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Bishop & Martyr
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3649 East 65th Street
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The historic church in the heart of Slavic Village
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Shrine Church of Saint Stanislaus
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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

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
All Souls Night at Kraków’s Rakowiecki Cemetery
where thousands of candles are lit through the
night and flowers decorate the graves.

Mrs. Denise O’Reilly, Elementary School Secretary
Mrs. Aries Jones-Irizarry, Elementary School Receptionist

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
THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 28 października 2012
Sat
Sun

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

Mon

Oct. 29
7:00 AM
8:30 AM
7:00 PM

Weekday
+ Albert Houseknecht
Sp. Int. Frank & Ann Greczanik
+ Michał & Irena Balicki

Tue

Oct. 30
7:00 AM
8:30 AM

Weekday
+ Albert Houseknecht
+ Rose Otloski

Wed

Oct. 31
7:00 AM
8:30 AM

Weekday
+ Florence Galicki
+ Adam & Zenoba Pierzanowski

Thu

Nov. 1
7:00 AM
8:30 AM
7:00 PM

All Saints
+ Esther Pannent
+ Joseph & Betty Kasmark
+ All Souls

Fri

Nov. 2
7:00 AM
8:30 AM
7:00 PM

All Souls
+ Dolores Burke
+ Stanley Bernas
+ All Souls

Sat

Nov. 3
8:30 AM

Weekday
+ Anne Bader

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 2:00 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.

THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
November 4 listopada 2012
Sat
Sun

THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 4 LISTOPADA 2012

SSAT
CHEDULE
MINISTERS
5:00 PMFOR
Lector—
Robert Jagelewski

EMs— Andrew & Margaret Flock
Richard Krakowski & Christine Wisniewski
Sun 8:30 AM Lector— Susan Halamek
Ems— Ronald Grams & Christopher Luboski
Felicia Greczanik & Alicja Klafczynska
10:00 AM Lector — Beata Cyranek
EMs — Judith Jamiot & Aleksandra Jankowska
Witold Sztalkoper & Marcellina Sladewska
11:30 AM Lector—Michael Leahy
EMs—Candace Pritchard & Francis Greczanik
Stanley Koch & Marie Ostrowski
Collection Team: Lars, Roberto, Guiseppe, Carmine, Sharon

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

5:00 PM
+ Władysław Fiszer
8:30 AM
Sp. Int. Alex Zuchowski
10:00 AM
+ Hubert Siwik
11:30 AM
+ Deceased Members of Cleveland
Society of Poles and UPA Division of
Polish National Alliance
2:00 PM Baptism of Andrew Vincent Oryl

SCHEDULE FOR THE WEEK
SUN
MON
WED
THU
FRI
SUN

GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC
OCTOBER MARIAN MASS, 7 PM
AA MEETING @ 8PM IN SC
ALL SAINTS DAY (HOLYDAY OF OBLIGATION)
ALL SOULS DAY...POLISH EVENING MASS
WITH WYPOMINKI
GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC

OCTOBER 28 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)..…………….………………..…$ 1,185.00
`8:30 AM (64) ……………………………..… 1,230.10
10:00 AM (73)…………………………………... 945.00
11:30 AM (52)…………………………….…….. 1,294.00
Mailed in (17)……………………………………. 958.00
Total
$ 5,612.10

Bread and Wine Offering for October:

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

WEDDING BANNS:
Steven Baker & Lana Witkowski III

So, How Did WE Do?
The dust is somewhat settling now that most of the festival props have been stored away and the bills
all paid. So, how did we do? We netted a little over $40,000.00. That’s not bad! Last weekend’s pierogi
etc...sale netted us another $4,000.00 (with more sales flowing in throughout the week) thanks to the hard
work of a few parishioners who took that task upon themselves. While more pierogi and cytrynówka and
Polish beer remain we are considering how to sell these remaining items over due time. All in all the festival was quite a success. So many new people joined the ranks of veterans and together managed what
might have seemed impossible as recently as a few months ago. We are grateful to those who brought with them the
experience from previous festivals and those newer volunteers who shared their unbridled energy to make our guests
happy and our coffers a bit more full. The many donations we received this year were a major factor in our bottom
line, so many people baking their hearts out, preparing gift baskets, making the cytrynówka, cooking czarnina and all
sorts of delectables. Others paid for some advertising. Still others donated money in advance to help us cover some
preliminary costs. In the end we were a little exhausted but also a little richer in both financial and social terms. As we
worked together we got to make new acquaintances, break down some barriers and grow as a community.
While all of those things are important we must remember what unites us across the board—our faith. Over the
next month we have a number of events that will test the strength of that most important element of our lives. November 1st and 2nd we are invited to remember those who have died in the faith of Christ. Will you come pray for
them and to them, asking for their intercession? These are your ancestors, the people who formed you to a huge degree who you are today. Will you honor them? November 6th, election day—will your faith guide you in your decision
at the ballot box? Or will your fear or your wallet be your compass? November 17/18, the parish ministry fair—are you
willing to share your talents with the greater community in a way which will challenge your time and share your God
given talents? November 25, our annual Eucharistic Day — will you come and celebrate the Eucharist, visibly declare
your belief in this mystery, contemplate how you can translate that belief into some concrete activity in the world?
Our parish is blessed and we bless God in our actions nurtured by faith, the same faith which our ancestors
sowed into our lives from our conception as they lived that faith in their own. Let’s walk through November with our
deceased loved ones on this journey of faith. To remember them is to keep them alive, to enter a discourse with them
is to acknowledge their and our eternal importance and place in God’s greater plan. Ask them to help guide our hands
in the voting booth, in our decision to minister, in our worship of our common God. When we all join together on November 25th the church will be filled with the living and the dead. Does that frighten you? Why should it? Allow those
who loved you while they were alive continue to love you and share in your life, dreams and faith!
As we begin to end our liturgical year and prepare for another cycle celebrating God’s creation and redemption,
let’s congratulate each other for a job well done over the entire past year and together look forward in faith to the
challenges of the next. Remember, with God all things are possible!
David Krakowski
Two More Weeks Until our Parish Ministry Fair – Plan to Attend!
The weekend of November 17-18 is fast approaching. Our parish has much to celebrate, be proud of, and thank God for.
During this Year of Faith we are all reminded that the gift of
faith brings with it a recognition of all the gifts in our lives –
family, homes, work, and each of our unique talents and abilities. The most fitting response is gratitude and we show our
gratefulness by giving of ourselves. Come and see how many
people have “given back” to our parish through their faithfilled dedication to so many ministries and activities and then
begin to think about whether you have a gift to share as well –
see you at the Fair!
The Stewardship Committee

Za dwa tygodnie nasz Parafialny Kiermasz Duszpasterski –
zaplanuj uczestnictwo w nim!
Zbliża się weekend 17-18 listopada. Nasza parafia ma wiele
rzeczy, z których może być dumna, celebrować je i za które może
dziękować Bogu. W czasie rozpoczętego Roku Wiary Kościół
przypomina nam, że wiara prowadzi do wdzięczności za
wszystkie dary w naszym życiu: za rodzina, dom, pracę, i każdy z
naszych danych nam przez Boga talentów i zdolności. Najbardziej
odpowiednim sposobem wdzięczności Bogu na Jego dary jest
dzielenie się nimi z innymi. Przyjdź i zobacz, jak wielu ludzi daje
swoje dary na rzecz naszej parafii poprzez napełnione wiarą
poświęcenie w różnych dziełach duszpasterskich i
aktywnościach. Niech to będzie okazja dla Ciebie do
zastanowienia się, jakie masz talenty, którymi mógłbyś podzielić
się z innymi. Do zobaczenia na kiermaszu!

A WIĘC, JAK WYSZŁO?
Kurz po festiwalu już cokolwiek opadł; budki zostały uprzątnięte, rachunki zapłacone. Czas na
podsumowanie i próbę odpowiedzi na pytanie: Jak udał się festiwal? Na czysto zostało 40 000 dolarów. To niezgorsza
suma. Do tego jeszcze 4 000 dolarów – dochód ze sprzedaży pierogów w ubiegłym tygodniu dzięki ofiarnej pracy małej
grupy parafian, którzy podjęli się tego zadania. Zostało jeszcze pewna ilość cytrynówki, pierogów i polskiego piwa,
które zamierzamy sprzedać w odpowiednim czasie. W sumie festiwal był sporym sukcesem. Wiele nowych twarzy
dołączyło do weteranów i wspólnie udało nam się dokonać tego, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawało się
niemożliwe. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy wnieśli doświadczenie z poprzednich festiwali i nowym
ochotnikom, którzy wnieśli niespożyty zasób energii. Wspólnym wysiłkiem udało nam się z jednej strony zadowolić
gości, a z drugiej strony wzmocnić parafialną kasę. Wiele ofiar, które otrzymaliśmy w tym roku, były najważniejszym
czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu. Tak wielu ludzi przyniosło smakowite wypieki lub piękne koszyki-nagrody,
było zaangażowanych w zrobienie cytrynówki, gotowanie czarniny lub inne smakołyki! Inni opłacili reklamy. Jeszcze
inni ofiarowali dary pieniężne, abyśmy mogli opłacić zakup produktów potrzebnych na festiwal. Podsumowując:
Jesteśmy trochę zmęczeni, ale bogatsi nie tylko finansowo, ale także o doświadczenia zaznanej wspólnoty. Kiedy
pracowaliśmy razem, mieliśmy okazję poznać innych ludzi, pokonać bariery i wzmocnić więzy międzyludzkie.
Podczas gdy wszystkie wspomniane rzeczy są ważne, musimy pamiętać o tym, co jednoczy nas wszelkimi
barierami – nasza wiara. W najbliższym miesiącu będziemy mieć szereg wydarzeń, które będą świadectwem tego
najważniejszego elementu naszego życia. Pierwszego i drugiego listopada to dni szczególnej pamięci o tych, którzy
poprzedzili nas ze znakiem wiary w Chrystusa. Czy przyjdziecie, aby we wspólnocie Kościoła zanosić do Boga modlitwy
przez ich pośrednictwo? Oni są tymi, którzy wstawiają się za nami. To są ci, którzy mieli wielki wpływ na to, kim
jesteśmy obecnie. Szóstego listopada jest dzień wyborów prezydenckich – czy wasza wiara będzie motywem
prowadzącym Was do urny wyborczej? Czy też strach o zawartość portfela będzie czynnikiem decydującym?
Siedemnastego i osiemnastego listopada odbędzie się parafialny kiermasz duszpasterski – czy jesteś gotowy do
podzielenia się Twoimi talentami otrzymanymi od Boga ze wspólnotą parafialną, nawet jeśli będzie to jednocześnie
ofiara z Twojego czasu? Dwudziestego piątego listopada przypada nasze doroczne nabożeństwo eucharystyczne – czy
przyjdziesz celebrować Eucharystię? Czy swoją obecnością dasz postrzegalny znak wiary w obecność Chrystusa w znaku
chleba i wina? Czy zastanowisz się nad tym, w jaki konkretny sposób wyrazi się Twoja wiara?
Nasza parafia na wiele sposobów doznaje Bożego błogosławieństwa i my uwielbiamy Boga przez nasze
czyny biorące początek z wiary; jest to wiara, którą nasi przodkowie „wsiali” w nasze życie poprzez to, jak żyli nią w
codziennym życiu. Idźmy przez listopad z wiarą łączącą nas z naszymi przodkami. Bóg chce, abyśmy o nich pamiętali,
aby pamięć o nich była w nas wciąż żywa, abyśmy pamiętali o modlitwie za nich i do nich; Bóg chce, abyśmy pamiętali
także o naszym własnym miejscu w odwiecznym planie Bożym. Módlcie się do nich o przewodnictwo w wypełnianiu
karty w budce wyborczej, w naszych decyzjach, aby służyć wspólnocie, w naszej adoracji Boga. Kiedy zgromadzimy się
dwudziestego piątego listopada kościele, będzie on wypełniony żywymi i duchami zmarłych. Czy ta myśl napawa Was
strachem? Dlaczego miałoby tak być? Pozwólcie, aby ci, którzy kochali Was za życia, kochali Was po śmierci i w dalszym
ciągu mieli udział w Waszym życiu, marzeniach i wierze!
W czasie przybliżania się do zakończenia roku liturgicznego i przygotowujemy do rozpoczęcia nowego cyklu
przeżywania Bożego dzieła stworzenia i zbawienia, pogratulujmy sobie wzajemnie dokonania dobrego dzieła w czasie
roku minionego i z odwagą patrzymy na wyzwania następnego. Pamiętajcie, że dla Boga wszystko jest możliwe!
David Krakowski
KARTY UPOMINKOWE NA ŚWIĘTA
W czasie zbliżania się świąt Bożego Narodzenia wiele osób szuka pomysłów na prezenty dla
przyjaciół lub dla ludzi w potrzebie. Sugerujemy korzystanie z kart upominkowych dostępnych w
kruchcie kościoła. Wielu naszych parafian dokonuje zakupów przy pomocy tych kart, a przez to –
nie wydając dodatkowych pieniędzy – pomaga jednocześnie naszej parafii! Czyż nie jest to
wspaniały pomysł! Prosimy przeczytać wykaz zawarty w bieżącym numerze biuletynu, aby
zobaczyć ogromną różnorodność dostępnych kart.
Zamówienia można składać w kopercie dołączając to tego zapłatę za kartę lub też płacąc za nią
przy odbiorze, i o umieszczenie ich w koszyku służącym do zbierania niedzielnej kolekty. Warto
wiedzieć, że jeśli kupisz 3 dziesięcio-dolarowe karty „Baker’s Square”, otrzymasz dodatkowo za
darmo jedną pięciodolarową kartę do wykorzystania do 17 marca 2013 r. Dostępne do
wyczerpania zapasów.

GIFT CARDS FOR THE HOLIDAYS
With the approach of the Christmas holiday season many people find
themselves looking for ideas for gifts for friends or for others in need. Might
we suggest taking advantage of the gift cards available in our front vestibule?
Purchasing these cards benefits our parish and helps solve your shopping
problem simultaneously! What a wonderful idea! Please peruse the list included in this week’s bulletin to see the vast variety of cards available. Orders may be placed in an envelope with or without payment and placed into
the regular Sunday collection basket. You can also pay when you pick up your
gift card the following weekend if need be.
Also note, if you buy 3 $10 Baker’s Square cards you will receive one $5
card for free usable between now and 3/17/13. (while supplies last).

FOTOGRAFIE BLISKICH ZMARŁYCH
LISTOPAD
Przypominamy o przyniesieniu fotografii
zmarłych z rodziny. Zdjęcia te położymy
na ołtarzu Męki Pańskiej i zostaną tam
przez cały miesiąc listopad.
PHOTOGRAPHS OF YOUR DECEASED
LOVED ONES FOR
NOVEMBER
A reminder to bring photographs of
your deceased loved ones for placement
on the Passion altar during the month of
November.

DODATKOWA KOLEKTA
W
poniedziałek
obchodziliśmy
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 tą
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.

WEEKLY MARIAN MASS FOR OCTOBER
This coming Monday evening at 7 PM Fr. Kevin Estabrook from St. Columbkille’s will lead us in a reflection
of the Luminous 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.
The crowd at last week’s Blessed John Paul II Mass
was pretty decent! Maybe we can top it this week?

SPECIAL COLLECTION
This past Monday we celebrated the feast of Blessed
John Paul II. As a sign of our honoring him we will have a
special collection this 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.

COTYGODNIOWE NABOŻEŃSTWO MARYJNE
W poniedziałek 29 października o godz. 7:00
wieczorem ks. Kevin Estabrook z parafii św. Columbkille
odprawi Mszę św. i będzie przewodniczył rozważaniu
różańcowych tajemnic światła. Serdecznie zapraszamy!!!
Przyprowadźcie jednego przyjaciela, który być może w
szczególny sposób potrzebuje wstawiennictwa Matki
Bożej Różańcowej… Mamy do dyspozycji wiele miejsc – i
dwoje uszu, które są zawsze gotowe słuchać naszej
modlitwy – Maryi.
Tłumek obecny na ostatniej Mszy św. w intencji o
kanonizację bł. Jana Pawła II był dosyć spory. Może uda
nam się przewyższyć tę liczbę w najbliższy poniedziałek .
DZIEN ZADUSZNY I WYPOMINKI
Przypominamy, że w piątek, 2. listopada – w Dzień
Zaduszny – zostanie odprawiona Msza św. o godz. 7:00
wieczorem, a następnie nabożeństwo, w czasie którego
przy pięciu stacjach będziemy modlić się za zmarłych.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
A reminder that on Friday evening, November 2, the
feast of All Souls, there will be a special Polish Mass at 7
PM followed by the traditional wypominki service at the
five stations within the church.

Slask Song and Dance Ensemble
Pictured above are future hopeful members of the
Slask Dance Ensemble! Well…...chyba…. Actually the
REAL Slask troupe will be performing Monday evening,
Oct. 29th at 8 PM at the Garfield hts. High School Auditorium, 4900 Turney Road.
Tickets ($40) are available at PACC, Cosmopolitan
Agency, Chalasinski Insurance, Ameripol, Krakow Deli
and seven Roses.

ZDJĘCIA
Do odebrania są zdjęcia zrobione w miesiącach letnich
w czasie profesjonalnej sesji fotograficznej. Prosimy o
telefon lub o osobiste pojawienie się w biurze
parafialnym. Być może właśnie zdjęcie Twojej rodziny
jest jednym z tych, które niczym sieroty czekają na
życzliwe przyjęcie ich do Waszych domów...

Actually the photographs
above and to the left and below were taken by Don Pieniak
at our festival. We were privileged to have four different
dance groups as part of the
Sunday afternoon entertainment: Piast, Wiwaty, Gorale
and Syrena!

Photographs
Many people have yet to pick up their free photographs which were taken by a professional photographer this past Summer. Please cal or stop by the office to
see if you are one of those whose lovely photos are orphaned and seeking a home!

