21.X.12

The Shrine
Church of
Saint Stanislaus
Bishop & Martyr
Sanktuarium
św. Stanisława,
Biskupa i Męczennika

3649 East 65th Street
Cleveland, Ohio 44105
The historic church in the heart of Slavic Village
founded in 1873
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216-341-9091
Parish Fax
341-2688
Saint Stanislaus Elementary School 883-3307
Central Catholic High School
441-4700
Parish Website
www.ststanislaus.org
E-Mail
ststans@ameritech.net
“LIKE” us on FaceBook Group—
Shrine Church of Saint Stanislaus
Photo Album

SHRINE SCHEDULE OF SERVICES
Weekend Masses
Saturday Vigil 5:00 PM
Sunday English Masses 8:30am, 11:30am
Niedziela po polsku 10:00am
Daily Masses
7:00am (except Saturday) and 8:30am
National Holidays 9:00am

OCT. 22, Feast of Bl. John Paul II

Icon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul II

CATHOLIC DIOCESE OF CLEVELAND OHIO
Most. Rev. Richard G. Lennon, Bishop
Rev. Eric Orzech, Pastor
Mr. Dan Kane, Jr., Parish Business Manager
Mr. David Krakowski, Director of Liturgy and Music
Mr. Fred Mendat, Maintenance and Social Center Manager
Ms. Patricia Murray & Ms. Patricia Otloski, Mrs. Jane Bielawski,
Parish Receptionists

Mrs. Deborah Martin, Elementary School Principal
Mrs. Denise O’Reilly, Elementary School Secretary
Mrs. Aries Jones-Irizarry, Elementary School Receptionist
Oct. 22, the Feast of Blessed John Paul II

ORGANIZATIONS
Mr. Ron Zeszut, Pastoral Council Chairperson
Ms. Celeste Suchocki, Finance Council Chairperson
Mrs. Sophie Wasielewski, Golden Agers President
Mr. Frank Krajewski, Dads’ Club President
Mr. Matt Zielenski, St. Vincent DePaul Society
Ms. Jane Bobula, Good Shepherd Catechesis
Mr. Rob Jagelewski, Parish History
Mr. Frank Greczanik, Gift Card Coordinator
Mrs. Sharon Kozak, Alumni and Development
Mrs. Denise Siemborski, Fr. William Scholarship
Parish Office et alia, Polish Festival
Mrs. Sharon Kozak, Four Eagle Award
Mr. Frank Scalish, Building and Grounds
Sister Mary Alice Jarosz, SSJ-TOSF, Stewardship
Mrs. Alice Klafczyński, Hospitality
Mr. Ralph Trepal, Evangelization
Ms. Lois Sumegi, Garden Club
T.J. Dillon, Lil Bros President
Mrs. Debbie Grale, Web Site Editor-in Chief,
Betty Dabrowski & Vivian Buchanan contributing eds.
To contact Organizations: Send an e-mail to the parish, with
the person you wish to contact named in the subject line.

MASS INTENTIONS
TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 21 październik 2012
Sat
Sun

Mon

Oct. 22
7:00 AM
8:30 AM

Bl. John Paul II
Sp. Int. Edward Chrzanowski
+ Stephen Novak

Tue

Oct. 23
7:00 AM
8:30 AM

Weekday
+ Dolores Kulesa
+ Michael & Elsie Sipko

Wed

Oct. 24
7:00 AM
8:30 AM
7:00 PM

Weekday
+ Vera Bartunek
+ Fritz Sienkiewicz
Sp. Int. Beverly Togliatti

Thu

Oct. 25
7:00 AM
8:30 AM

Weekday
+ Stanley & Frances Lakota
+ Sophie Dąbrowski

Fri

Oct. 26
7:00 AM
8:30 AM

Weekday
Sp. Int. Irene Lipinski
+ Veronica Gawloski

Sat

Oct. 27
8:30 AM

Weekday
+ Tadeusz Plutecki

REGULAR SCHEDULE
DEVOTIONS
Saint Anthony Novena Tuesdays after 8:30 AM Mass
OFFICE HOURS
The parish office is open from Monday through Friday,
9:00 AM to 3:00 PM.
SACRAMENT OF RECONCILIATION
Saturday 4:00 to 4:45 PM or by appointment.
SACRAMENT OF BAPTISM
Ordinarily on Sundays at 1:00 PM. Alternate times must
be arranged with a parish priest. Pre-Baptism instructions
are necessary in advance.
SACRAMENT OF MARRIAGE
All arrangements must be made with one of the priests of
the parish six months in advance.
CHURCH HOURS
Church is open daily 30 minutes before and after all
Masses. For tours or private prayer call the rectory.

5:00 PM
+ Members of the Leśniak Family
8:30 AM
Sp. Int. Parishioners
10:00 AM
+ Feliksa Siwik
11:30 AM
Mildred Sidon
1:00 PM Baptisms of Bianca Marie Hupert,
Maverick Avery Burianer & Nikolas James Flock

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 28 października 2012
Sat
Sun

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
OCTOBER 28 PAŹDZIERNIKA 2012

5:00 PM
8:30 AM
10:00 AM
11:30 AM

+ Patrick Horan
+ Clara Trojanowski
Sp. Int. Parishioners
+ Robert Smykowski

SSAT
CHEDULE
MINISTERS
5:00 PMFOR
Lector—
Ełżbietka Dąbrowska

Euch. Min— Andy & Marge Flock
Mike Potter & Stan Witczak
Sun 8:30 AM Lector— Ron Zeszut
Euch. Min. — S. Kozak & D. Perchinske
Don & Marcia Stech
10:00 AM Lector — Mieczysław Garncarek
Euch. Min. — J. Jamiot & M. Sladewska
W. Sztalkoper & T. Cyranek
11:30 AM Lector—William Bobowicz
Euch. Min. —N. Sontowski & L. Wilks
Diana Bulanda & F. Greczanik
Collection Team: Hugh, Stan, MaryAnn, Veronica, Bob

SCHEDULE FOR THE WEEK
SAT
SUN
TUES
WED
SUN

PIEROGI ETC...SALE AFTER 5 PM MASS IN SC
PIEROGI ETC...SALE IN SC AFTER ALL MASSES
GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC
PARISH FINANCE COUNCIL @ 7 PM IN RECTORY
AA MEETING @ 8PM IN SC
MARIAN MASS & ROSARY @ 7 PM
WITH FR. MATTHEW PFEIFFER
GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC

OCTOBER 21 PAŹDZIERNIKA 2012

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS

†

We pray for the souls of
all the faithful departed;
May eternal light shine upon them.

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND

†

5:00 PM (49)..…………….………………..…$ 854.00
`8:30 AM (86) ……………………………..… 1,694.00
10:00 AM (66)…………………………………... 1,051.00
11:30 AM (56)…………………………….…….. 918.50
Mailed in (27)……………………………………. 872.01
Total
$ 5,389.51

Bread and Wine Offering for October:

“In loving memory of Bernice Jankowski,
our dearest wife and mother”

WEDDING BANNS:
Steven Baker & Lana Witkowski II

AND THE WINNERS ARE…….
Now that a week has passed since much of the festival activities are behind us, here is the list
of those who won prizes as part of our raffle as well as the ‘Chinese Auction’ held in conjunction
with our festival.
$ 1500…....W. Pietrzak
1000……..David Anderson
500……..Julia Bell
100……..Kevin Holdash, Elizabeth Allen, Michelle Togliatti,
Felix Brysacz, Victor Slabinski, Ed Binkowski, Maria Rudman,
John Depta, Sara Hall, Sandra Gorny.
The $250 winner of the “7 Book Club” was Joe Zidanic.
Chinese Auction Winners include: TV—Tom Sweet; Mexican Party Basket—Sandy Wojtalewicz; Precious Moments—Lottie Brzoska; Precious Moments—Karen Pytel; I Pad—Renee Smejkal;
Kindle Fire—Pat Marshall; Kindle— Don Wojtalewicz; HH Gregg $100 Gift Cards—Paul Moore,
Linnean, Dennis Tyburski; Grill Basket—Alan Mosinski; Christmas Basket—Al Fischer; Rain Barrel—Gordon Wilson;
Boys’ Blocks—Dave Sieputowski; Girls’ Blocks—Linda O’Malley; Hand Embroidered Tablecloth—James Graham.
********************************************************************************************
As we continue to wind down the festival details with this weekend’s sale of pierogi we will soon plan a small meeting to include the different people who headed various categories of the festival. This will allow us to review this past
year’s event, share observations of this past festival and brew up ideas for improvements for our next festival on Oct.
4, 5, 6 of 2013. Plenty of people have plenty of ideas to which we are always open! If we can count on the same degree of participation in the future as we had this past year we should be looking forward to an even better return! As
the times change, so must we, adapting to the situation and times. We did some things differently this year and we
will, no doubt, do some things differently next year. But, for the most part, the old adage “if something is not broken...why mess with it?” will apply. You can be sure that any changes made will be done as prudently as possible keeping in mind the past successes along with the present and future realities we now encounter with the change in generations and their tastes and interests.
Also, in keeping with a tradition from the past, an appreciation dinner will be held during a ‘slower’ Winter weekend at which time we will invite the volunteers who helped at the festival AND those parishioners and volunteers who
help our parish run throughout the year. When a date has been determined we will share that information. In the
meantime, let’s all pitch in and keep the place going and looking good.
David Krakowski
„Co udało nam się zrobić? Przyjdź na Parafialny
Kiermasz Duszpasterski i przekonaj się sam!”
Już drugi raz organizujemy Parafialny Kiermasz
Duszpasterski. Będzie miał miejsce w budynku social
center w dniach 17-18 listopada po wszystkich Mszach
św. O napoje i kanapki zatroszczy się Komitet
Gościnności. Grupy zaprezentują swoją działalność.
Odpowiedzialni za poszczególne grupy proszeni są, aby
wzięli oryginalne prezentacje, aby można było je
odświeżyć i w miarę potrzeby uaktualnić. Prosimy też o
przygotowanie folderów dla gości odwiedzających dane
stanowisko (aby mogli zabrać coś z sobą). Proszę
poinformować nas, jeśli potrzebna będzie coś
wydrukować.
The Stewardship Comittee

“What have we done…!?!”
Come to the Ministry Fair and find out!
We will be celebrating our second Ministry Fair in the
parish social center during the weekend of November 1718 after all Masses. Refreshments will be provided by the
Hospitality Committee and our many and various parish
ministries will be on display.
Ministry chairs are reminded to please pick up your original display boards in the church vestibule this weekend
after all Masses so that you can refresh and/or update
them for the fair. And please remember to prepare your
“take away” and to let us know if you need help getting it
printed and copied.
The Stewardship Committee.

Need ideas for your holiday shopping? Think: GIFT CARDS! Make someone happy while helping our parish!

Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych
Od niepamiętnych czasów miesiąc listopad jest miesiącem szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Już od
pierwszego listopada, czyli Uroczystości Wszystkich
Świętych – święto nakazane – (Msza św. zostanie
odprawiona u św. Kazimierza we czwartek, 1 listopada
2012 o godz. 5:30 PM), poprzez Dzień Zaduszny
obchodzony 2 listopada, cały miesiąc jest czasem
przeżywania tajemnicy obcowania Świętych. Ta prawda
wiary, którą wyznajemy w każdą niedzielę, polega na
łączności Kościoła tryumfującego w niebie (zbawieni w
niebie), cierpiącego w czyśćcu (dusze czyśćcowe) i
walczącego na ziemi (my pielgrzymujący do nieba po
drogach naszego życia).
Tradycyjnym i mającym ważne znaczenie
sposobem pomocy duszom czyśćcowym w polskiej
pobożności są Wypominki. Możemy napisać na kartce
imiona zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, którzy już
odeszli, i osoby, które były ważne w naszym życiu, a także
tych, o których być może nikt oprócz nas nie pamięta w
prywatnej modlitwie, włożyć kartkę do koperty z napisem
„All Souls”. Koperty zostaną złożone na ołtarzu i pozostaną
tam przez cały miesiąc listopad. W modlitwie będziemy
wspólnotowej polecać zmarłych Bogu, aby okazał im swoje
miłosierdzie i przyjął do wspólnoty Świętych w niebie.
Mając w pamięci tych, których nie ma już wśród
nas, a teraz już nie mogą pomóc samym sobie,
chrześcijańska cnota miłosierdzia pobudza nas, aby
polecać ich wszystkich dobremu i bogatemu w miłosierdzie
Bogu. W ten sposób pomagamy duszom czyśćcowym w
osiągnięciu przez nich pełni zbawienia w niebie, a zarazem
zdobywamy sobie ich wdzięczność, bo te dusze nawzajem
wstawiają się za nami w naszych potrzebach. Ta wymiana
duchowych dóbr nie ogranicza się tylko do tych, których
znaliśmy za życia, ale obejmuje wszystkich, także tych,
których może osobiście nigdy nie poznaliśmy, a nawet
takich, których już nikt nie pamięta.
Parafianie i sympatycy są zaproszeni, aby zgłosić
swoich drogich zmarłych na Wypominki wykorzystując
koperty dołączone do Biuletynu. Dodatkowe koperty
można znaleźć przy wejściu do kościoła. Prosimy o wypełnienie i wrzucenie ich razem z ofiarą do koszyka w czasie
zbieranie kolekty. Nazwiska będą wyczytywane przed Mszami przez cały miesiąc listopad. Miłosierdzie względem
zmarłych nie pójdzie w zapomnienie! Za wszelkie ofiary składane przy tej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać!
ANNUNCIO VOBIS GAUDIAM MAGNAM….
It is with joy that I wish to announce that, beginning
immediately, our parish will be receiving regular assistance
with weekend Masses from the Benedictine order of
Cleveland. Father Paschal Petcavage, OSB, has been
assigned to assist us and we will be rotating all of the
Masses except the 10:00 AM. I express my sincerest
gratitude to the Rt. Rev. Abbot, Christopher Schwartz, the
Very Rev. Prior, Gary Hoover, and the Senior Council of St.
Andrew Svorad Abbey for their willingness to help our
parish in its time of need. Please make a point of greeting
and welcoming Fr. Paschal and thanking him for being with
us. I know that we all benefit from his presence and I pray
that his time among us will be grace filled and mutually
enriching.
Fr. Eric Orzech.

ANNUNCIO VOBIS GAUDIAM MAGNAM….
Z radością pragnę się podzielić z Wami informacją, że o. Paschal
Petcabage OSB został od zaraz przydzielony do pomocy w naszej
parafii. Będzie odprawiał na zmianę ze mną wszystkie Msze św. z
wyjątkiem odprawianej po polsku Mszy św. o godz. 10:00. Pragnę
wyrazić moją szczerą wdzięczność czcigodnemu ojcu Opatowi
Christopherowi Szwartz, ojcu Przeorowi Gary Hoover i kapitule
klasztornej opactwa św. Andrzeja Świerada za to, że w swojej
życzliwości oddelegowali o. Paschalisa do pomocy w naszej parafii
w tym czasie, kiedy tak bardzo potrzebujemy dodatkowego
kapłana. Zachęcamy do serdecznego przywitania o. Paschalisa i
podziękowania mu za to, że jest z nami. Jestem przekonany, że
jego obecność wśród nas będzie pożytkiem dla nas wszystkich.
Niech Pan Bóg sprawi, aby jego przebywanie z nami było i dla
niego i dla nas czasem łaski i wzajemnego ubogacenia.
Ks. Eric Orzech.

FLOWERS….KWIATY
Thanks to the generosity of a few individuals we have covered the expenses of flowers and decorative items for three months of
our liturgical year (not counting Christmas or Easter). Thus the October mums, November Eucharistic Day and December Advent
decorations and narcissus bulbs are now paid for. THANK YOU! We still need donors to cover the costs for May and June.

Pierogi!!!
Po festiwalu wciąż jeszcze mamy pierogi w zamrażarce. Sprzedajemy je w cenie $5 dol. za
tuzin lub w cenie $80 dol. za woreczek (20 tuziny). Mamy także ciasto różnego rodzaju.
Oprócz tego mamy jeszcze inne przetwory, ale dokładne informacje zostaną podaną po
sporządzeniu dokładniejszego inwentarza. Wszystkie te produkty będą sprzedawane po
niskich cenach 20 października po Mszy św. o 5:00 wieczorem i 21 października po
wszystkich Mszach św. Kto pierwszy, ten lepszy! Nie przyjmujemy rezerwacji. Można płacić
gotówką lub czekiem. Proszę przynieść ze sobą cooler.

GOT PIEROGI?? WE DO!!
We still have frozen pierogi in packages safely stored in our
freezer. Packages will cost $5.00 for a dozen or $80 for a
box of 20 dozen. We also have larger bakery items such as
wonderful breads and kuchens which are frozen and perfect
for your family's sweet tooth. There may be some other
consumable items included in the sale once a complete
inventory has been taken. These items will be sold in the
lower level of the Social Center this weekend, October 20
(after the 5 p.m. Mass) and October 21, after each
Mass. Items are available on a first-come first-served basis
with cash or check accepted. Sorry, but there are no holds
on any items. Bring your coolers; bring your cash. Shop
early and often for the holidays!

PHOTOGRAPHS FOR NOVEMBER
A reminder to bring photographs of your deceased loved ones
for placement on the Passion altar during the month of November.

A reminder…..
Please bring photographs of your deceased loved ones to include on the Passion altar for the month of All Souls. We will
keep them all in our prayers.

Z Maryją przez październik u św. Stanisława
Kościół wyznaczył październik jako miesiąc Różańca św. Jesteśmy zaproszeni, aby włączyć się w rozważanie
tajemnic naszego zbawienia, w których Maryja odegrała tak ważną rolę. Modlitwa różańcowa jest uczczeniem Matki
Pana i przyczynia się do umocnienia naszej wiary, co jest szczególnie ważne w rozpoczynającym się właśnie w tym
miesiącu Roku Wiary.
Św. Stanisław ma długą i piękną tradycję wspólnego odmawiania tej modlitwy; chcemy ją kontynuować. W
każdą niedzielę przed Mszami zarówno o 8:30, jak i o 10:00 prowadzona będzie modlitwa różańcowa; będziemy
odmawiać tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice światła. Msza św. zostanie rozpoczęta bezpośrednio po
Różańcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wcześniejszego przyjazdu do kościoła (ok. 30 min wcześniej),
jak również do codziennego prywatnego jej odmawiania we wszystkie pozostałe dni października. Prosimy o polecanie
Matce Pana także różnorakie potrzeby naszej parafii.
Raz w tygodniu, w różne dni, zostanie odprawiona Msza św. o godz. 7:00 wieczorem, a po niej odmówiona
jedna z części Różańca św. Zaproszony kapłan będzie przewodniczył Liturgii i wygłosi homilię związaną z tematyką
maryjną. Będzie to okazja do uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwie szczególnie dla tych, którzy nie mogą uczynić
tego rano. Zapraszamy!
24. PAŹDZIERNIKA, ŚRODA , TAJEMNICE CHWALEBNE – KS. MATTHEW PFEIFFER, ST. SEBASTIAN CHURCH, AKRON
29. PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK, TAJEMNICE ŚWIATŁA – KS. KEVIN ESTABROOK, ST. COLUMBKILLE CHURCH
DODATKOWA KOLEKTA
W najbliższy poniedziałek obchodzimy liturgiczne
wspomnienie bł. Jana Pawła II. Jako wyraz naszej czci dla
niego i w akcie solidarności z Kościołem w Polsce
będziemy mieli specjalną dodatkową kolektę w następną
niedzielę. Z tego też powodu, październikowa dodatkowa
taca na potrzeb towarzystwa św. Vincentego a Paolo,
która zawsze jest zbierana w ostatnią niedzielę miesiąca,
tym razem zostanie przeniesiona na pierwszą niedzielę
listopada.
SPECIAL COLLECTION
This Monday we celebrate the feast of Blessed John
Paul II. As a sign of our honoring him we will have a special collection next Sunday for the support of the Church
in Poland. The regular second collection for the St. Vincent de Paul ministry will be held on the first weekend of
November.

WEEKLY MARIAN MASS FOR OCTOBER
This coming Wednesday evening at 7 PM Fr. Matthew
Pfeiffer from St. Sebastian’s in Akron will lead us in a
reflection of the Glorious Mysteries as well as preside
over our weekly Marian Mass. Please join us...and
bring along a friend who might need Mary’s intercession! Plenty of good seats available…..and a good pair
of ears to listen to your private needs….Mary’s.

School Corner
Look at this concentration! Our Junior High students, with
their Science teacher, Mr. Ranta, are exploring weights
and measures in our fourth floor Science Lab

Fall Clean Up Time for Garden Club Members. As
the weather begins to change, please consider donating tulip bulbs for the Garden Club to plant. Our
goal is to make the social center area and Nazareth
Park a sea of beautiful tulips like the ones we have
in the front of the Rectory. Garden Club Members
and individuals interested in helping with the fall
clean will gather on Saturday, October 27 after 9
a.m. by the social center. Parishioners, students
needing community service are welcome. If you
have any questions about garden club, would like to
join, give Lois Sumegi a call at 216-663-0799

