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Parish Office Is Closed / Biuro Parafialne Jest Nieczynne  
 Please call, or send us an e-mail message 
 

Mass Schedule / Msze Święte 
As long as Fr. Marek is healthy, all Holy Masses are celebrated as 
scheduled, and streamed live on facebook.com/stanstl 
Saturday - Sobota:      4:00 p.m. English                         
Sunday - Niedziela:     9:00 a.m. English                                                                                                     
                      11:00 a.m.      Polish                      
Wednesday - Środa:   11:30 a.m. Latin  
 

Morning Prayer (Lauds) is streamed live on facebook.com/stanstl   
Monday - Saturday:      9:00 a.m.  
                     

Holy Communion at Home / Komunia w Domu                           
Contact Fr. Marek if you would like to receive communion at your home 
Skontaktuj się z Ks. Markiem aby otrzymać komunię w domu                                                        

Food Bank / Bank Żywności  
Friday - Piątek:      9:30 a.m. - 11:30 p.m. 

Rev. Marek Boż
pastor@saintstan

Danica Ko

20th Street  

MO 63106

5948   � www.saintstan.org 
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April 4  Vigil of Palm Sunday 
4:00 p.m. Lee James 
         Intention of Her Friends 
April 5  Palm Sunday - Niedziela Palmowa 

9:00 a.m. ††† Members of the Kosakowski Family 
  Intention of Mother Annie & Family 
11:00 a.m. †† Marian i Regina Bożek 
(Polish)  Intencja ks. Marka 
April 9  Holy Thursday - Wielki Czwartek 
6:00 p.m. For the Clergy of our Parish 
         Intention of the Board of Directors 
April 11 Easter Vigil - Wielka Sobota  

7:00 p.m. † Rob Rogger 
  Intention of Julia Olszewski 
April 12  Easter Sunday - Wielkanoc 
9:00 a.m. ††† Adam & Edward Kaminski, Janet Southard 
(English-Polish) Intention of The Kaminski Family 
11:00 a.m. Betsaida Aragon Reyes  
(Spanish) Intencion de su familia 
April 18  Vigil of The Second Sunday of Easter 

4:00 p.m. † Louis Watson 
         Intention of Jimmy & Annie Watson 
April 19 Second Sunday of Easter 
9:00 a.m. † Mary Liszewski 
  Intention of The Novak & Kaminski Families 
11:00 a.m. † William Bialczak 
(Polish)  Intencja Stanisława i Luycyny Dziedzina 
April 25  Vigil of The Third Sunday of Easter 

4:00 p.m. †† Carl & Stacia Boehm 
         Intention of Gene & Linda Shellito 
April 26 Third Sunday of Easter 
9:00 a.m. † Rob Rogger 
  Intention of Julia Olszewski 
11:00 a.m. Dostępna Intencja Mszalna 
(Polish)  Mass Intention Still Available 
May 2   Vigil of The Fourth Sunday of Easter 

4:00 p.m. † William Bialczak 
         Intention of a Friend 
May 3  Fourth Sunday of Easter 
9:00 a.m. † Florence Klimaszewski 
  Intention of Paulette, Carolyn & Dianne 
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St. Stanislaus 
Kostka Parish 
Welcomes You! 

All baptized Christians are welcome to share in the 
Eucharist and to join us in receiving Holy Communion. 
Please come forward in the central aisle and 
receive the bread either in the palm of your 
outstretched hand, or on your tongue. The 
wine follows; please drink from the cup as it 
is extended to you. Let us know if you are 
unable to come forward, we will be happy 
to bring communion to you. Gluten-free 
communion wafers are available for those 
who need them. Please ask the priest or deacon who is 
distributing bread at communion.  

 

Request from the Sacristan: If you wear lipstick and can 
wipe it off or blot it before communion, it would be 
much appreciated. Communion cups are wiped clean 
after each person sips, but it’s really hard to remove 
lipstick from the linen purificators (towels). Thanks you! 

 

SACRED SPACE *  TIME * LANGUAGE 
It is our tradition to maintain silence in worship areas so 
that people may pray. Please help us preserve an 
atmosphere of quiet reverence before Mass. Silence 
your cell phone, let go of distractions, and let the silence 
and the music be sabbath gifts as we create sacred space 
and time together.  
During our English Masses we continue to use the 
originally authorized English translation of the Vatican II 
Liturgy - you may notice 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.  

MASS INTENTIONS  
 
 

Please call, or visit the rectory to schedule a 
Mass for your loved ones, living or deceased. 

  

Intencje Mszalne można zamawiać przez 
telefon w biurze parafialnym, lub po 
niedzielnej Mszy Świętej.  



PARAFIALNA MISJA 
Jesteśmy pełną życia wspólnotą osób wierzących, 
wyznających katolicką wiarę i celebrujących katolickie 
sakramenty. Z dumą pielęgnujemy polskie korzenie 
naszych przodków, oraz z radością witamy rożnorodność 
wszystkich przekraczających nasze progi. Wierni II 
Soborowi Watykańskiego, wyznajemy wiarę w Chrystusa 
we wciąż żywej tradycji Kościoła i zawsze jesteśmy 
gotowi do dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. 
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THERE IS A PROMISE OF MARRIAGE BETWEEN: 
 

LARONDA PERRY AND TERENCE WASHINGTON 
ON JUNE 7, 2020 AT 2:00 P.M. 

WELCOME TO OUR NEWEST PARISHIONERS: 
 GLENNON & JAMI SONTAG 

MICHAEL & SHARON NOVAK 

William (Bill) Bialczak passed away on March 24, 2020 
at the age of 71. He is survived by his wife Janet, 
daughter Elizabeth and son David. Bill was a lifelong 
parishioner, member of St. Stanislaus Board of Directors, 
and the Chairman of the Board for many years. In 2005 
he was instrumental in getting Fr. Marek as the Pastor. 
A private Funeral Service took place on March 30th, with 
a public Memorial Mass at St. Stanislaus to be scheduled 
at a future date, once the current health crisis is over. 

MISSION STATEMENT 
We are a vibrant community of believers who proudly 
profess Catholic faith and celebrate Catholic sacraments. 
We cherish and cultivate Polish roots of our founders, 
while welcoming and celebrating diversity of all who 
enter. Faithful to the spirit of the Second Vatican 
Council, we profess our faith in Christ in the living 
Catholic tradition. We stand open to dialogue with all 
people of good will. 
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Dear Parishioners and Friends, 
 

With Palm Sunday, Holy Triduum (three days of Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday) and Easter octave 
smack in the middle of this month, April shapes up to be quite an important month. We are remembering Jesus’ 
passion, death, and resurrection, and in the context of these important events we ask ourselves equally important 
questions. I propose that for us, the people of faith, the most important question there is, is also very basic: "who is 
God?" That is the irrepressible question which lies at the center of every human heart, found in every culture of every 
age; it is therefore a universal question. And it is a question of unparalleled importance. Whether admitted or not, 
whether embraced of not, we cannot achieve our human fullness apart from seriously considering the question of who 
God is. To attempt to ignore or bury this question is futile; for it will again rise to the surface: "Where can I hide from 
your spirit? From your presence, where can I flee?" (Ps. 139:7). If we do not ardently seek to answer this highest and 
most pressing question, we shall have failed miserably, and thus remain stunted, incomplete, unsatisfied and pitifully 
unhappy. However, some merely want to know what God is, as if defining God or understanding something of his 
attributes is satisfactory; but that is not enough. For to be fully human is to strive to not only answer this question, but 
go far beyond it, reaching into God himself through a participation in God's own divine life by the free gift of grace. 
Yes, we need - in fact crave - not to know simply what God is but rather who God is. The sacred season of Lent, Holy 
Week, and Eastertime is precisely about learning who God is. As we enter into Holy Week, provided we do so 
fruitfully, we enter into the very life of God as we voluntarily choose of our own free will to participate in the Paschal 
Mystery; that is, as we immerse ourselves in the mysteries of the life of Christ, we become like God. This is not 
something we do metaphorically or only symbolically, rather it is something real: we are to become "other Christs" or 
“alter Christus” in Latin. 

 

Answering the question of "who is God?" is not simply a matter of idle reflection or meditation; nor is it achieved in 
only gazing upon the wonders of creation; nor will this question be fully answered in the reading of Sacred Scripture 
only, and so forth. As important as these things can be, we must not attempt to answer this question in that spirit of 
subjectivity which insists upon our own ideas. For Christ himself has set before us a journey by which we are to come 
to know God. What is this journey? It begins with God's call to us, which is a gift of grace. Here we recognize, 
however subtly or strongly, the need to "connect with" or know or belong to God. We begin to pray, to seek to enter 
into an intimate relationship with the divine Other through open disclosure of the secrets of our heart. We begin to 
look upon Christ with eyes of love. But that is not enough; for if we are to know who God is, it is necessary to 
become a member of the divine family. 

 

There is a great deal that could be said here. But it is important to understand that this journey of which we are 
speaking is one of living a sacramental life in Christ as children of mother Church. It is the Catholic life of prayer and 
holiness, virtue and self-sacrifice, which includes the sacraments of Baptism, Reconciliation, and Eucharist. Answering 
the question of "who is God?" is thus not achieved by ignoring history or the Church. Rather, God reveals himself in 
history and through the Church. If we want to know God, we need believe the Church, for in a real way the Church is 
Christ, since she is his one body. 

 

Learning who God is, then, is a way of life. It is a life infused with faith, hope and love, in which we assent in faith to 
all that God has revealed through the life and teachings of Christ; we trust in hope that Christ will fulfill his promises; 
and we burn with a passionate, complete love for God and our neighbors. That is ultimately the meaning of the 
spiritual life: to live in union with God, caught up forever in his fiery embrace of infinite, unmeasurable love. 

 

However, there is a multitude of Christians who have apparently lost the capacity to perceive God. And knowing who 
God is, is all about an experience of the awareness of God. John Paul II often called our attention to this tragic 
situation when he spoke about how today many people live as if God does not exist. He was not merely speaking to 
unbelievers, atheists, agnostics and so forth, but rather to Christians.  

 

Want to know who God is? That answer will not come easily, for it involves sacrifice and death to self. There are no 
shortcuts; there are no "techniques" to learn. However, as Saint John Paul II often said, "Be not afraid!" For Christ 
himself has died for us. Set sail on the journey of the interior life of grace and the experience of God's presence within. 
After perhaps some long difficulty and a number of trials, you will find that you have risen from the valley floor and 
tread lightly upon the heights, for the indwelling Spirit will have re-created you anew. Then your voice will join in 
unitive harmony with the Song of Songs: Let him kiss me with kisses of his mouth! More delightful is your love than wine! Your 
name spoken is a spreading perfume - that is why the maidens love you. Draw me! We will follow you eagerly! Bring me, O king, to your 
chambers. (1:2-4)   

             Fr. Marek, Pastor 
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Drodzy Parafianie, 
 

Z Palmową Niedzielą, Triduum, i oktawą Wielkanocy w samym środku tego miesiąca, wszystko wskazuje na to, że 
kwiecień to dosyć ważny miesiąc w tym roku. Wspominamy w tym czasie mękę Pana Jezusa, Jego śmierć i 
zmartwychwstanie – i wkontekście tych ważnych wydarzeń zadajemy sobie ważne pytania. A dla nas, ludzi wiary, nie 
ma chyba ważniejszego pytania od tego: kim jest Bóg? To pytanie, którego nie da się ukryć czy zagłuszyć, leży w 
samym centrum każdego ludzkiego serca i każdej kultury w każdym wieku, i jest dlatego pytaniem uniwersalnym. Co 
więcej, nie da się postawić pytania bardziej ważnego! Bez względu na to, czy się do tego przyznamy czy też nie, nie da 
się osiągnąć pełni człowieczeństwa choć bez próby odpowiedzi na to pytanie. Pytania o to, kim jest Bóg nie da się na 
dłuższą metę zignorować, zamieść pod dywan, czy od niego uciec: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie 
ucieknę od Twego oblicza?” (Psalm 139:7). Jeśli nie spróbujemy odpowiedzieć na to najwyższe i najbardziej palące 
pytanie, poniesiemy żałosną porażkę, zahamujemy rozwój naszego człowieczeństwa i pozostaniemy niespełnieni, i 
żałośnie nieszczęśliwi. Niektórzy chcą jednak wiedzieć tylko czym jest Bóg, tak jakby zdefiniowanie Boga lub 
zrozumienie czegoś z Jego atrybutów było zadowalające; ale to nigdy nie wystarczy. Bo nasze człowieczeństwo 
wymaga poszukiwania odpowiedzi na to najważniejsze pytanie, ale - co więcej – prowadzi budzi ono w nas głod 
samego Boga, uczestnictwa w Boskim życiu przez daną nam za darmo łaskę. Tak, nasza ludzka dusza pragnie nie tylko 
wiedzieć czym jest Bóg, ale przede wszystkim KIM On jest. Święty okres Wielkiego Postu i Wielkanocy to właśnie czas 
poznawania kim Bóg jest. Pełne i pobożne przeżywanie Wielkiego Tygodnia pozwala nam na zanurzenie się w życiu 
Chrystusa, na stawanie się jak On. Nie mówię tego wyłącznie w sensie symbolicznym czy jako metaforę, bo naprawdę 
jesteśmy zaproszeni by stawać się “drugim Chrystusem” – z łaciny “alter Christus”. 
 

Odpowiedź na pytanie “kim jest Bóg”  to nie tylko kwestia refleksji czy medytacji, nie znajdziemy jej ograniczając się 
do podziwiania Bożego stowrzenia, studiowania Pisma, i tak dalej. Mimo że wszystkie te rzeczy są ważne i niezwykle 
pożyteczne, to nie wolno nam ograniczyć się do subiektywnych prób odpowiedzi tym, co “przyjdzie nam do głowy”. 
Albowiem Chrystus pokazał nam drogę, którą mamy kroczyć by poznać Boga. Ta droga zaczyna się Boga 
powołującego każdego i każdą z nas, od tego niezwykłego daru łaski. To dzięki tej łasce rodzi się w naszym sercu 
potrzeba łączności z Bogiem, przynależności do Boga. To dzięki łasce rozwija się w nas życie modlitwy, pragnienie 
intymnej relacji z boskim Innym przez otwarcie na ościerz wszystkich zakamarków naszego serca. Dzięki łasce 
spoglądamy na Chrystusa wzrokiem pełnym miłości, pragnąc wejścia w Boską rodzinę. 
 

Wiele moża mówić i pisać o poznawaniu Boga, ale bardzo ważnym jest abyśmy pamiętali, iż ten proces łaski bazuje na 
sakramentalnym życiu w Chrystusie jako dzieci Kościoła, naszej matki. Dla katolika ten proces to życie pełne modlitwy 
i świętości, cnoty i poświęcenia, życie sakramentami od chrztu, przez pojednanie do Eucharystii. Nie da się bowiem 
odpowiedzieć na pytanie “kim jest Bóg” ignorując historię lub Kościół bo Bóg objawia samego siebie właśnie w historii 
i w Kościele. Jeśli pragniemy znać Boga, trzeba nam wierzyć Kościołowi, bo prawdziwie Kościół jest Ciałem Chrystusa. 
 

Poznawanie Boga jest sposobem życia. Jest życiem przesiąkniętym wiarą, nadzieją, i miłością. Jest przyjmowaniem w 
wierze tego, co Bóg objawia nam przez życie i naukę Chrystusa bo mamy nadzieję, że dotrzyma On danych nam 
obietnic. Jest życiem płonącym namiętną, całkowitą miłością Boga i bliźniego. Bo to jest właśnie znaczenie życia duchowego: 
bycie zjednoczonym z Bogiem, bycie uchwyconym przez Boga w płomiennym uścisku nieskończonej miłości. 
 

Istnieją niestety chrześcijanie, którzy zdaje się że utracili zdolność poznawania Boga, bo nie da się poznawać Boga nie 
będąc Jego świadomym. Jan Paweł II często zwracał uwagę na tą tragiczną sytuację gdy mówił o ludziach, którzy żyją 
tak, jakby Bóg nie istniał. Niestety, nie opisywał wtedy tylko i wyłącznie osób niewierzących, ateistów, itd, ale mówił 
on o życjących w ten sposób chrześcijanach. 
 

Chcesz wiedzieć kim jest Bóg? Nie spodziewaj się łatwej odpowiedzi, bo wymaga ona poświęcenia i śmierci dla 
samego siebie. Nie istnieje droga na skróty, czy technika której moglibyśmy się nauczyć. Święty Jan Paweł II 
przypominał nam jednak bardzo często byśmy się nie lękali, bo Chrystus nas tak ukochał, że dla nas umarł i 
zmartwychwstał. Rozwiń więc żagle i wyrusz w podróż wewnętrznego życia łaski i doświadczenia Bożej obecności. Po 
być może długich trudnościach i ciężkich próbach odkryjesz, że nie jesteś już na samym dnie lecz wspinasz się coraz 
wyżej bo zamieszkujący w tobie Duch Święty stwarza cię na nowo dzień po dniu. A wtedy twój głos stanie się jednym 
głosem z tym wyśpiewującym Pieśń na Pieśniami (1:2-4): “Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! Bo miłość twa 
przedniejsza od wina. Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany - imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą! 
Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!” 
 

Ks. Marek 
Proboszcz  
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COMING SOON  KOMUNIKAT RADY MESSAGE FROM THE BOARD 
The health and well being of our parishioners, employees 
and our community is of paramount importance to us.  
We pray and hope everyone can be well during the 
COVID-19 crisis our country and indeed the entire 
world is experiencing.   
 

Established in 1880 St.  Stanislaus has survived The 
Great Depression, fires, tornadoes, two World Wars, 
excommunications, and she still stands as a proud and 
sparkling jewel in our city.  We will survive this crisis and 
come back stronger than ever. Our church will be 
waiting for all when it is time to come back.   
 

Your Board of Directors wanted to communicate the 
following important information: 
�� The concern for our parishioners is and will remain 

our top priority. We fully support the decision of 
Father Marek to cease holding public Masses.  This is 
also in compliance with the local ordinances now in 
effect. 

�� St. Stanislaus is dependent upon revenue generated 
by the PHC rentals and Sunday donations. The 
Polish Heritage Center is closed until it is safe to 
reopen. This has forced us to cancel events and 
return deposits. While we remain financially solvent, 
it is of critical importance that we continue to receive 
your donations. You can mail a check to our church 
office, or donate online at www.saintstan.org/donate 
or on our facebook page: facebook.com/stanstl .    
We are sensitive to the fact that many of our 
parishioners may be under financial duress at this 
time, and we ask that you only contribute what you 
can afford. Your families and their spiritual health 
should be your first priority. 

�� Our food panty will remain open, serving the 
community needs for as long as we can. We thank 
those volunteers who continue their good work. 
Volunteers prepackage food and hand it out at the 
door. No one comes into to the PHC except the 
volunteers. This appears to be a best practice being 
used by other food pantries around the country. 

 

Your Board of Directors is conducting its monthly 
meeting via conference call on April 14th, 2020. We will 
provide any pertinent updates on our website and social 
media at that time.   
 

An informative and helpful link on Covid-19 can be 
found on www.stlouis-mo.gov/covid-19  
 

Thank you for your support! May God bless and protect 
us all, 
 

St. Stanislaus Board of Directors 

Zdrowie i dobrobyt naszych parafian, pracowników, oraz 
całej wspólnoty ma dla nas nadrzędne znaczenie. Modlimy 
się i mamy nadzieję na to, że uda się nam wszystkim 
przetrwać w dobrym zdrowiu obecny kryzys wywołany 
pandemią wirusa COVID-19.  
Parafia Św. Stanisława, powołana do życia w 1880 r., 
przetrwała wielką depresję, pożary, tornada, dwie wojny 
światowe, ekskomunikę, i do dziś pozostaje piękną perłą na 
mapie naszego miasta. Przetrwamy również ten kryzys, 
wyjdziemy z niego silniejsi niż kiedykolwiek dotąd. Nasz 
kościół będzie czekał gotowy na przyjęcie nas wszystkich 
gdy i ten kryzys dobiegnie końca. 
Wasza Rada Dyrektorów pragnie zakomunikować 
wszystkim  parafianom kilka ważnych punktów: 
�� Troska o parafian jest i zawsze będzie naszym 

priorytetem. W pełni popieramy decyzję ks. Marka aby 
na czas tej pandemii zawiesić sprawowanie Mszy 
Świętych z udziałem ludu. Ta decyzja jest zresztą 
zgodna z przepisami ogłoszonymi niedawno przez 
miasto Saint Louis. 

�� Św. Stanisław utrzymuje się z datków parafian oraz z 
dochodów za wynajem Domu Dziedzictwa Polskiego, 
który z powodu pandemii jest teraz zamknięty. 
Musieliśmy odwołać liczne przyjęcia i zwrócić 
depozyty. Chociaż pozostajemy obecnie wypłacalni 
finansowo, niezwykle ważne jest aby nasza parafia w 
dalszym ciągu otrzymywała wasze cotygodniowe tzw. 
“ofiary na tacę”. Można je wysyłać pocztą (czek w 
kopercie) lub też składać te ofiary na stronie 
www.saintstan.org/donate lub na profilu  facebook. 
com/stanstl . Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych 
parafian może znajdować się teraz bez pracy, lub w 
trudnej sytuacji finansowej, dlatego też prosimy byście 
ofiarowali tylko tyle, na ile was obecnie stać. Dobro 
waszych rodzin jest waszą pierwszą powinnością! 

�� Nasza spiżarnia dla ubogich pozostaje otwarta i będzie 
służyś osobom potrzebującym jak długo to będzie 
możliwe. Jesteśmy wdzięczni wszystkim ochotnikom 
tam pracującym. Na czas pandemii jedzenie jest 
pakowane przez woluntariuszy do toreb i wydawane w 
drzwiach Domu Dziedzictwa Polskiego. Ten sposób 
jest obecnie praktykowany przez wszystkie tego typu 
instytucje w całym kraju. 

Kolejne Zebranie waszej Rady Dyrektorów odbędzie się 14 
kwietnia przez telekonferencję. Wszystkie istotne 
informacje i uaktualnienia zostaną umieszczone na naszej 
stronie internetowej oraz w majowym biuletynie. 
Wiele pomocnych w tym czasie informacji można znaleźć 
na stronie www.stlouis-mo.gov/covid19 
Dziękujemy za wasze wsparcie, Nie Pan Bóg nas 
błogosławi i ochrania!                                  
                                              Rada Dyrektorów Św. Stanisława  
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COMING SOON  W NAJBLIŻSZYM CZASIE COMING SOON 

April 11: Blessing of  Easter Baskets 
On Holy Saturday, April 11th, the Blessing of Easter 
Food will be offered in a 'drive thru' manner from 11:00 
a.m. until 4:00 p.m. During this time the church will be 
open for private prayer. At 12 Noon we will stream live 
one such Blessing of Easter Baskets from inside the 
church, so that you all can join us from the comfort of 
your homes. This tradition called Święconka is one of the 
most enduring and beloved Polish traditions - please 
help us to cultivate it!  

April 9-12: Easter Triddum 
The summit of the Liturgical Year is the Easter Triduum 
- from the evening of Holy Thursday to the evening of 
Easter Sunday. The single celebration of the Triduum 
marks the end of the Lenten season, and leads to the 
Mass of the Resurrection of the Lord at the Easter Vigil. 
The liturgical services that take place during the Triduum 
are: Mass of the Lord's Supper on Holy Thursday (April 
9th at 6:00pm), Good Friday’s Liturgy of the Lord's 
Passion (April 10 at 7:00 p.m.), and Mass of the 
Resurrection of the Lord (Easter Vigil on April 11th at 
8:00 p.m, and 9:00 a.m. Easter Mass and Procession on 
Sunday, April 12th). All of these celebrations will be 
streamed live on St. Stanislaus Facebook page. 

9-12 kwietnia: Triduum Paschalne 
Triduum Paschalne to najważniejszy okres całego roku 
liturgicznego. Ceremonie Wielkiego Czwartku, Piątku, i 
Soboty są uwieńczeniem liturgicznego okresu Wielkiego 
Postu i wprowadzeniem do obchodów Wielkiejnocy. W 
skład Triduum wchodzi Msza Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek (9 kwietnia o godz. 6 wieczorem), 
Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek (10 kwietnia o 
godz. 6 wieczorem), Msza Wigilii Zmartwychwstania 
Pańskiego w Wielką Sobotę (11 kwietnia o godz. 8 
wieczorem) oraz Msza z Procesją  Rezurekcyjną w 
Niedzielę Wielkanocną (12 kwietnia o godz. 9 rano). 
Wszystkie te nabożeństwa będą transmitowane na 
parafialnym profile na facebook’u. 

11 kwietnia: Święconka 
W Wielką Sobotę, 11 kwietnia, nabożeństwo 
błogosławieństwa Wielkanocnych pokarmów, tzw. 
Święconka odbędzie się na parkingu, bez wychodzenia z 
samochodów od godzinie 11 rano do 4 po południu. O 
godzinie 12 w samo południe będziemy transmitować na 
żywo jedną  Święconkę z kościoła, tak aby wszyscy mogli 
uczestniczyć w tym nabożeństwie w swoich domach. 
Zachęcamy wszystkich do podtrzymania tej pięknej 
polskiej tradycji!  

Due to the coronavirus outbreak, and in accordance 
with the “Stay Home Order” issued for the City and 
County of St. Louis, all our social and educational in-
person activities are suspended until further notice. Holy 
Masses are taking place as scheduled, but are held 
without any public in attendance. Please tune in and join 
us in spirit and online, as all Masses are streamed live on 
our Facebook page (www.facebook.com/stanstl). 
Additionally, every morning at 9:00 am we “gather” on 
Facebook Live to recite together the liturgical Morning 
Prayer (Lauds).  
St. Stanislaus Food Bank remains open every Friday 
from 8:30 am until 10:30 am. 

W związku z epidemią koronawirusa, i w zgodzie z 
nakazem pozostawania w domach wydaną przez miasto 
i hrabstwo St. Louis, wszystkie parafialne spotkania o 
socjalnym i edukacyjnym charakterze zostały odwołane. 
Msze Święte są odprawiane zgodnie z rozkładem, ale 
bez udziału wiernych. Zapraszamy by łączyć się z nami 
duchowo, oraz przez internet, gdzie wszystkie Msze 
(również ta w języku polskim w niedziele o 11:00 rano) 
są transmitowane na żywo na parafialnym profilu na 
facebook’u (www.facebook.com/stanstl).  
 
Nasza spiżarnia dla ubogich pozostaje otwarta w każdy 
piątek od 8:30 do 10:30 rano. 

July 10 - 12: Summer Festival 
We are still hoping to hold our 2020 Summer Festival 
will be taking place on the weekend of July 10-12, with 
the main festivities taking place on Friday (July 10) and 
Saturday (July 11). God willing, we will hold our famous 
Polka Mass on Saturday (July 11) at 4:00 pm. Please, join 
us in praying that the current health care crisis will be 
over by this summer. Let us fervently ask God to allow 
us to celebrate together God’s love and healing! Invite 
your friends, relatives, and neighbors to join us for these 
joyful festivities. 

10 - 12 lipca: Festyn Parafialny 
Mamy nadzieję, że tegoroczny Festyn Parafialny uda 
nam się przeprowadzić tegoroczny w weekend 10-12 
lipca. Główne zabawy będą miały miejsce w piątek (10 
lipca) oraz sobotę (11 lipca). Słynna na cały region Msza 
w stylu Polka planowana jest na sobotę (11 lipca) o 
godzinie 4 po południu. Módlmy się wspólnie, prosząc 
Boga o to, by pozwolił nam wszystkim doświadczyć Jego 
miłości i uzdrowienia! Zaproś swoich przyjaciółmi i 
sąsiadó - jak pięknie byłoby świętować i bawić się razem 
w ten letni weekend. 



I wanted to share a practice with you that I do during the Lenten 
season. I have been doing this for a long time and that is 
prayerful meditation. I find a beautiful spot outdoors and bring 
my missal, or a daily meditation book along with my prayer list. I 
spend the first 10 minutes or so centering myself and then I 
begin to read followed by prayers for those on my list. I finish 
with the rosary. I really try and do this every other day which is 
hard with all of our busy schedules. I also incorporate some 
breathing techniques that my yoga instructor taught me. This 
time alone refreshes my spirit and lifts me up to continue on my 
path of doing God’s work. 
As I go through the season these are a few of the things that 
come to mind: Lent is about growing in love for our Lord, about 
serving the church and one another. I also ask myself this 
question daily: am I being Christ like in all that say, do and think? 
We all know that Lent brings special opportunities for us each 
year to renew our relationship with God. It brings us a chance to 
do it right with God. Think of it as spring cleaning and welcome 
this practice of prayerful meditation into your heart. Every day 
we need to practice just being still, being open to hear, to feel, to 
see, to taste God’s universe.   
Prayer: Loving God, during the sacred season of Lent bring me 
closer to you. Prepare a place in my home and heart for silence 
and solitude, so that I may rediscover the grace of a prayerful life. 
Enlarge my heart so that I give to those in need and, in so doing, 
rediscover the grace of gratitude and generosity. May the season 
be a grace-filled time to rekindle my love for and faith in you. 
Amen. Peace,                  Mother Annie 
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 ABSOLUTELY ANNIE KILKA SŁÓW OD MATKI ANI 
Chciałabym podzielić się z wami jedną z moich ulubionych praktyk 
wielkopostnych. Od wielu już lat praktykuję modlitewną medytację, 
często na łonie natury z mszalikiem i niedzielnymi czytaniami w 
ręku, może jakąś inną książką o duchowej tematyce, i listą moich 
intencji modlitewnych. Przez pierwsze 10 minut probuję się wyciszyć i 
znaleźć duchowy pokój, potem następuje duchowe czytaniele, oraz 
pamięć o intencjach. Na koniec najczęściej odmawiam dziesiątkę 
różańca. Wykorzystuję przy tym często różne techniki oddychania, 
których nauczył mnie mój instruktor jogi. Próbuję być wierna tej 
dyscyplinie przynajmniej co drugi dzień, choć przyznam że nie 
zawsze mi się to udaje. Ten czas czytania, modlitwy i medytacji 
odświeża moją duszę i dodaje sił do podążania drogą wiary. 
Kilka innych refleksji przychodzi mi na myśl w tych końcowych 
dniach Wielkiego Postu: jest to czas wzrastania w miłości do Boga i 
znajdywania nowych dróg służby drugiemu człowiekowi oraz 
Kościołowi. Dzień w dzień zadaję sobie pytanie: czy w moich 
myślach i słowach staram się być jak Chrystus? Wielki Post daje 
nam wiele możliwości do odnowy naszej relacji z Bogiem, daje nam 
kolejną szansę by ją naprawić. Jest to – w przenośni – taki czas 
duchowych wiosennych porządków, w których pomocna może 
być opisana przeze mnie wyżej praktyka. Każdego dnia 
powinniśmy praktykować moment ciszy, w którym otwieramy 
serce, oczy, i uszy, w którym kosztujemy Bożego świata. 
Modlitwa: Miłujący nas Boże, pozwól mi przybliżyć się do Ciebie w 
tym świętym czasie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Rozgość się w 
ciszy mojego domu i mojego serca. Daj mi odwagi do dzielenia się 
moim sercem z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują – pomóż 
mi odkryć na nowo łaskę hojności i wdzięczności. Wypełnij ten 
czas swoją łaską, rozpal we mnie ogień wiary i miłości. Amen.              
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W połowie marca Radio Łódź poprosiło mnie o komentarz 
do Ewangelii na czwartą niedzielę Wielkiego Postu. 
Ewangelia tej niedzieli mówi o niewidomym, który przejrzał. 
Potem poproszono mnie o wywiad, podczas którego Pani 
redaktor zapytał mnie o ten Wielkopostny czas i o to co 
dzieje się teraz na świecie. I tak pomyślałem sobie, że ten 
post jest szczególny i bardzo pasuje do tej niedzielnej 
Ewangelii. Myślę, że ten czas naszego odseparowania od 
świata, od Kościoła jest dla nas wszystkich czasem 
rekolekcji, i to szczególnych bo kierowanych do nas 
wszystkich tylko właśnie musimy zacząć widzieć to co ten 
czas ma nam do zaoferowania. Może ten czas jest nam 
potrzebny byśmy zatęsknili za Kościołem, za wspólnotą 
wiary za Jezusem, który do nas przychodzi, a który często 
nam powszednieje.  
A czym są święta? Święta Wielkanocy to czas wspominania 
wielkiej tajemnicy pokonania śmierci przez Pana Jezusa, 
zarówno jego ofiary jak i tryumfu nad śmiercią poprzez 
Zmartwychwstanie ciała. 
Symbolem świąt wielkanocnych jest baranek, jako ofiara 
przebłagalna, o której wspomina już Stary Testament. Ofiara 
ta utożsamiana jest z osobą Jezusa, który oddał życie w 
intencji wszystkich ludzi, jednocześnie sam będąc bez 
grzechu. Ewangeliści i teoretycy uznają śmierć Chrystusa za 
najdoskonalszą ofiarę – św. Jan nazywa go wręcz 
„Barankiem Bożym” (Angus Dei) – dlatego też w 
chrześcijańskiej tradycji to właśnie biały baranek z czerwoną 
chorągwią i złotym (lub białym) krzyżem jest jednym z 
najważniejszych symboli tych świąt. 
Innym znanym nam symbolem jest zajączek wielkanocny. 
Tak naprawdę to dość ciekawy symbol, pomyślcie chwilę, 
dlaczego zajączek jest jednym z symboli świąt Wielkiejnocy? 
Może nigdy wcześniej nie zastanawialiśmy się dlaczego 
właśnie zajączek, a odpowiedz jest bardzo prosta i nawet 
nieco śmieszna.  
Ale po kolei , zając jak mówimy, bo z rzeczywistością nie ma 
to nic wspólnego, śpi z otwartymi oczyma, występuje niemal 
na całej ziemi, w tym też w Ziemi Świętej, często ma swoje 
gniazda w ogrodach i właśnie tu upatrujemy genezy tego 
symbolu. Przecież skoro zajączek mógł tam być, skoro śpi z 
otwartymi oczyma to znaczy, że mógł być jedynym 
stworzeniem które widziało Zmartwychwstanie. Prawda, że 
ciekawy symbol?  
Kochani, z okazji Świąt Wielkanocnych chciałabym Wam 
życzyć wesołych i spokojnych świąt spędzonych w gronie 
najbliższych, przede wszystkim z tymi, z którymi chcecie 
spędzić ten czas, z tymi, którzy sprawiają, że czujecie się 
lepiej. Życzę Wam, aby w Waszych domach panowała 
atmosfera przyjaźni, miłości i wzajemnego szacunku, a na 
waszych twarzach widniał uśmiech, a wasze głowy miały 
możliwość odpocząć od pracy i obowiązków dnia 
codziennego, by wszelkie kłótnie czy różnice zdań choć na 
te kilka dni zostały schowane w kieszeń i zapomniane. I 
oczywiście byśmy wszyscy zdrowi byli!     Ks. Jacek Zdrojewski 

WORD FROM POLAND KILKA SŁÓW Z POLSKI 
In the middle of March I was doing a broadcast with a 
devotion focused on the theme from the Gospel of 
healing the blind man, who received his eyesight again. It 
is a reading from the 4th Sunday in Lent. After doing the 
recording, I was asked to do an interview, and the editor 
asked me about  Easter and our daily situation with the 
worldwide pandemic.  
And then I thought that the situation we are in right now 
is nicely fitting to the Gospel I had just preached on. I 
think that this time of being separated from the world, 
being unable to join church celebrations, is a very special 
time of retreat of Lent. It’s a particularly special time, 
created to all of us, but we need to take the challenge to 
see the bright side of it, and to see how much it can offer 
to us. Maybe it is a time created especially to make us long 
to go to Church, to our congregation, to the fellowship 
where we celebrate our faith in Jesus, who is coming to us, 
but most often become common.  
And Easter time, Easter Celebration, what is it? The 
Easter holiday is a time devoted to the memory of the 
greatest mystery of Jesus defeating death, it’s a time of 
holy memory of Jesus’s triumph over death by his 
resurrection.  
The most recognized Christian symbol of Easter is a lamb, 
offered as a sacrifice for the forgiveness of our sins. The 
same symbol was also often used in The Old Testament. 
This sacrifice is particularly identified with Jesus, who lived 
his life for the sake of all people, he the one who was 
without sin. Gospel authors and scholars agree that it was 
the most perfect and unique sacrifice - St. John had called 
him “lamb of God” Agnus Dei – that’s why the lamb with a 
red ribbon and a white or golden cross on it is the most 
important of all Easter symbols. 
Another highly recognized Easter symbol is a bunny. It is 
quite interesting how this symbol has been developed in 
tradition.  What has made a bunny become a symbol for 
Christian celebration? The answer is easy and a bit funny. 
Maybe it does not have any point with reality, but rabbits 
and bunnies sleep with their eyes open, and they live 
almost everywhere on the earth. So let’s put the evidences 
together, since bunnies sleep with their open eyes and live 
almost everywhere, a bunny could be the first who have 
seen the Christ raising from the dead. Interesting, indeed.  
Beloved ones, as the Holy Week is near, I wish you all 
Happy Easter! Please spend this time with your loved 
ones, and all those who you wish to be around you that 
time, with all those people you feel happy and better with. 
I wish this unique Easter time will bless all your homes 
with friendship, love, mutual dignity and a smile. I hope all 
of you can give some rest to your mind from all your job 
preoccupations and all fights will be hidden far from you 
and your memory. And - most importantly - STAY 
HEALTHY!    Fr. Jacek Zdrojewski 



 SAINT OF THE MONTH 
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St. Wojciech was born circa 956 to a noble family in 
Bohemia. As a young man he was sent to Magdeburg to 
be educated. There, at Wojciech's confirmation, 
Adalbert, his catechist and the first archbishop of 
Magdeburg, gave him his own name. After the death of 
his mentor in 981, Wojciech, who had grand visions of 
missionary work and clerical reform, returned to Prague 
as a subdeacon. Next year, at the age of 27, he was 
elected the second bishop of Prague. Eight years later 
Wojciech was obliged to flee Prague on account of the 
enmity he had aroused by his efforts to reform the clergy 
of his diocese. He betook himself to Rome, and when 
released by Pope John XV from his episcopal 
obligations, withdrew to a Benedictine monastery and 
occupied himself in the most humble duties 
of the house. In time, the people of Prague 
requested his return as their bishop and 
received him with great demonstrations of 
joy. Within a short time, however, he was 
exiled again and returned to Rome after 
excommunicating self-righteous noblemen who 
violated the right of sanctuary by dragging a 
woman accused of adultery from a church and 
murdering her.  
During his second stay in Rome, he met 
Otto III, the German King who was to be 
crowned Emperor of the Holy Roman 
Empire and the two became friends. 
Meantime, a compromise was worked out 
with the ecclesiastical authorities: instead of 
returning once more to Prague, Adalbert 
would become a missionary bishop, 
converting pagans at the borders of 
Christendom to Christianity. With this in 
mind, he journeyed to Gniezno arriving 
there in 996 and becoming its second 
bishop. Upon the advice of King Bolesław 
of Poland, he proceeded to the land of the 
Prussians, a tribe of pagan Balts now 
extinct. Success attended his efforts at first, but his 
imperious manner in commanding them to abandon 
paganism irritated them. Wojciech was brutally murdered 
by them on April 23rd, 997 after celebrating Mass in a 
grove which unbeknownst to him, the Prussians 
considered sacred (and which, in their eyes, he was 
desecrating). King Bolesław ransomed the body for an 
equivalent weight of gold and buried the remains in 
Gniezno's cathedral. Wojciech was canonized in 999 and 
his feast is celebrated on April 23rd. The stained glass 
window depicting this Saint is located on the southern 
side of the church wall. 

Wojciech urodził się w szlacheckiej rodzinie czeskiej ok. 
956 roku. Jako młodzieniec studiował w Magdeburgu 
pod pieczą Św. Adalberta, którego imię przyjął na 
bierzmowaniu – w krajach anglo i niemieckojęzycznych 
jest on do dzisiaj znany jako Św. Adalbert z Pragi. Po 
śmierci swojego mentora, Wojciech, który miał wielkie 
wizję reform i odnowy Kościoła oraz pracy misyjnej, 
powrócił do Pragi jako subdiakon a rok później, w wieku 
27 lat został wybrany drugim biskupem tego miasta. Po 
ośmiu latach musiał on jednak opuścić swoją diecezję, 
gdyż reformatorskimi wysiłki zraził do siebie większość 
lokalnego duchowieństwa. Udał się do Rzymu, gdzie po 
zwolnieniu przez papieża Jana XV z biskupich 
obowiązków, oddał się prostemu życiu w 

benedyktyńskim klasztorze. Gdy ludność 
Pragi nalegała na jego powrót udał się 
Wojciech z powrotem do Czech, gdzie witały 
go tłumy wiwatujących ludzi. Po krótkim 
jednak czasie ponownie przegoniono go z Pragi - 
tym razem Wojciech zjednał sobie wrogów przez 
ekskomunikowanie świętoszkowatych szlachciców, 
którzy łamiąc przywilej azylu wyciągnęli z kościoła i 
zabili niewiastę oskarżoną o cudzołóstwo.  
Podczas drugiego pobytu w Rzymie Wojciech 
zaprzyjaźnił się w Ottonem III, który 
wkrótce potem został kornowany Cesarzem 
Świętego Imperium Rzymskiego. W Rzymie 
wypracwano też kompromis: Wojciech miał 
zostać biskupem misyjnym i skupić się na 
nawracaniu pogan na pograniczach 
chrześcijaństwa. Z takim też zamiarem udał 
się on do Polski, gdzie w 996 roku został 
biskupem Gniezna. Król Bolesław Chrobry 
poprosił Wojciecha o zorganizowanie 
wyprawy misyjnej na pomorzu wśród 
pogańskich Prusów. Wyprawa ta początkowo 
odnosiła sukcesy lecz Wojciech szybko 
zniechęcił do siebie lokalnych przywódców 
traktując z pogardą lokalne zwyczaje i 

tradycje. 23 kwietnia 977 roku został on zamordowany 
po tym jak odprawił Mszę w świętym gaju, co w oczach 
pogan było desakracją tego świętego miejsca. Wieści o 
śmierci Wojciecha przyniósł na polski dwór jego brat 
Radzim, który towarzyszył mu w misyjnej wyprawie. 
Król Bolesław wykupił ciało Wojciecha na wagę złota i 
umieścił je w gnieźnieńskiej katedrze, gdzie spoczywa do 
dzisiaj. 
Jego kanonizacja odbyła się w 999 roku a wspomnienie 
obchodzi się 23 kwietnia. Witraż przedstawiający Św. 
Wojciecha głoszącego kazanie znajduje się na 
południowej ścianie naszego kościoła. 

ŚWIĘTY MIESIĄCA 



HAPPY BIRTHDAY- STO LAT! FINANCIAL REPORT 

Eleonora Bentmann April. 1 
Elżbieta Świetlicka  April 2      
Josephine Konsewicz April 3 
James Harris            April 5 
Andy Devine           April 8 
Katy Miller              April 8 
Chad Ingold           April 18 

Larry James            April 19 
William Bialczak    April 21  
Carol Musial          April 22 
Janet Bialczak        April 24 
Eric Wright            April 27 
Cynthia Miller        April 28 
Ted Sulzer             April 29 

St. Stanislaus®                                                                        April * Kwiecień 2020                                                              11 

  

 

 

 
 

FEBRUARY - LUTY 2020 
Income / Dochód:                                               $16,525.73 

Tithes - Offerings (Envelopes and Loose):                $11,369.00 
‘Stole’ Fees (Weddings and Funerals):                           $1,635.00 
E-Scrip Rebate:                               $8.22 

Other (Sales, Reimbursements, etc):                  $3,521.73 
 

Expenses / Wydatki:                                    $16,392.18 

 Payroll (Priest, Secretaries, Musicians, Sacristan):        $9,493.83 
Utilities (Electric, Gas, Water, Phones):                  $3,682.39 
Supplies (Liturgical and Office):                            $2,738.28 
Travel Expenses                                                 $285.69 
Other (Deposit Refunds, Reimbursements, etc):         $191.99 

 

Monthly / Miesięczny                  profit            $133.55  
Fiscal Year to Date / Roczny           profit       $12,118.03 

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. 

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.  
 

Gary Booth, Halina Brzeźnicka, 
Sam Caira, Mardy Cuypers, Carol 
Czarnecki, Diane Daley, 
Raymond Dienberg, Stanisław 

Dziedzina, Ellen Fox, Elizabeth Groenweghe, Sandy 
Hall, Tim Harris, Carol Klein, Richard Mazurek, John 
Meyer, Ronald Mika, Mariann Novak, Suzanne 
Olszewski, Eileen Prose, John Sitek, Julie Stichnote, 
Elena Schulte, Linda Schulte, Mary Sulzer. 

ST. STANISLAUS 150 CLUB 
 
 

  MARCH WINNER:  
DONALD PIEKARSKI 

THIS MONTH ALTAR FLOWERS ARE SPONSORED BY: 

April 4-5:  Carla Moore    
April 11-12:  Easter Flowers  
April 18-19:  Easter Flowers 
April 25-26:  No Sponsor 

We would like to introduce you to the newest ministry here at St. Stanislaus. It is the ministry of the Prayer Shawl. We 
introduced this at the March Sodality meeting and we have some of the women already making them. Mother Annie 
has introduced it over the years at the churches Dr. Watson and her have served. It began some time ago at the 
Women’s Leadership Institute at Hartford Seminary in 1996. The women started knitting shawls for sick women 
battling cancer. The shawls can be crocheted, knitted or even quilted. We give them to anyone who is ill, undergoing 
treatments, homebound, and those in nursing homes. After the shawls are made, we usually have a congregational 
blessing over them and then they are given out as needed. We attach a card that includes a prayer and a message from 
us. The shawl and the many prayers have always been a blessing for that person. We 
believe that they offer comfort and solace during those difficult times. The fact that 
they are made by the women of the parish makes it even more significant.  Mother 
Annie can provide the instructions, or you can make it with your own pattern. They 
do not have to be exactly alike–each will be unique and beautiful.        
We hope you will consider making a shawl. If you have any questions please feel 
free to call Mother Annie at (859) 583-1948. 

PRAYER SHALLS MINISTRY 



Please, remember Saint Stanislaus  
in Your Will 

� 
Pamiętaj, prosimy, o Św. Stanisławie 

w swoim testamencie 

In Missouri:  www.MarkSMassey.com      In Illinois:  www.DianaMasseyHomes.com 

Katheryne      Morschl 
• • • • • • • • • •
330 S. Main     Street 
St. Charles,     MO 63301 

      
(636) 925-1480 

siostrapolishpottery.com 

HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF POLAND 

 

KONSUL HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

120 S Central Ave #1200 
Clayton, MO 63105 

ph. 314-439-6883      KHRPSTL@gmail.com  

Dr. Wojciech L. Golik 

JOE VOGT 
Sales & Leasing Professional 

Parishioner 
 

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

2175 N Lindbergh * Florissant, MO 63033 

www.martycancila.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 

 


