
. . . R O K 
ŚWIĘTA 

Siedemdziesiątnica - - 9 lutego 
Zapusty wtorek _ 25 lutego 
środa Popielcowa - 26 lutego 
Niedziela Palmowa 6 kwietnia 
Wielki Piątek 11 kwietnia 
Wielkanoc _.... 13 kwietnia 
Niedziela Przewodnia 20 kwietnia 

19 4 1 . . . 
RUCHOME 

Dni Krzyżowe 19, 20 i 21 maja 
Wniebowstąpienie Pańskie 22 maja 
Zielone świątki 1 czerwca 
świętej Trójcy 8 czerwca 
Boże Ciało 12 czerwca 
Serca Jezusowego 20 czerwca 
1 Niedziela Adwentu 30 listopada 

ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE W ST. ZJEDNOCZONYCH 

Każdy katolik, który przyszedł do używania rozumu, 
a któremu nie przeszkadza choroba lub inna jaka 
biubzna i ważna przyczyna, oDowiązany jesc wstrzy-
mywać Łię od ciężkiej pracy i wysłuchać Mszy Sw. w 
następujące dni: świąteczne: 

1. Nowy Rok 1 stycznia 

1. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu, 5, 7 i 8 marca. 
2. Tydzień Zielonych świątek, 4, 6 i 7 czerwca. 

2. Wniebowstąpienie Pańskie 22 maja 
b. Wniebowzięcie N. M. P 15 sierpnia 
4. Wszystkich świętych 1 listopada 
5. Niepok. Pocz. N. Maryi Panny 8 grudnia 
o. Boże -Narodzenie 25 grudnia 

Oraz we wszystkie niedziele całego roku. 

ROKU 1941 

3. Trzeci tydzień września, 17, 19 i 20 wrześniia. 
4. Trzeci tydzień grudnia, 17, 19 i 20 grudnia 

SUCHE DNI W 

PRZEPISY POSTU I WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI 

Rozróżniamy dni samej wstrzemięźliwości, dni same-
go postu i dni wstrzemięźliwości i postu zarazem. 

1. Dni Samej wstrzemięźliwości: 

W dni samej wstrzemięźliwości każdy katolik od 
skończenia 7-go roku życia jest zobowiązany wstrzymy-
wać się od mięsa i rosołu mięsnego. Wszystkie inne 
pokarmy, nawet przyprawione tłuszczem mięsnym, 
są dozwolone. Dniami samej wstrzemięźliwości są 
wszystkie piątki roku (wyjąwszy piątki Wielkiego 
Postu i Suche Dni, które są zarazem dniami postu). 

8. Dni Samego Postu: 

W dni samego postu każdy katolik, który skończył 
21-szy rok życia, a jeszcze nie zaczął 60-go roku życia, 
może nie więcej jak tylko raz jeden (w południe luo 
wieczór) najeść się do sytości. Rano dozwolony jest 
kawałek chleba z kawą lub podobnym napojem, a 
wieczorem (lub w południe, jeśli główny posiłek bierze 

się wieczorem), można wziąść od 8 do 10 uncyj po-
Karmu nie wliczając w to napoju. Mięso jest oczywiście 
uo2.wuionem przy głównym posiłku, lecz pokarmem 
posiłKu rannego i wieczornego nip może być mięso ani 
iosoi mięsny. Dniami samego postu są wszystkie ani 
Wielkiego i-ostu wyjąwszy Nieaziele. W Stanach Zje-
dnoczonych, środy i piątki Wielkiego Postu są zarazem 
uniami wstrzemięźliwości. 

3. Pni Postu i Wstrzemięźliwości: 

W dni postu i wstrzemięźliwości katolicy pod nr. 1 
zobowiązani są tylko do wstrzemięźliwości; ci, pod nr. U 
— ao wstrzmięziiwości i do postu zarazem. Dniami 
postu i wstrzemięźliwości są: i. uroda Popielcowa, 

sroay (zamiast soboty, według induliu na Amerykę 
t-oinocną) i piątki Wielkiego Postu; 3. Wielka Bouota 
iuu poiuuniit i k l K O ) ; 4. Wigil|e Bożego Narodzenia, 
Zielonych świątek, Wniebowzięcia Najśw. Miarji Panny 
i Vvi>zyńCKicn świętych. Postu nie przesuwa się na «o-
botę, jeżeli dzień wigilji przypada na niedzielę. 

WYJĄTKI OD POSTU I WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI 

1. Niedziela nie jest nigdy dniem postu, ani wstrze-
mięźliwości. Również, poza czasem Wielkiego Postu, 
święta obowiązujące jak niedziela wykluczają obowią-
zek postu i wstrzemięźliwości. 

2. Wyjęci są od prawa postu (ale nie zawsze od 
wstrzemięźliwości) chorzy, powracający do zdrowia, ci, 
którzy ciężko i wyczerpująco pracują, niewiasty w 
stanie błogosławionym, lub karmiące i których zdrowie 
mogłoby na tem ucierpieć. 

3. Na mocy szczególnego indultu papieskiego udzie-
lonego Biskupom Stanów Zjednoczonych robotnicy 1 
ich lamilje mogą używać potraw mięsnych raz na 
dzień przy głównym posiłku w dni postu i wstrzemię-

źliwości przez cały rok, z wyjątkiem wszystkich piątków 
wigilji Bożego Narodzenia, środy Popielcowej, środy 
Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Soboty do południa. 

4. Żołnierze Stanów Zjednoczonych w polu, czy w 
garnizonie mogą używać mięsnych potraw we wszystkie 
uni roku, z wyjątkiem środy Popielcowej, Wielkiego 
Piątku, Wielkiej Soboty do południa; wigilji Wniebo-
wzięcia Najśw. Maryi Panny i wigilji Bożego Naro-
dzenia. 

5. Używanie ryby i mięsa przy tym samym posiłku 
jest dozwolone. 

Proboszczowie mają prawo udzielania dyspens od 
wstrzemięźliwości i postu. Do nich zatem w wątpli-
wych wypadkach należy się udawać. 



Przepisy i Reguły Par. Sw. Stanisława 
Oprócz ogólnych obowiązków zachowania Przykazań 

Bożych i Kościelnych, parafjanin Kościoła Św. Stani-
sława powinien zastosować się do następujących prze-
pisów: 
1. Mieć książkę parafjalną, w której umieszcza się 

pokwitowanie jego daniny. 
2. Opłacać regularnie podatek paraijalny w sumie 

jednego dolara na miesiąc. 
3. Synowie i córki pracujący, oraz stołownicy Cbortnlcy) 

muszą także posiadać książkę parafjalną i opłacać 
regularnie podatek parafjalny w sumie 50 centów 
na miesiąc. 

4. Kolekta dobrowolna zbierana jest na wszystkich 
Mszach Św. przez miejscowych kolektorów. 

!>. Rodziny, mający dzieci w wieku szkolnym w sumie-
niu obowiązani są posyłać je do szkoły katolickiej. 

PRZYWILEJE PARAF JAN: 

Wypełniający powyższe ustawy mają następujące 
prawa: 
1. Prawo do wszelkich usług kapłańskich tak dla siebie, 

jakoteż i dla całaj swojej rodziny. 
2. Prawo do jednej Mszy Św. w niediisl; i święta, która 

za nich wyłącznie jest ofiarowana. 
3. Frawo do pogrzebu kościelnego. 
4. Prawo do dzwonienia, gdy ktoś dororły z ich rodzin; 

umrze. 
5. Prawo posyłania dzieci do szkoły p^rat"alnej. 
6. Prawo, że ich dzieci mają by; pr ygotowane do 

Spowiedzi i Komunii św. przez rnlęjscowych księży 
i nauczycielek. 

MSZE ŚWIĘTE: 

W Niedzielę: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 i o godzinie 8:UJ 
i 9:00 w dolnym kościele. 

W tygodniu od godziny 6:30. 

NIESZFORY: 

Zamiast nieszporów odbywa się w tutejszej parafii 
w każdą niedzielę o godzinie 7:00 wieczorem nieusta-
jąca Nowenna da Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

SAKRAMENTĄ ŚWIĘTE: 

1. Chrzest: 
a. Nowonarodzone dziecko powinno być wpisane w 

, ,,. księgi kościelne na kilka dni przed Chrztem. Ojcie; 
dziecka powinien się zgłosić na plebanię w tej 
sprawie. 

b. Chrzestnymi mogą być tylko ci, którzy są wyznania 
Rzymsko-Katolickiego i są praktycznymi kato-
likam.i 

c. Chrzty regularnie udzielane są w Niedzielę po 
południu o godzinie 1-ej; chore dziecko może być 
ochrzczone o każdej porze. 

2. Bierzmowanie: 
Sakramentu tego mogą pararjanie otrzymać we-
dług rozporządzenia Ks. Biskupa. 

D. Ciało i Krew Pańska: 
Rozdawanie Komunii św. odbywa się codzień na 
wszystkich Mszach św. i na specjalną prośbę przed 
lub po Mszy św. 

4. Pokuta: 
a. Spowiedzi św. słuchają księża codzień, oprócz nie-

dziil i świąt nakazanych, od godziny 7-ej rano. 

b. We wszystkie soboty i w pierwsze czwartki mie-
siąca po południu od 3:00 do 5:00 i wieczorem od 
godziny 7-ej. 

c. We wszystkie wigilje świąt nakazanych wieczorem 
tylko od godziny 7-ej. 

5. Ostatniem Olejem Św. Namaszczenie: 
a. Skoro kto w domu ciężko zachoruje, domownicy 

powinni zawczasu zawołać kapłana, nie trzeba z 
tem zwlekać do ostatniej godziny. 

b. Najlepiej zgłosić się po Księdza rano, kiedy to 
umysł chorego zwykle jest świeższy i chory do 
przyjęcia Sakramentów św. zdolniejszy. 

c. W nagłym v ypadku można wołać księdza w każdej 
chwili. 

d. W domu chorego, gdy kapłan przybywa do niego 
dla udzielenia Sakramentów Św., powinny się znaj-
dować na stoliku przy łóżku: woda święcona, świeca 
woskowa, szklanka z czystą wodą, łyżka i wata. 

6. Małżeństwo: 
a. "Zapowiedzi" przed ślubem muszą być ogłoszone 

z ambony przez trzy niedziele. W pewnych wypad-
kach, gdzie zachodzi jakaś przyczyna, można otrzy-
mać dyspenzę o:l jednej, dwóch lub trzech zapo-
wiedzi. 

b. Kawaler i panna mają stawić się w kancelarii 
do zapisu. Młodzi muszą mieć metrykę cnrztu, 
wdowiec i wdowa muszą pokazać metrykę śmierci 
żony lub męża. 

c. Czas zakazany do zawarcia uroczystych małżeństw 
jest: 

a) Od pierwszej niedzieli Adwentu do Bożego 
Narodzenia. 

b) Od środy Popielcowej do Niedzieli Wiel-
kanocnej. 

d. Nowożeńcy mają przystąpić do Spowiedzi św. przed 
ślubem dla godnego przyjęcia Sakramentu Mał-
żeństwa. 

5. Związek małżeński zawarty poza kościołem Rzymsko-
Katolickim, nie jest Sakramentem, dlatego osoby, 
które odważają się ślubować w sądach cywilnych 
(na "korcie"), w kościele narodowym lub w innych 
zborach, same siebie wykluczają z kościoła praw-
dziwego i stają się suchą gałązką na drzewie 
Chrystusowem. 

POGRZEBY: 

1. Skoro ktoś w parafii pożegna się z tym światem, 
najbliżsi powinni natychmiast dać znać na plebanię, 
aby zadzwonić według zwyczaju, naznaczyć czas po-
grzebu itd. 

2. Fogrzsbu kościelnego nie może otrzymać: 
a. Kto nie wypełnił obowiązku Spowiedzi i Komunii 

św. Wielkanocnej. 
b. Kto żyje na "wiarę" czyli w "dzikiem małżeństwie" 

i umiera nie pojednawszy się z kościołem. 
c. Samobcrca, o pełnych zmysłach. ' 

3. Cmentarz paraijalny jest miejsceir. spoczynku zmar-
łych parafjan. 

KANCELARIA PARAFJALNA: 

1. Wszelkię sprawy parafjalne, szkolna i cmentarne 
można załatwić w Biurzę Paraf jamom, czyli na 
plebanii. 

2. Gcdziny, w których można załatwić powyższe sprawy 
są: rano od godziny 9:00 d j 11:00; po południu, od 
3:00 do 5:00; wieczorem od 7:00 do 9:00. 

OO. FRANCISZKANIE 



St. Stanislaus Parish Regulations 
To flourish and bear fruit, a Parish is compelled to 

levy monthly taxes on all members. In our Parish each 
family is requested to contribute 51.00 monthly; 
whereas, employed young men and girls 50c. monthly. 
Besides, each and every member is kindly requested 
to contribute generously towards the Sunday, Christ-
mas, Easter, coal, etc. collections. The Good Lord will 
hearken to your calls in the same measure as you 
contribute towards His Church and the propagation of 
His Faith. Give much and you may expect a" hundred 
fold more in return. 

MASSES: 

Sundays: 7:00, 8:00, 9:00 and High Mass at 10:30; 
also 8:00 and 9:00 in the lower church. 

Week-days: From 6:30. 

You are kindly requested to occupy paws rather than 
stand under the choir loft, in the vestibule or on th3 
steps of the church. 

HOLY COMMUNION: 

It is customary to approach the altar railing by 
way of the center aisle and return by the side ones. 

BAPTISMS: 

Infants are baptized Sundays at 1:00 P. M. In em-
ergency cases at any time. 

The child's father is requested to visit the priest a 
few days before the baptism, to give him the necessary 
information. 

Parents are expected to select exemplary Catholics 
for god-parents. Un-confirmd, Nationalists, non-Cath-
olics, or the like cannot act as sponsors. 

WEDDINGS: 

Avail yourself with your baptismal records when 
you come to inform your priest of the approaching 
wedding. Before the banns are published, the engaged 
party makes a general confession, and religious in-
structions are given several times before receiving 
the Sacrament. 

Since receiving the Sacrament of Matrimony is ons 
of the most important moments of your lives, the en-
gaged party as well as all the members are to receive 
Holy Communion during the Nuptial Mass and beg 
God to bestow necessary graces upon the newly-weds. 

CONFESSIONS: 

Confessions are heard each day from 7 A. M. — eacn 
Saturday at 3 P. M. and again at 7 P. M. — and 
Thursday before the First Friday at 3 P. M. and 7 
P. M. 

Under the pain of mortal sin, each Catholic is urged 
to go to Confession once a year. 

THE SICK: 

In case of a serious illness, a priest should, be sum-
moned at once to administer the last Sacraments. 
During a prolonged illness, one should confess and 
receive Holy Communion monthly. 

When a priest enters with the Viaticum, two parsons 

holding lighted candles should meet him at the door 
and lead him into the sick room. A small table covered 
with a white linen cloth should stand beside the bed 
and the following articles should be found on it: 

A crucifix. sprinkler. 
Two lighted candles. Glass of fresh water. 
Holy water. Teaspoon and cotton. 

FUNERALS: 

In case of a death in the family the priest should be 
notified at once so that the funeral services may be 
arranged properly. 

No deceased persons crave for flowers which wither 
quickly; rather, they incessantly cry for prayers, 
Masses^ sacrifices. Therefore, in their names, we 
kindly 'remind you to offer a Spiritual Bouquet con-
sisting of one or more Masses to be said for the repose 
of the souls of the loved departed ones, because they 
are the greatest means of reducing purgatorial pains. 

All funerals take place in the morning with a Mass 
of Requiem, provided the deceased person died in lull 
Communion with the Church. 

It is absolutely necessary to obtain permission of 
the priest before a grave can be opened even though it 
be your own lot. 

THE PAROCHIAL SCHOOL: 

Catholic education needs no spokesman — it speaks 
for itself. Each parochial school is the foundation on 
which both religion and nationality are built. If a 
strong Catholic faith and the Polish-American spirit 
are to continue, a parish school is an absolute necessity. 

Being aware of the strong faith of our forefathera 
who unflinchingly shed their blood for their faith and 
language, let us also show our devotion by continuing 
their splendid work. May no child in this parish be 
denied the advantages of a Catholic education! We 
plead that the parents realize the necessity of giving 
ineir children a good, moral, Catholic, Polish-American 
education. 

Each child is expected to abide by the rules of the 
School at all times. 

Farents should not interfere unless they have a just 
cause, and then, they should settle the matter with 
the Reverend Pastor or with the Sister Principal. 

Children cannot miss classes nor sessions without 
pei mission from the Principal. 

OFFICE HOURS: 

9 A. M. to 11 A. M.; 3 P. M. to 5 P. M.; 7 P. M. to 
9 P. M. 

This yearly report is issued to show your contribu-
tions and disbursements. I t is a record of all incomes 
and expenses incurred during 1940. Despite the utmost 
care taken to avoid errors, some might be found; there-
fore notify us of them at once. 

At this time, kindly accept our sincere thanks for 
your splendid cooperation and good will. May God 
bless you and yours! May the New Year bring you 
abundant joy! 

FRANCISCAN FATHERS 


