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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

Rectory and Parish Office
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

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

SECOND SUNDAY OF ADVENT

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.

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.

MASS INTENTIONS
SECOND SUNDAY OF ADVENT
December 9 grudnia 2012
Sat
Sun

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

Sp. Int. Parishioners
Stephanie Zuchowski
+ Jan Boc
+ Fr. William Gulas

2:00 PM Baptism of Benjamin Henry Losteiner
Mon

Dec. 10
7:00 AM
8:30 AM

Advent Weekday
Sp. Int. Beverly Togliatti
+ William J. Thran, Jr.

Tue

Dec. 11
7:00 AM
8:30 AM

Advent Weekday
+ Stanley Michalik
Bruce, Mary & Christine Carroll

Wed

Dec. 12
7:00 AM
8:30 AM

Our Lady of Guadalupe
+ Stase Jakubauskas
+ Bernice Jankowski

Thu

Dec. 13
7:00 AM
8:30 AM

St. Lucy
+ Robert Washington
+ Stanley & Anna Stawiarski

Fri

Dec. 14
7:00 AM
8:30 AM

St. John of the Cross
+ Colin Boland
+ Donna & Hayden Mabe

Sat

Dec. 15
8:30 AM

Advent Weekday
+ Edward Zeszut

GAUDETE SUNDAY
December 16 grudnia 2012
Sat
Sun

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

+ Ted Witowski
Sp. Int. Parishioners
+ Marek Sakowski & Family
+ Chester & Angeline Stankiewicz

GAUDETE SUNDAY
DECEMBER 16 GRUDNIA 2012

SSAT
CHEDULE
MINISTERS
5:00 PMFOR
Lector—
Rob Jagelewski

EMs— Len Matlock & Jean Potter
Rick Krakowski & Chris Wisniewski
Sun 8:30 AM Lector— Sue Halamek
Ems— Ron Grams & Chris Luboski
Felicia Greczanik & Sharon Kozak
10:00 AM Lector — Beata Cyranek
EMs — Aleksandra Jankowska & Judy Jamiot
M. Sladewski & Witold Sztalkoper
11:30 AM Lector—Mike Leahy
EMs—Stan Koch & Nancy Sontowski
Lawrence Wilks & Candace Pritchard
Collection Team: Gloria, Sophie, Mary, Betty, Celeste

SCHEDULE FOR THE WEEK
SUN
WED
THU
SAT
SUN

GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC
ENGLISH CHOIR REHEARSAL @ 6:30 PM
AA MEETING @ 8PM IN SC
GOLDEN AGERS MEETING AND CHRISTMAS PARTY
@ 2 PM IN SOCIAL CENTER
COOKIE SALE IN SOCIAL CENTER 10 AM TIL 6:30 PM
CITYMUSIC CONCERT @ 7:30 PM
COOKIE SALE IN SC BETWEEN MASSES
GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS

†

DECEMBER 9 GRUDNIA 2012

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

Bread and Wine Offering for December

“ The Chrzanowski and Karbasz Families”

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND
5:00 PM (42)…………………………………$ 812.00
8:30 AM(78) …..…………………………… 1,680.00
10:00 AM (75)……………………………… 880.00
11:30 AM (50) ……………………….…… 948.00
Mailed in (47)…………………………….__1,734.00
Total
$6,054.00

"Uroczystość zaślubin odbędzie się 29. grudnia
w Klasztorze oo.Bernardynów w Opatowie pomiędzy
Tomaszem Religa z Opatowa i Amy
Ruschak z Rochester."

Monthly Offerings for Bread and Wine are still available for 2013 including:
February, May, July, September, October, November.
Please contact the rectory office if you would like to make a $300 donation to sponsor one of these months for your intention.

ADVENT
When you walked into St. Stanislaus last weekend you could not miss the huge wreath suspended from the ceiling. Of course you knew it was the Advent wreath, each week made brighter by
the lighting of an additional oil lamp suspended from its evergreen and eucalyptus laden form. Did you
ever notice where those lamps are normally placed in our church? They are the same lamps which are
suspended over the grave honoring the image of Jesus in His tomb after His death on the Cross during
the time He descended into Hell to open gates and release those He saved by His sacrifice to enter with Him into
heaven. The fifth candle in the center of the wreath is there to designate the arrival of His birth. These simple symbols
carry us from the beginning of His journey on earth until His resurrection...ultimately symbolized in the great paschal
candle. The lights we see all around the neighborhood lighting up the dark December sky all pale in comparison to that
great flame which leads us from the darkness.
Then we have the purple and blue votives placed around the church, which, although lit, reinforce the brightness of
the candles suspended from the wreath. They are so dark, their colors reflecting the purple of the season on preparation and penitence mingled with the blue lights honoring the maternity of the Mother of God.
The maternity of Mary is also reflected in the many narcissus bulbs placed throughout the church. By Christmas Day
they will all be in full bloom, their fragrance acting as incense around the image of the Mother and Child.
This year the Polish community is able to participate in the singing of ‘Godzinki’...the little hours of the Blessed virgin Mary, prior to the 10 AM Mass each Sunday. The numerous Old Testament names making reference to Mary and
Her special status amongst all people are so amazingly colorful and wondrous:
Ark of the Covenant
New Star of Jacob
Burning Bush of Moses
Rod of Aaron
Light of Gabaon
Star of the Sea…
Why all this Marian stuff during Advent? Well, it is the time of preparation and waiting! That is why we strongly
urge people to wait to hold their Christmas parties during the Christmas season, not before! The season begins at the
vigil and, in Polish tradition, ends on the feast of the Purification, Candlemas Day. Would it be so hard for us to hold off
our celebrations until Dec. 24th? Even though the world wants to ‘undecorate’ on Dec. 26th, our own tradition continues until the first two days of February! Isn’t that even greater? More time to celebrate the magnum mysterium!
Soon the icon of the Mother and Child will assume their place before the altar of sacrifice as together we celebrate
the God’s love incarnate in the person’s of Mary and Jesus. In the meantime we wait and prepare and wait some more
for that first star to appear in the dark sky on December 24th when we really begin the fabulous event of God’s gift to
the universe. Then at midnight….when the animals speak and the angels and saints remain hushed, we quietly place
the image of Jesus in the manger one more time….and relive all the Christmas’ past with our families and friends….a
regal and holy night in the courtyard of heaven on earth.
David Krakowski

Niepokalana
Rozpoczęliśmy Adwent. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada
właśnie w tym czasie oczekiwania na Pana. I słusznie, bo przyjście Pana
poprzedziło przyjście Jego Niepokalanej Matki, a ta uroczystość to początek życia
Bożej Rodzicielki. Kościół świętuje tylko to, co święte. Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia zatem zawiera w swojej treści przesłanie, że Maryja od początku
swojego życia, czyli od poczęcia, była święta - w Jej życiu nie było momentu, w
którym nie należała cała do Boga.
8-go grudnia nie jest jedynym dniem Adwentu, w którym czcimy Niepokalane
Poczęcie NMP w kościele św. Stanisława. Tradycyjnie już we wszystkie niedziele
śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Jest to staropolskie, piękne
nabożeństwo, i szkoda, że tak niewielka ilość wiernych przychodzi, aby w nim
uczestniczyć.
Znaczenie tego nabożeństwa nie polega tylko na odczuwaniu pewnej duchowej
przyjemności w czasie śpiewania tych hymnów. To dobrze, jeśli takie uczucia
pobożności towarzyszą śpiewowi Godzinek. Ale nie to jest najważniejsze.
Nabożeństwo do Maryi, a do Jej Niepokalanego Poczęcia w szczególności, ma znaczenie praktyczne dla naszego życia
duchowego. Ojciec Bronisław Mokrzycki - jezuita, ceniony ojciec duchowny, spowiednik, kaznodzieja - mówi o tym w
bardzo obrazowy sposób. Porównał udane, scalone, zintegrowane życie człowieka do zielonego, zdrowego drzewa.
Korzenie tego drzewa dostarczają soli mineralnych, a wbijając się głęboko w glebę dają oparcie, tak że zdolne jest
przeciwstawić się wichrom; z kolei korona również spełnia inne, ważne dla drzewa funkcje, a jej zielony w lecie kolor
jest oznaką zdrowia.
Dla ojca Mokrzyckiego jest to punkt wyjścia do przedstawienia znaczenie pobożności chrystologicznej i Maryjnej.
Nabożeństwo do Chrystusa cierpiącego na przykład przez udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali,
tajemnice bolesne Różańca św., czytanie ewangelicznych opisów Pasji Chrystusa nazywa pasyjnością - to odpowiednik
mocnych korzeni. Pasyjność powoduje, że nie poddajemy sią tak łatwo w przeciwnościach, uczymy się znosić
niedogodności życiowe i cierpienie, łącząc jest z cierpieniami Jezusa; zwiększa nasz żali za grzechy i wstręt do niego, itd.
Pasyjność przyczynia się do powiększenie naszego męstwa i odwagi.
Z kolei nabożeństwo do Maryi, szczególnie w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia jest jakby zdrową koroną
drzewa - oczyszcza nasze pragnienia, przynosi czystość serca, powoduje sublimację uczuć. Do praktyk religijnych
pomagających w tym należy Różaniec św., Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, i inne modlitwa, np. „Pod Twoją
obronę”, itp. Ojciec Mokrzycki wspomina jeszcze jedną pobożną praktykę: „Nabożeństwo trzech ‘Zdrowaś Maryjo’”.
Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o odmawianie codziennie, przynajmniej raz dziennie trzech Zdrowaś Maryjo, a
następnie modlitwy z zakończenia Godzinek: „Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy
przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją
od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ”
Ci, którzy wytrwają w tej praktyce, przez wstawiennictwo Niepokalanej z czasem osiągają czystość serca, nawet,
jeśli mieli duże trudności w tej dziedzinie.
o. Placyd

OPŁATKI

The advent season has arrived and that means
the Christmas wafer known as OPŁATKI is now
available either at our rectory office or in the
vestibule of the church at weekend Masses.
Suggested donation for four pieces (three
white for people and one pink for the animals)
is $2 or $3.

OPŁATKI
Mamy już Adwent. Oznacza to, że zbliżają się
święta Bożego Narodzenia, a trudno sobie je
wyobrazić bez wigilii i opłatków. Można je nabyć w
biurze parafialnym lub w przedsionku kościoła po
Mszach św. w weekendy. Sugerowana cena za
komplet opłatków (trzy białe dla ludzi i jeden
różowy dla zwierząt) wynosi 2 lub 3 dol.

CITYMUSIC CLEVELAND CHRISTMAS CONCERT
While we are thinking of Christmas, mark
your calendars for the CityMusic Christmas concert which takes place here on Saturday, December 15th, @ 7:30 PM.

HOLY NAME SOCIETY
The HNS monthly meeting will be
this Sunday, December 9th after the
8:30 AM Mass in the Grade School
multi-purpose room. Men and
women of the parish are welcomed
to join the group! For more information please call Ron Zeszut at 216-225-7808.
THE EMPTY
GIVING TREE
What a great sight
...an EMPTY GIVING
TREE….soon all the gifts
will be given to the children and their request
tags will be replaced
with ornaments featuring their smiling faces.
Thank you to everyone
who participated in this
gracious tradition!
Just a reminder to
those who did remove
tags from the Giving
Tree, that the purchased, wrapped gifts should be placed
under the tree in the vestibule no later than this Sunday,
Dec. 9th. Any questions, call Ron Zeszut at 216-225-7808.
THANK all of you who are participating and spreading
your resources to help our children keep warm this coming Winter!
10 LUTEGO
Co planujecie w tym dniu? W naszej parafii na ten dzień
zaplanowana została instalacja ks. Eryka Orzech na
pastora parafii św. Stanisława. O dalszych szczegółach
poinformujemy w późniejszym czasie.
FEBRUARY 10th
What’s on that date? The installation of Fr. Eric Orzech as
the pastor of the Shrine Church of St. Stanislaus at the
11:30 AM Mass with Bishop Richard Lennon. Further details will be published soon.

CIASTECZKI NA BOŻE NARODZENIE!!!
Wygląda na to, że pomysł wypieku przez parafię ciastek
na święta stał się rzeczywistością! Grupa parafian podjęła
się koordynacji tego wydarzenia mającego na celu zdobycie
pieniędzy dla parafii. Teraz potrzebujemy TWOJEGO
osobistego zaangażowania. Wydarzenie będzie miało
miejsce 15/16 grudnia w sobote 10ej rano i po wszystkich
Mszach św. To jasne, że ciasta muszą być domowego
wypieku i to takie, które mogą być przechowywane do
Bożego Narodzenia (innymi słowy – nie mogą być to ciasta,
które wymagają przechowywania w zamrażarce i muszą być
zjedzone w przeciągu 3 dni).
Pytania? Pomysły? Chęć pomocy? Każde chętne do
pomocy ręce są mile widziane. Więcej szczegółów podamy
wkrótce. Jeśli w międzyczasie zechcecie się podzielić
Waszymi przemyśleniami na ten temat, zapraszamy do
biura parafialnego. Potrzebujemy BAAAAAAARDZO dużo
ciast, aby ta akcja stała się sukcesem. Zapraszamy do
dzielenia się talentami! I czujcie się współodpowiedzialni za
parafię!

CHRISTMAS COOKIES R US!!!
Well, it seems the idea of a parish cookie sale will now
be a reality! A group of parishioners will manage the fundraising event...all we need now is YOUR contributions of HO
-HO-HOMEMADE COOKIES! This year the event will take
place the weekend of Dec. 15 from 10 AM until after the
5PM Mass, and on Sunday the 16th after all Masses.
It is imperative the cookies are all HOMEMADE and the
type which will hold up well from that date through the
Christmas Season (in other words, not cookies which need
to be refrigerated or consumed within three days).
Also, it is good to know that this weekend after Masses
and next weekend at the Cookie Sale the Dads’ Club will
be taking orders for Nut and/or Poppyseed rolls. These
will be delivered to the church the weekend of Dec. 22 and
23 for pick-up. $10 a piece...what a bargain!!!!!!

RCIA
Know of someone who might be interested in becoming
a full fledged Roman Catholic? Do you know someone
who has not yet received the sacrament of Baptism or
Communion or Confirmation? Well, that is why we have
an RCIA program, to bring people more fully into the sacramental life of the Church. If you know of someone
who needs and wants to take this journey, please contact
either the rectory or Dr. William Bobowicz ( 216-4098292 , coordinator of this ministry.
GOLDEN AGERS CHRISTMAS PARTY
The annual pre-Christmas Christmas Party for members of the Golden Agers’ Club will be held Thursday,
Dec. 13th, @ 2PM, the feast of St. Lucy. Advance tickets
are necessary to insure a dinner. Also, please remember
to bring along a $5 price range gift for the gift exchange.
Parish Pastoral Council is holding its first-ever "Listening
Weekend" this weekend, December 8 & 9. Council
members will be available after each mass to receive
your questions and concerns. These will then be reviewed and discussed at the next council meeting.
Please take advantage of this opportunity to share your
thoughts and ideas with your Pastoral Council.
Duszpasterska Rada Parafialna organizuje w tym
tygodniu czyli w dniach 8-9 grudnia, pierwszy w historii
parafii “Listening Weekend”. Polega to na tym, że
członkowie Rady Parafialnej są do dyspozycji po każdej
Mszy św. Można im przedstawić swoje pytania, prośby
czy uwagi. Zostaną one przedstawione do dyskusji na
najbliższym posiedzeniu Rady. Zachęcamy do
skorzystania z tej możliwości podzielenia się swoimi
przemyśleniami czy pomysłami z Waszą
Radą
Parafialną.
GODZINKI
W niedziele adwentu, o
godz. 9:50 rano, przed
polską Mszą św.,
zapraszamy na tradycyjne
polskie nabożeństwo
Godzinek. Wszystkich
zainteresowanych i
chętnych do śpiewania
tego pięknego
nabożeństwa ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
prosimy o wcześniejsze przyjście do kościoła. Teksty
Godzinek można znaleźć w niebieskich śpiewnikach „Ad
oratio” umieszczonych się w pobliżu ikony Jana Pawła II.

SACRAMENT OF PENANCE
As the Christmas season approaches please mark on your calendars the Communal Penance
Service on Wednesday evening,
December 19th, @ 7 PM. As usual
a number of priests will be here to
hear confessions in both English
and/or Polish.
SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA
Parafialna spowiedź przedświąteczna będzie miała
miejsce w środę 19-tego grudnia o godz. 7:00 wieczorem.
Jak zwykle, będzie większa liczba księży spowiadających
zarówno po polsku, jak i po angielsku.
Diecezjalna kampania
Nasza parafia zaczyna udział w inicjatywie diecezjalnej
„Zakorzenieni w wierze patrzymy w przyszłość z nadzieją”
mającej na celu zapobieganie przyszłym potrzebom
Kościoła w Cleveland. Członkowie parafialnej Rady
Parafialnej będą kontaktować wszystkich parafian
odnoście Waszego udziału w tej akcji. Prosimy o
współpracę w tym przedsięwzięciu, ponieważ jest to
bardzo ważne. Więcej szczegółów podamy w
późniejszym czasie.
Diocesan Campaign
Our parish is beginning its participation in the diocesan wide initiative called “Rooted in Faith, Forward in
Hope” designed to meet the needs of the Church of
Cleveland in the future. Members of the St. Stanislaus
Finance Council will begin contacting all parishioners this
week regarding your participation. Please be cooperative
as everyone’s enthusiastic participation is important.

