanie się z Biurem
Parafialnym co najmniej sześć miesięcy przed datą ślubu
w celu umówienia się na spotkania przedmałżeńskie.

WELCOME TO OUR NEWEST PARISHIONERS:
IDA & MARVIN WARREN

“KOLEDA” Pastoral Visit

WIZYTA DUSZPASTERSKA “KOLĘDA”

Kolęda (pronounced Ko-len-da) is a widely celebrated
Polish tradition inspired by the Three Kings or Wise
Men, in which a priest is invited into a home. Rather
than bringing gifts, he brings blessings. Typically done
around Christmas and Epiphany, the ritual includes
writing an inscription in chalk above the front door:
C+M+B 2019. During the priest’s visit there is usually a
crucifix placed in between two burning candles on the
main table of the household, where the prayer of the
blessing will take place. Signing doors is a long tradition,
dating from the Old Testament times, when Jewish
people marked their doors with lambs' blood to ask God
for protection and blessing. We mark the
door with C+M+B, which has a dual
meaning. CMB stands for the initials of the
Three Wise Men (Casper, Melchior and
Balthasar). It also represents the Latin phrase
'Christus Mansionem Benedicat' which means
'Christ, bless this house’.
All interested in cultivating this beautiful
tradition are asked to contact the Parish Office
(314.421.5948) or Fr. Marek (pastor@
saintstan.org) to schedule a pastoral visit.

Wszyscy Polacy mieszkający w kraju jak i zagranicą
dobrze znają ojczysty zwyczaj wizyty kapłana, tzw.
kolędę. Tak jak Trzech Króli, kapłan przybywa do
naszych domów z darem Bożego błogosławieństwa.
Wizyta ta ma zazwyczaj miejsce w okresie Bożego
Narodzenia, a częścią zwyczaju jest również oznaczanie
drzwi naszych domostw kredą, kreśląc K+M+B 2019.
Podczas kapłańskiej wizyty na stole przy którym
odmawiana jest modlitwa powinien znajdować się krzyż
ze świecą. Oznaczanie drzwi ma bogatą tradycję,
wywodzącą się ze Starego Testamentu, kiedy to rodziny
Żydowskie oznaczały drzwi swoich domostw krwią
baranka. Kreślenie kredą znaku K+M+B ma
podwójne znaczenie. Po pierwsze przypomina
nam imiona Trzech Mędrców (Kacper, Melchior
i Baltazar). Reprezentuje też skrót łacińskiej
modlitwy “Christus Mansionem Benedicat”, co
znaczy “Chrstusie, błogosław ten dom”.
Osoby zainteresowane kultywowaniem tej
pięknej polskiej tradycji proszone są o kontakt z
biurem parafialnym lub bezpośrednio z Ks.
Markiem (pastor@saintstan.org) w celu
zaplanowania takiej wizyty duszpasterskiej.
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Dear Parishioners and Friends,

The season of Christmas has many different places. Some of us will travel to places across the world, others across the
street to be with family and friends. We find ourselves maybe more than we want in places like shopping centers or the
checkout line at the grocery store. For many people, twelve step meetings will be a place of Christmas; for others,
work may be a place of Christmas. And of course, church is a place of Christmas.
While they were there, the time came for her to deliver her child
and she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth,
and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.
In the very familiar story we hear proclaimed in Luke’s gospel (chapter 2, verses 6 and 7), Mary and Joseph travel to a
specific place. Because of a government census, they have to leave Nazareth and go to Bethlehem, the city of King
David, to be registered there because Joseph is a descendant of David. When they get there, they are dis-placed. The
city is so full of people who have returned to obey the census that there is not a room to be found. So a stable
becomes THE place of Christmas. The place where Jesus is born.
The fields that the shepherds were in were also places of Christmas. Those fields were the place of good news and
great joy. The angel appeared to them there and said, “Do not be afraid, see, I am bringing you good news of great joy
for all the people; to you is born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord.”
This is the good news to all people: to you is born. Christmas is a birthing place. That birthing place is not just some
event that happened long ago in a land far away. We gather in our churches week after week, year after year, to
proclaim that the birthing of God happens all the time. The good news of Christmas is that God is born into our
places. Gerard Manly Hopkins, one of the three or four greatest poets of the Victorian era, reminds us that we are the
manger, the field, and Bethlehem in this beautiful poem:
Of her flesh he took flesh:
He does take fresh and fresh,
Though much the mystery how,
Not flesh but spirit now.
And makes, O marvelous!
New Nazareths in us,
Where she shall yet conceive
Him morning, noon, and eve;
New Bethlems, and he born
There, evening, noon, and morn.
Each of us is a ‘new Nazareth’ where Christ is conceived, and each of us is a new Bethlehem where Christ is born.
This is the miracle of Christmas: that God has come to us, Word in flesh appearing and that we are invited to ‘flesh
out,’ to ‘give birth’ to God in our lives.
Like Mary and Joseph, some of us might be displaced. Some of us may be on the brink of homelessness, while others
of us may be displaced from the country of our origin. Maybe we find ourselves displaced in our relationships or
families or jobs in this season. For those of us who are struggling with illness, we may feel displaced from our bodies
or from the very medical care we need to survive. In our churches or our communities, we might feel like ‘there is no
room for us in the Inn.’ The good news of Christmas is that God comes to us in the displaced parts of our lives and
gives us hope and courage and strength for new life.
Christmas is a birthing place - a place where God is born into our places and a place where we are born. We hear the
phrase ‘born again’ a lot. The miracle of Christmas is that all of us are ‘born again, and again, and again.’ Because of
God’s gift in Christ at Christmas, we are invited to a journey of transformation, which is our continual birth in God’s
love.

Fr. Marek
Pastor

St. Stanislaus
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
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Okres Bożego Narodzenia to czas wielu miejsc. Niektorzy z nas będą podróżować do miejsc na drugim końcu świata,
inni zaś do domu przyjaciół po drugiej stronie ulicy. Częściej niż zwykle odwiedzamy takie miejsca jak centrum
handlowe czy sklep spożywczy. Dla wielu z nas szczególnym miejscem w Boże Narodzenie jest spotkanie klubu
anonimowych alkoholików, a dla innych będzie to miejsce pracy. Oczywiście, takim świątecznym miejscem jest
również kościół.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej dobrze nam znanej opowieści z Ewangelii Św. Łukasza (rozdział 2, wiersze 6 oraz 7), Maryja podróżuje z
Józefem do konkretnego miejsca. Z powodu rządowego spisu ludności muszą się oni udać z Nazaretu do Betlejem, do
miasta króla Dawida, aby dać się spisać – bo Józef należał do dalekich krewnych Dawidowego rodu. Gdy w końcu tam
doatrli, nie mogli znaleźć dla siebie miejsca. Bo miasteczko było pełne przybyszów i wszystkie pokoje były już
pozajmowane. Żłób stał się więc prawdziwym miejscem pierwszego Bożego Narodzenia. Pola na których przebywali
pasterze również były takim miejscem Bożego Narodzenia. Te pola stały się miejscem dobrej nowiny i wielkiej radości
gdy pasterzom ukazał się anioł i oznajmił im „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan!”
Taka jest prawdziwa dobra nowina: narodził się! Te święta to miejsce narodzin. To miejsce narodzin nie jest tylko
wydarzenim z odległej przeszłości w odległym kraju. Przecież gromadzimy się w kościołach tydzień po tygodniu po to,
by głosić narodzenie, przyjście Boga w każdym czasie. Dobra Nowina tych świąt polega na tym, że Bóg rodzi się w
naszych miejscach. Gerard Manly Hopkins, jeden z trzech lub czterech największych poetów wiktoriańskiej ery w
literaturze języka angielskiego, przypomina nam że to my jesteśmy żłobem, polem, Betlejem, w tym pięknym wierszu:
Z jej ciała on wziął ciało
Bierze je na nowo, bierze je świeżo
Choć do dziś nie wiemy jak
Nie z ciała, lecz z ducha teraz
I czyni – o cudzie Nazaret pośród nas
Gdzie ona znów poczyna
Go z rana, w południe, i wieczorem,
I Betlejem nowe też, i rodzi się znów
Wieczorem, w południe, i z rana.
Każda i każdy z nas jest nowym Nazaretem gdzie Chrytus jest poczęty. Każda i każdy z nas jest nowym Betlejem,
gdzie Chrystus się rodzi. To cud Bożego Narodzenia: Bóg przychodzi do naszych miejsc, Słowo staje się ciałem
abyśmy i my, w naszym ciele dali Bogu się narodzić.

Tak jak Józef i Maryja, my też nie możemy czasami znaleźć dla siebie miejsca. Są wśród nas osoby znajdujące się na
progu ubóstwa czy nawet bezdomności, są wśród nas osoby z daleka od miejsca swoich urodzin, z daleka od swoich
ojczyzn i bliskich. Być może nie znajdujemy swojego miejsca w naszych związkach, rodzinach, czy w naszej pracy. Ci z
nas, którzy zmagają się z chorobą, nie odnajdują się dobrze we własnym zchorowanym ciele. Są pewnie i tacy pośród
nas, co nie mogą znaleźć swojego miejsca w naszych kościołach czy wspólnotach. Dobrą wieścią dla nas wszystkich
jest fakt, że Bóg rodzi się w każdym z tych miejsc, w każdym ludzkim życiu – nawet takim, które nigdzie nie może
sobie znaleźć miejsca – i daje nam nadzieję oraz odwagę nowego życia.
Boże Narodzenie to miejsce rodzenia, to czas w którym Bóg przychodzi do naszych miejsc, to miejsce kiedy i my
możemy się na nowo narodzić. Tak, znamy to powiedzenie o ‘narodzeniu się na nowo’... Ale cud tych świąt to szansa
rodzenia się na nowo, jeszcze raz, i jeszcze raz. Dzięki Bożemu Narodzeniu jesteśmy zaproszeni by doświadczyć
transformacji, przemiany, by być miejscem ciągłego rodzenia się Boga w naszym świecie.
Ks. Marek
Proboszcz
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COMING SOON

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Last Sunday of the Month: Mass Parts in Latin
Back by popular demand, we will continue singing the
Mass Parts (Glory, Holy Holy, and Lamb of God) in
Latin during each Mass every last Sunday of the month.
The remaining parts of the Mass and all hymns will be
sung and/or recited in our native language (English at
4pm and 9am, Polish at 11am).

Ostatnia niedziela miesiąca: części Mszy po łacinie
W odpowiedzi na prośby wielu parafian, w ostatnią
niedzielę każdego miesiąca części stałe Mszy Świętej
(Chwała na wysokości, Święty Święty, i Baranku Boży)
śpiewane będą po łacinie. Pozostałe elementy Mszy
pozostaną w języku polskim (11am w niedziele) lub
angielskim (9am w niedziele i 4pm w soboty).

December 29: Way of Lights

29 grudnia: Wycieczka Drogą Świateł

We continue our beautiful, eight years old, tradition of a
communal tour of the “way of Lights” at Our Lady of
the Snows Shrine in Belleville, Illinois. We invite you all
to meet with us on Saturday, December 29th at 5:00
p.m. (after 4pm Mass) at St. Stanislaus’ parking lot from here we will travel together by bus. At the Shrine
we will first have supper together at their restaurant, and
then we will enjoy the beautiful drive through the “Way
of Lights”.

Już po raz dziewiąty zapraszamy wszystkich na wspólną
wycieczkę i oglądanie świątecznych światełek oraz
dekoracji bożonarodzeniowych w Sanktuarium Matki
Boskiej Śnieżnej w Belleville, IL. Spotykamy się w sobotę
30 grudnia o godz. 5:00 wieczorem na naszym
przykościelnym parkingu - stąd udamy się razem
wynajętym autobusem. W Sanktuarium zjemy najpierw
wspólną kolację, a potem doświadczymy magicznej
podróży Drogą Świateł.

January 5 & 6: Epiphany, blessing of the chalk

6 stycznia: Trzech Króli - Epifania

During all Masses on Epiphany (Wise Magi)
weekend we will bless small pieces of chalk.
According to the Polish custom we encourage all
Parishioners to mark the doors of their homes
with that blessed chalk, signing them with
C+M+B 2019 symbols. In doing so we ask
God’s protection and blessing upon those who
live, work or visit throughout the coming year. It
is also a visible sign that we have invited God’s presence
into our homes.

W weekend Epifanii (Trzech Króli)
poświęcona zostanie kreda służąca do
oznakowania drzwi naszych domów.
Zachęcamy by tą kredą nakreślić symbol
K+M+B 2019 na znak Bożego
błogosławieństwa dla tych, którzy przekroczą
nasze progi w nowym roku. Taki akt wiary
jest też zaproszeniem Pana Boga i Jego
obecności do naszego domowego życia.

January 20: “Sip & Savor” Wine Party
We will be hosting our annual wine tasting event on
Sunday, January 20th at 12:15 p.m. in the small
meeting room of the Polish Heritage Center.
Please bring your favorite bottle of wine to sip and
an appetizer to savor and share, along with your
own wine glass. Prizes will be awarded to the top
three wines to be voted on by the participates.
With any questions, please call Greg or Chris
Zinselmeier at 636.493.0979.

20 stycznia: Degustacja Win
Jak co roku, organizujemy Degustację Win w niedzielę
20 stycznia o godz. 12:15 po południu w
małej Sali Domu Dziedzictwa Polskiego.
Smakoszy win prosimy o przyniesienie
butelki swojego ulubionego wina oraz
przekąsek, by wspólnie rozkoszować się tym
owocem winnego krzewu. Z pytaniami
można się zwracać do Chris lub Greg
Zinselmeier: 636.493.0979

January 22: Free Hot Lunch (Soup Kitchen)

22 stycznia: Darmowy Lunch dla Ubogich

On every fourth Tuesday of the month St. Stanislaus is
serving a free hot lunch, from 12:00 to 1:30 pm, to
anyone who cares to drop by. This meal not only
provides food for the needy, but also is an opportunity
to build a closer relationship with our neighbors. We
could use your help, either your labor or your financial
support. If you have time we will meet at 11:00 am to
prepare to serve our guests.

W każdy czwarty wtorek miesiąca działa u nas tzw.
kuchnia dla ubogich. Od 12 w południe do 1:30 po
południu serwujemy gorący posiłek dla osób
bezdomnych i ubogich z naszej dzielnicy. Bardzo
liczymy na pomoc - tak przy wydawaniu posiłku jak i na
datki finansowe. Zainteresowanych pracą w ten dzień
zapraszamy do przybycia o 11 rano do Domu
Dziedzictwa Polskiego.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE

January 27: Post-Christmas Church Cleaning

27 stycznia: Poświąteczne Sprzątanie Kościoła

On Sunday, January 27th, we will gather at 12:00 p.m. to
clean our beautiful church, take down our beautiful
Nativity Scene and all Christmas decorations. We ask
that all Parishioners who are free that day come and join
us in this joyful chore.

W niedzielę 27 stycznia po polskiej Mszy Świętej
będziemy sprzątać nasz kościół po świątecznym okresie.
Wszystkich parafian, którzy są wolni tego dnia, bardzo
prosimy o pomoc przy tym ważnym przedsięwzięciu!

February 2 & 3: Blessing of Throats

3 lutego: Błogosławieństwo chorych na gardło

In honor of Saint Blaise, the patron saint of people with
throat illnesses, we will hold a special blessing of throats
at all three Masses on the weekend of February 2 & 3.
Those with throat ilness(es), or anyone who wishes to
avoid getting such a malady, are invited to participate
in this rite, whereby the priest touches the throats of
the faithful with two crossed candles while invoking
the prayer of Saint Blaise and imparts God’s blessing.

Ku czci Św. Błażeja, patrona osób chorych na gardło
odbędzie się w naszej Parafii specjalne nabożeństwo z
błogosławieństwem gardeł 3 lutego na Mszy Świętej o
godzinie 11 rano. Wszyscy cierpiący z powodu
chorób gardła są zaproszeni do uczestnictwa w
tym obrzędzie, podczas którego kapłan dotyka
naszych gardeł dwoma świecami wypowiadając
modlitwę za wstawiennictwen Św. Błażeja i
udzielając Bożego błogosławieństwa.

March 3: “Zapusty” Pre-Lenten Party

3 marca: Zapustowy Poczęstunek

Please join us for the Zapusty Party which is a Polish
version of the famous “Mardi Gras” celebration. In
Poland it is sometimes called “Fat Thursday”, as it
was celebrated the last Thursday before Lent - our
last chance to dance and be merry before Lenten
fast. The most desirable food on this day is
“pączki”, a special kind of donut filled with fruit
jelly, which will be available for sale.

Baw się z nami na Przyjęciu Zapustowym, czyli na
polskiej wersji słynnego na całym świecie “Mardi Gras”.
Jest to ostatnia szansa na objadanie się
słodyczami przed wielkopostnym okresem.
Przysmakiem cieszącym się w Polsce w tym
dniu największą popularnością są pączki
nadziewane dżemem, których oczywiście nie
zabraknie i u nas.

March 9: Mouse Race FUNdraiser

9 marca: Dobroczynne Wyścigi Myszy

On Saturday, March 9th we will host our Fourth Annual
Mouse Race! Reserve your tables early and bring your
family and friends for a fun filled evening. The doors will
open after 4:00 pm Mass is finished. Everyone 16 or
older is invited to participate. Individual tickets are $15
or reserve a table for 10 for only $125 and get a chance
to name your mouse. Admission includes setups, snacks
and losing ticket prize drawings after each race. A cash
bar will be available. Call or see Kathy Luedde 314-5700917 for advanced tickets.

W sobotę 9 marca odbędą się u nas Czwarte Doroczne
Dobroczynne Wyścigi Myszy! Zarezerwuj cały stolik i
zaproś swoich przyjaciół lub członków rodziny na ten
wesoły wieczór. Drzwi będą otwarte po zakończonej
sobotniej Mszy Świętej (czyli ok. 5:00 wieczorem).
Pojedyńcze bilety można nabywać za 15$, a stolik dla 10
osób kosztuje tylko 125$! W cenie biletu wliczone są
przekąski oraz szansa na wygraną po każdym wyścigu.
By zarezerwować miejsca na tą dobroczynną imprezę,
skontatuj się z Kathy Luedde: 314-570-0917.

PARISH TRIP TO POLAND
In cooperation with the “Premier World Discovery” Company, Fr. Marek is organizing a trip to Poland in the Fall of
2019 (either late September or early October). It would be a 10-11 days long adventure with stops in Warsaw,
Czestochowa, Krakow, and Zakopane. We are trying very hard to keep the price below $4,000 per person (including
airfare, ground transportation, and all accommodations), and we need at least 20 people for this trip to materialize. All
are welcome to join our happy group, as we are not limiting it to parishioners only! More details will be available very
soon, and there will be several informational meetings happening, starting in late January. Please contact Fr. Marek if
you, or someone you know is interested in this
great adventure!
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ABSOLUTELY ANNIE

OD MATKI ANI

Blessings on this New Year 2019! I pray that the love of
God and the spirit of new life be with you this day. Its
not really mid-winter yet (we have barely entered the
formal season of winter), but it is definitely gray and
dreary outside.
I do love winter. I love the stark landscape, and I love
the silence. During this time of the year the night sky is
incredible with the bright stars that shine. Even in the
winter, God is present. God is present in Christ, and in
the winters, in the springs, in the summers, and in the
autumns of our lives, always. Even in the bleakest of
winters we have hope. We have hope for a new year, and
we have belief.
This is a New Year, a new beginning, a time to start the
new resolutions. We have a whole year of time. Like the
seasons we can prepare ourselves one day at a time.
Time matters because time is the stuff of life! Therefore,
what we do with the moments of our lives, the
opportunities we take, the people we talk to, the paths we follow,
time matters because sooner or later time will be gone.
Why not make this year the time when every minute,
every hour, every day counts? Let us keep this special list
of sayings in our pockets, purses, and backpacks
available for the taking, and use them to make our lives
and world a better place! Here goes: “I love you.” “I’m
sorry.” “Please forgive me.” “Thank you.” “I miss you.”
“I wanted to see you one more time.” “I want to give
you a hug.” “I wanted to hear you laugh.” “I wanted to
see your beautiful face.”
I truly believe this is what Christ is calling us to do. He
speaks to us, he stands and knocks at the door of your
heart and mine. Will you open the door and be receptive
to this challenge? The Bible says “Behold, now is the day
of salvation.”
Peace to you always, Mother Annie

Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku! Życzę
wam wszystkim Bożego ducha i Bożej miłości na każdy
dzień. Radujmy się, mimo szarego koloru i nieskich
temperatur tych zimowych dni.
Szczerze mówiąć, to ja bardzo lubię zimę. Lubię surowe
krajobrazy i ciszę natury. W tej porze roku nnce niebo jest
pełne jasno świecących gwiazd. Bóg obecny jest w naszym
życiu, nawet w czasie zimy. Bóg stał się obecny w
Chrystusie, i w zimiem, i wiosną, i latem, i nawet w jesieni
naszego życia, po protu zawsze. Nawet w najbardziej
ponurym, zimowym dniu możemy odnaleźć nadzieję,
zwłaszcza na progu nowego roku.
Nowy rok to czas na nowy początek, na nowe
postanowienia. Otwiera się przed nami zupełnie świećy
czas, całe dwanaście miesięcy. A czas ma wielkie znaczenie,
bo nasze życie składa się z czasu. Niezwykle ważne jest
więc to, co robimy z czasem w naszym życiu, co robimy z
kolejnym szansami, co robimy z kolejnym ludźmi, co robimy
z kolejnymi ścieżkami w naszym życiu. To ważne, bo prędzej czy
później, przeznaczony nam czas dobiegnie końca.
Spróbujmy więc w tym nowym roku dać znaczenie każdej
minucie i godzinie naszego życia. Może warto nawet
napisać na kilku małych kartkach papieru kilka ważnych
zdań i umieścić owe kartki w naszych torebkkach,
kieszeniach, czy portfelach po ty, by moć ich użyć w
potrzebnych chwilach. Na tych kartkach możemy napisać
„Kocham cię”, „Przepraszam”, „Wybacz mi proszę”,
„Dzękuję”, „Tęsknię za tobą”, „Chcę cię przytulić”, „Chcę
usłyszeć jak się śmiejesz”, „Chciałam zobaczyć twoją
piękną twarz”.
Głęboko wierzę, że Chrysts wzywa nas byśmy używali
takich i podobnych zdań tak często jak to tylko możliwe.
On stoi przed drzwimi naszego życia i puka. Czy otworzysz
Mu i spróbujesz żyć w Jego obecności w tym nowym roku?
Pismo Święte mówi „Oto teraz jest dzień zbawienia!”
Pokój nam wszystkim, Matka Ania

COULD YOU USE YEAR-END CHARITABLE
DONATION DEDUCTION?
WE COULD USE YOUR GENEROSITY!

CZY POTRZEBUJESZ ODLICZENIA OD
PODATKÓW NA KONIEC ROKU?
MY MOŻEMY CI POMÓC, A TY NAM!

If you are looking for an end of year charitable donation,
please consider donating to St. Stanislaus. Our church and
grounds are owned by the parishioners and we do not
receive any funds from any source other than through
individual donations and fundraisers. We ask, that in your
generosity, you consider supporting our Parish and its
many ministries in this season of giving - we are a
qualified 501 (c) (3) tax exempt organization under Internal
Revenue Code section 170 and all donations are tax
deductible to the fullest extent allowed by law. You
can make your special donation with cash, check or
credit card.

Jeśli chciałbyś otrzymać odliczenie od podatków przed
końcem tego roku przez ofiarę na cele charytatywne,
prosimy abyś wziął pod uwagę naszą parafię. Nasz
kościół oraz cały przykościelny teren utrzymuje się tylko i
wyłącznie z dobrowolnych składek parafian i przyjaciół.
Wesprzyj, w swojej hojności, to ważne dzieło służące tak
wielu ludziom! Urząd podatkowy oficjalnie uznaje
Św. Stanisława za organizację charytatywną i
wszystkie datki na tę parafię można odliczać od
podatków aż do dopuszczanego przez prawo limitu.
Ofiary można złożyć w gotówce, czekiem, lub kartą
kredytową.

St. Stanislaus®

Christmas 2018 - January 2019

POLAND UNDER PARTITIONS.
The victory of the anti-Napoleonic coalition led to a
redrafting of the map of Europe at the Congress of
Vienna (1814–15). The Congress paid lip service to
Poland by enjoining the partitioning powers to respect
the national rights of their Polish subjects (insofar as was
compatible with the partitioners’ state interests) and by
providing for free trade and communications within the
borders of the old Commonwealth. The latter turned out
to be a dead letter. The territorial issue caused dissent
among the powers, but eventually a compromise
arrangement left the former Duchy of Warsaw, minus
Poznania (which went to Prussia) and Kraków (made a
free city), to Tsar Alexander under the name of
the Kingdom of Poland. The tsar now controlled about
two-thirds of the old Commonwealth - both the area
commonly called Congress Kingdom, or Congress
Poland, and the former Commonwealth (Lithuanian,
Ukrainian, and Belarusian)
provinces that had been
annexed during the
partitions.
Endowed with a liberal
constitution, which was
increasingly violated in
practice, the settlement
satisfied neither the Poles
nor the Russians. The
former hoped for the
kingdom to be united with
the eastern “lost lands” and
to become a junior partner
of the empire. Alexander, who played with the idea,
abandoned it under the pressure of Russian circles that
were unwilling to give up any of the annexed provinces.
The Wilno educational district, which comprised most of
them, originally had been chaired by Czartoryski and had
been seen as a model for educational reform in Russia.
The university in Wilno was the largest in the empire. In
1823 it came under attack; students accused of
sedition were jailed or exiled. One of the victims was the
great Polish poet Adam Mickiewicz. Thus, basic
disagreement about the territorial question was
augmented by the anomalous union of an autocratic
empire with a liberal kingdom. In the long run a
confrontation may have been inevitable, but it was hastened
by a gradual deterioration of the position of the Poles.
The post of viceroy did not go to Prince Czartoryski, by
then estranged from Alexander, but went to a servile
political nonentity, General Józef Zajaczek. The tsar’s
brother Constantine, the brutal and neurotic grand duke,
was made commander in chief.
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PART 2 (1818-1839)

Together with a special representative of the tsar, the
intriguing and unscrupulous Nikolay Novosiltsev, they
dominated the kingdom while usually at odds with one
another. Alexander, autocratic by temperament, was
revolted by the phenomenon of a liberal opposition in
the Parliament, which he regarded as ingratitude.
Out of Freemasonry, which the tsar at first patronized,
there grew a secret Polish Patriotic Society whose aims
could hardly be qualified as treason. Nevertheless, its
leader, Major Walerian Lukasinski, became a
national martyr when he was thrown into prison, where
he languished half-forgotten for more than 40 years until
his death. Other conspiracies of more radical character
began to spread. The economy of the kingdom,
however, developed, and its finances were put in order
by the able though heavy-handed Prince Ksawery Drucki
-Lubecki. He showed that Congress Poland was not a
burden on the empire.
The Decembrist uprising in
Russia in 1825, which
accompanied the succession
to the throne of Nicholas I,
had repercussions in
Congress Poland. A public
trial exonerated the Polish
leaders of complicity but
made Russo-Polish relations
tense. The outbreak of
revolutions in Belgium and
France in 1830 hastened the
arrival of the November Insurection. After its inception
as a conspiratorial act at the cadet school in Warsaw
(November 29, 1830), this uprising developed into a
national revolt, marked by the dethronement of
the Romanov’s in Poland and the onset of a full-fledged
Russo-Polish war. Hostilities spread into Lithuania and
lasted until September 1831.
Russian victory was followed by severe reprisals,
confiscations, arrests, and deportations. The kingdom’s
constitution was suspended, which meant the end of a
separate Polish Parliament, government, and army. The
University of Warsaw (founded 1817) was closed, as was
the University of Wilno. Cultural Russification in the
empire’s former Polish provinces involved the
liquidation of the Uniate (Ukrainian Catholic) Church in
1839 and the abolition of the statute that had preserved
the Lithuanian code of law. The Uniate church
continued to exist only within the Congress Kingdom
(until 1875) and in Galicia (old Polish teritory under
Austro-Hungarian occupation).
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SAINT OF THE MONTH

ŚWIĘTY MIESIĄCA

By universal consent, Thomas Aquinas is the preeminent
spokesman of the Catholic tradition of reason and of
divine revelation. He is one of the great teachers of the
medieval Catholic Church, honored with the titles
Doctor of the Church and Angelic Doctor.
At five he was given to the Benedictine monastery at
Monte Cassino in his parents’ hopes that he would
choose that way of life and eventually became abbot. In
1239 he was sent to Naples to complete his studies. It
was here that he was first attracted to philosophy of a
pagan, Greek thinker Aristotle. By 1243, Thomas
abandoned his family’s plans for him and joined the
Dominicans, much to his mother’s dismay. On her
order, Thomas was captured by his brother and kept at
home for over a year. Once free, he went to Paris and
then to Cologne, where he finished his studies with St.
Albert the Great. He held two
professorships at Paris, lived at the
court of Pope Urban IV, directed the
Dominican schools at Rome and
Viterbo, combated adversaries and
argued with Franciscan theologians
about Aristotelianism. His greatest
contribution to the Catholic Church
is his writings. The unity, harmony
and continuity of faith and reason, of
revealed
and
natural
human
knowledge, pervades his writings.
One might expect Thomas, as a man
of the gospel, to be an ardent
defender of revealed truth. But he
was broad enough, deep enough, to
see the whole natural order as
coming from God the Creator, and
to see reason as a divine gift to be
highly cherished. We can look to Thomas Aquinas as a
towering example of Catholicism in the sense of
broadness, universality and inclusiveness. We should be
determined anew to exercise the divine gift of reason in
us, our power to learn from developing sciences in order
to better understand God’s will.

Św. Tomasz z Akwinu jest powszechnie uznawany za
najwybitniejszego teologa i cieszy się on rzadkim tytułem
Doktora Kościoła. Jego szczególną zasługą było
wypracowanie metody teologicznej, która równie mocno
opiera się na logicznym rozumowaniu, co na Bożym
Objawieniu.
Gdy miał pięć lat, rodzice wysłali go na naukę w
klaszteorze benedyktynów na Monte Cassino, licząc po
cichu że w przyszłości ich syn zostanie tam opatem. W
1239 r. wysłano go na zakończenie studiów do Neapolu i
tam właśnie zapoznał się on z naukami greckiego,
pogańskiego filozofa Arystotelesa. W 1243 r. Tomasz
dołączył się, wbrew woli swojej rodziny, do
Dominikanów. Na rozkaz własnej matki, został on
później porwany i przez rok więziono go w rodzinnym
domu. Po odzyskaniu wolności Tomasz udał się do
Paryża i Kolonii, gdzie kontynuował
naukę pod okiem Św. Alberta
Wielkiego. Z czasem stał się słynnym
profesorem w Paryżu, Rzymie oraz
Viterbo, przez jakiś czas służył na
dworze papieża Urbana IV. Zdarzało
mu się też zmagać z franciszkańskimi
teologami, którzy odrzucali filozofię
arytstotelowską. Jego największym
darem dla Kościoła są bez wątpienia
dzieła teologiczne w których Św.
Tomasz balansuje wiarę oraz rozum
tak, że nazajem się uzupełniają i
wspomagają. Wbrew ówczesnym
oczekiwaniom, by jako duchowny
bronić tzw. „czystości” wiary Tomasz
był teologiem na tyle otwartym by
postrzegać nauki oraz świat cały świat
stworzony jako pochodzące od Boga,
i co za tym idzie, pomocne w Jego poznawaniu. Dzięki
takiemu podejściu jest on jednym z najlepszych
przykładów prawdziwego znaczenia „katolicyzmu”, czyli
chrześcijaństwa uniwersalnego, otwartego. Za jego
przykładem powinniśmy z odwagą używać rozumu i
zdobyczy nauk, by w ich świetle coraz lepiej poznawać
Bożą wolę.
„Summa Teologiczna,” jego największe i ostatnie dzieło,
jest próbą usystematyzowania całości teologii katolickiej.
Św. Tomasz zaprzestał jednak pisania 6 grudnia 1273 r.
Zapytany dlaczego nie kontynuuje swojej pracy
odpowiedział „Nie mogę tak dłużej... Wszystko co
napisałem jest jak słoma w porównaniu z tym co mi
właśnie zostało objawione.” Tomasz z Akwinu umarł
wkrótce potem, 7 marca 1274 r. Jego wspomnienie
obchodzi się 28 stycznia.

The Summa Theologiae, his last and, unfortunately,
uncompleted work, deals with the whole of Catholic
theology. He stopped work on it after celebrating Mass
on December 6, 1273. When asked why he stopped
writing, he replied, “I cannot go on.... All that I have
written seems to me like so much straw compared to
what I have seen and what has been revealed to me.” He
died March 7, 1274. His feast day is celebrated on
January 28.
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HAPPY BIRTHDAY- STO LAT!

Justin Becker
Jan 1
Ginnie Galkowski
Jan 2
Joseph Galkowski Jan. 3
Pamela Reineke
Jan. 3
Joseph Rolnicki
Jan. 3
Ryszard Piłat
Jan. 5
Irene Usciak
Jan. 6
Brooke Bialczak
Jan. 9
Marion Górka
Jan. 9
Rosemary Marx
Jan. 10
Judie Stahl
Jan. 11
Carolyn Grimm
Jan. 12
Addison Rolnicki Jan. 13
Eugene Shellito
Jan. 13

John Meyer
Jan. 14
Mary Sulzer
Jan. 15
Teresa Piłat
Jan. 18
Simon Lee
Jan. 21
Donald McNab
Jan. 22
Carl Reineke
Jan. 22
Anthonly Mihulka Jan. 23
Evelyn Buretta
Jan. 26
Ruth Marcinkiewicz Jan. 26
Rockne Luke
Jan. 27
Marlene Shaw
Jan. 30
Carolyn Kramkowski Jan. 31
Ronald Merzweiler Jan. 31

Please contact our Parish Secretary at (314) 421-5948, or
Sunday morning, if you would like your birthday listed (or
deleted). Please let us know if there is an error in this listing.
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FINANCIAL REPORT

NOVEMBER - LISTOPAD 2018
Income / Dochód:
Tithes-Offerings (Envelopes and Loose):
“Stole” Fees (Weddings and Funerals):
E-Scrip Rebate:
Other (Sales, Reimbursements, etc):

$14,290.23
$9,514.00
$1,600.00
$39.71
$3,176.23

Expenses / Wydatki:
Payroll (Priest, Secretaries, Musicians, Sacristan):
Utilities (Electric, Gas, Water, Phones):
Supplies (Liturgical and Office):
Travel Expenses
Other (Deposit Refunds, Reimbursements, etc):

$15,920.31
$8,858.48
$4,464.53
$1,787.14
$126.67
$683.49

Monthly / Miesięczny
Fiscal Year to Date / Roczny

$-1,630.08
$-4,267.27

deficit
deficit

FUNDRAISING THROUGH SCHNUCKS

CHRISTMAS FLOWER DONATIONS

We are enrolled in Schnucks “e-Scrip” fundraising
program and you can easily support us every time you
shop at Schnucks! E-Scrip cards can be found in a fliers
stand by the entrance to
our church. Once the
cards are activated, every
time you swipe it at any
Schnucks store, a
contribution up to 3% will
go to our Parish.

Beautiful Christmas flowers have been
provided by the “Polish Open” Golf
Tournament and the Bialczak Family.
Due to transmitting the bulletin early to
ensure delivery before Christmas, the Christmas flower
donation list will be listed in the February bulletin.

“Zapusty” Pre-Lenten Party
Ash Wednesday
Palm Sunday Easter Egg Hunt
Blessing of Easter Food Baskets
Corpus Christi Procession
Summer Parish Picnic
Annual Parish Meeting - Board Elections
Fall Festival
Christmas Eve “Opłatek” Reception

Marzec
Marzec
Kwiecień
Marzec
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Listopad
Grudzień

March
3
March
6
April
14
April
20
June
23
July
7
August
11
November 10
December 22

Przyjęcie Zapustowe
Środa Popielcowa
Zabawa dla dzieci “Polowanie na jajeczka”
Święconka
Procesja na Boże Ciało
Letni Piknik Parafialny
Zebranie Parafian - Wybory do Rady
Jesienny Festyn Parafialny
Parafialne Przyjęcie Opłatkowe

Please, remember Saint Stanislaus
in Your Will

=

Pamiętaj, prosimy, o Św. Stanisławie
w swoim testamencie

HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF POLAND
KONSUL HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dr. Wojciech L. Golik
(314) 241 - 2018
120 S Central Ave #1200
Clayton, MO 63105
ph. 314-439-6883 KHRPSTL@gmail.com

JOE VOGT

Sales & Leasing Professional
Parishioner
2175 N Lindbergh * Florissant, MO 63033

www.martycancila.com

(314) 831-3300 Ext 1838
Cell: (314) 308-4898

Katheryne
Morschl
• • • • • • • • • •

330 S. Main
St. Charles,

Street
MO 63301

(636) 925-1480
siostrapolishpottery.com

The Shaw Law Group

201 Hillsboro Avenue
Edwardsville, IL 62025
618.655.0555

PIEKUTOWSKI’S
EUROPEAN STYLE SAUSAGE
4100 N. Florissant Ave.
St. Louis, MO 63107
(314) 535-6256

