
TWENTIETH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
August 17, Sierpnia 2008 

Sat            5:00 PM         +Wanda & Francis Olszewski 
Sun           8:30 AM        +Alex Zbunczyk 
                10:00 AM       Sp. Int. Bryce John Dill 
                11:30 AM        +Joseph & Bernice Chmielewski 
 

 

Mon          Aug 18    Weekday (St. Jane Frances de Chantal, rel.) 
              7:00 AM     +John & Emily Risko 
              8:30 AM     +Edward Racut 
Tue           Aug 19     Weekday  (St. John Eudes, priest) 
              7:00 AM     +Władysław & Stanisław Klik 
              8:30 AM     +John & Adella Lotka 
Wed          Aug 20    St. Bernard, abbot 
              7:00 AM     +Michael Brenkus  
               8:30 AM     +Members of the Gutt Family 
Thu          Aug 21     St. Pius X, pope 
              7:00 AM     +Mavis Divoky 
              8:30 AM     +Joseph Terlop 
              7:00 PM     Sp. Int. Beatification of John Paul II 
Fri            Aug 22     Queenship of the Blessed Virgin Mary 
              7:00 AM     +Joseph & Janet Wagner 
                8:30 AM     +Mieczysław Wasiewicz 
Sat             Aug 23     Weekday (St. Rose of Lima, virgin) 
              8:30 AM     +John Vasko Jr. 

2:00 Wedding of Nicholas Sidoti & Cheryl Walker 
 

 
TWENTY-FIRST SUNDAY OF ORDINARY TIME 

August 24, Sierpnia 2008 
Sat            5:00 PM         +Jan & Anna Kondziela 
Sun           8:30 AM        +Eleanor Lakota 
                10:00 AM       +Tadeusz Frodyma 
                11:30 AM        +Helen Czajkowski 

1:00 PM Baptism of Nolan Thomas Watson 

               
 

PARISH AND SCHOOL STAFF 
       Mr. Bogdan (Don) Pieniak, Parish Administrator 
       Mrs. Deborah Martin, St. Stanislaus School Principal 
       Mr. Dan Kane Jr., Business Manager  
       Mr. David Krakowski, Director of Liturgy and Music 
       Mrs. Denise O’Reilly, St. Stanislaus School Secretary 
       Mr. Fred Mendat, Maintenance & Social Center Manager 
PARISH ORGANIZATIONS 
       Mrs. Susan Halamek, Pastoral Council Chairperson 
       Ms. Celeste Suchocki, Finance Council Chairperson 
       Mrs. Sophie Wasielewski, Golden Agers President 
       Mr. John Sklodowski, Dads Club President 
       Mr. Rick Krakowski, C.Y.O. Coordinator 
       Mr. Matt Zielenski, St. Vincent DePaul Society 
       Ms. Jane Bobula, Good Shepherd Catechesis 
       Mr. Rob Jagelewski, Parish Historical Committee 
       Mrs. Nancy Mack, MANNA Coordinator 
       Mrs. Grace Hryniewicz, Shrine Shoppe Manager 
       Mrs. Sharon Kozak, Alumni and Development 
       Mrs. Denise Siemborski, Fr. William Scholarship 
       Mr. John Heyink, Building and Grounds Committee 
       Ms. Marianna Romaniuk, PORADA Director 
       Nicholas Rivera, Lil Bros President 

MASS SCHEDULE 
       Daily Masses: 7:00 AM & 8:30 AM (no 7:00 on Sat.) 
       Sunday Vigil: Saturday 5:00 PM 
       Sunday English Masses: 8:30 AM & 11:30 AM 
       Sunday Polish Mass: 10:00 AM 
       Holy Day English: Refer to Schedule 
       Holy Day Polish: 5:30 PM 
       National Holidays: 9:00 AM 
DEVOTIONS 
       Daily Morning Prayer: 8:00 AM (exc. Sunday) 
       Saint Anthony Devotion Tuesdays after Mass 
       Rosary for Life Tuesdays and Fridays after Mass 
       Avilas prayer for vocations, second Monday of the month 
OFFICE HOURS 
       The parish office is open from Monday through Friday, 
       7:30 AM  to 5:00 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. 
GODPARENT AND SPONSOR CERTIFICATES 
        Those who wish to be sponsors for Baptism or  
       Confirmation must be registered and practicing members of 
       the Catholic Church.  If you attend St. Stanislaus but you 
       are not registered, please contact the parish office so that 
       you can be listed as a parishioner here. 
FUNERALS 
       Arrangements are made through the funeral home. 
INQUIRY CLASSES 
       (R.C.I.A.): Contact any member of the Pastoral  Team. 
CHURCH HOURS 
       Church is open daily 30 minutes before and after all
       Masses.  For tours or private prayer please call the rectory. 

SCHEDULE OF SERVICES MASS INTENTIONS 

DIRECTORY 
       Rectory & Parish Office      216-341-9091 
       Parish Fax                                      341-2688 
       St. Stanislaus Elementary School  883-3307 
       Central Catholic High School        441-4700 
       Pulaski Franciscan CDC                789-9545 

STAFF & ORGANIZATIONS 

The artist’s sketch on the right 
depicts the original building 
with the spires. Corner Stone 
laid in 1886, and church  
dedicated in 1891. 

PARISH WEBSITE  
       www.ststanislaus.org 
E-MAIL                                 
      ststans@ameritech.net 
PHOTO ALBUM   
www.picturetrail.com/saintstans 

FRANCISCAN FRIARS 
       Fr. Michael Surufka, OFM, Pastor 
       Fr. Placyd Kon, OFM, Parochial Vicar 
       Fr. Leonard Stunek, OFM, Parochial Vicar 
       Br. Justin Kwietniewski, OFM, Pastoral Ministry 
       Br. Łukasz Kwiatkowski, OFM, Deacon / Student 
       Br. Marcel Kosim, OFM, Deacon / Student 



Last Sunday’s Collection  
5:00 PM Vigil (97)…..…….…$1,204.00 
8:30 AM (69).…….…………..$1,068.69 
10:00 AM (82).…..…..……….$1,022.25 
11:30 AM (67)….…..….….….$1,603.50  
Mailed in (40)...…………...…....$825.00 
Total (355 envelopes)               $5,723.44 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY 

PARISH SUPPORT 

MUSIC –  TWENTY-NINTH SUNDAY OF ORDINARY TIME  

SCHEDULE FOR MINISTERS 

MUSIC –  TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
ENGLISH MASS 
     Processional:  Praise, My Soul, the King  of Heaven #195 
     Presentation:  You Are the Light of the World #178 
     Communion:  Whatsoever You Do #216 
     Recessional:   Make Us True Servants #214 

POLSKA MSZA ŚWIĘTA 
      Procesja:  Ojcze z niebios #61    
     Ofiarowanie: Ciebie na wieki #25  
     Na Komunię: Ja wiem w Kogo ja wierzę #41  
     Zakończenie: Idźmy tulmy się jak dziatki #40 

Corpus Christi Sunday, May 25, Maja 2008  
Sat       5:00 PM   Lector —  Rob Jagelewski  
           Euch. Min. — Michael Wilks, Stan Witczak, Marge & Andrew Flock  
Sun     8:30 AM  Lector — Marcia & Don Stech, Alice Klafczynski, Yolanda Kane 
           Euch. Min. — Alice Klafczynski, M. Mosinski, Adeline Nadolny, Sharon Kozak 
          10:30 AM   Lector —  Teresa Cyranek, Bill Bobowicz 
           Euch. Min. — Eucharistic Ministers to be scheduled 

          NO 11:30 AM MASS ON CORPUS CHRISTI SUNDAY 

Twenty-first Sunday in Ordinary Time  August 24,  Sierpnia 2008  
Sat       5:00 PM   Lector —  Tom Krol 
           Euch. Min. — Chris Wisniewski, Connie Aliff, Marge and Andrew Flock  
Sun     8:30 AM  Lector — Karen Neuman 
           Euch. Min. — Marcia & Don Stech, Sharon Kozak, Ray Tegowski 
          10:00 AM   Lector —  Mieczysław Garncarek 
           Euch. Min. — Marcie Sladewski, W. Sztalkoper, Ewelina Ejsmont, A. Jankowski 
         11:30 AM   Lector —  Richard Konisiewicz 
           Euch. Min. — Joanne & Ron Grams, Frank Greczanik, Stan Koch 

All Weekend Masses     SECOND COLLECTION for the Comboni Missionaries  
Mon          7:00 PM         Warsaw Music Festival Dan Kane Garden E. 65th St. 
Wed          8:00 PM         A.A. & Al-Anon in the social center. 
Thu          3:30 PM         Church Cleanup Crew until 5:15. 
Sat          11:00 AM         Slavic Village Festival E. 65th St. 
Sun           3:00 PM         Mass at Częstochowa Shrine at Marymount Convent. 
 

Polski Kościół w Ameryce? 
Od czasu, kiedy 400 lat temu założona została pierwsza kolonia angielska, Jamestown, Polacy przekraczali ocean, aby w 

nowym kraju zacząć nowe życie. I rzeczywiście, wielu z nas pamięta naszych dziadków, którzy w rozmowach między sobą nazywali 
Polskę „starą ojczyzną”. Różne fale emigracji przybyły do tego kraju w czasie drugiej połowy XIX i na początku XX w., w latach 
poprzedzających podpisanie układu wersalskiego, który spowodował, że Polska zaistniała na nowo na mapie Europy. Emigracja 
Polaków trwała także po I wojnie światowej. Następnie, w ostatnich dekadach przed faktycznym zakończeniem II wojny światowej na 
polskiej ziemi w 1989 r. widzieliśmy różne fale emigracji z kraju wyzwolonego spod okupacji hitlerowskiej, lecz opanowanego przez 
innego potwora. Od chwili utworzenia obecnej Rzeczpospolitej Polski fala emigracji Polaków do USA zmniejszyła się z różnorakich 
przyczyn.  

Jest faktem, że ci ludzie opuścili jeden kraj, aby żyć w innym, czy to z ekonomicznych, politycznych czy innych osobistych 
powodów. Wielu z nich po przybyciu do tego kraju pragnie zachować swoją kulturę, zwyczaje, język, w czym bardzo często pomaga 
im Kościół i inne organizacje założone przez tychże imigrantów. W naszym rejonie mamy szereg takich organizacji. Ostatnia 
niedziela był dla nas wyjątkowym dniem w tym względzie. Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury świętowało 10-letnią rocznicę 
istnienia, co zostało podkreślone przez otwarcie Galerii w Centrum Dziedzictwa Polskiego. Uczestnictwo w tej uroczystości 
ambasadora Polski w USA, p. Roberta Kupieckiego to dla nas prawdziwy zaszczyt! Cieszymy się, że on ze swoją rodziną mógł 
uczestniczyć w liturgii Mszy św. w Sanktuarium św. Stanisława.  

Mamy naprawdę powody, aby być dumni z tego, że odwiedzili nas znani ludzie jak Jan Paweł Wielki, prezydent Lech 
Wałęsa, ambasador Robert Kupiecki, oraz wielu innych zwykłych ludzi po to, aby się modlić razem z nami. Błędem byłoby uważać, 
że jakiś kościół w Cleveland, czy ogólnie mówiąc, w Ameryce, jest „polski”. Po pierwsze, jesteśmy w Ameryce, nie w Polsce; 
jesteśmy w kraju, gdzie obowiązują zarządzenia Konferencji Biskupów USA. Po drugie, co ma nawet większe znaczenie, wszyscy 
jesteśmy członkami Kościoła katolickiego obejmującego wszystkie narody. Oczywiście, z powodu swej wyjątkowej historii, kościół 
św. Stanisława jest religijną i kulturalną instytucją, zachowując swój polski charakter służby wiernym diecezji Cleveland, zarówno 
Polakom jak i nie-Polakom. To wielka odpowiedzialność! Podobnie uważamy, że istnienie Sanktuarium jest koniecznością, nie 
luksusem, i dlatego wymaga mocnego zaangażowania wszystkich parafian, zarówno jeśli chodzi o aktywne uczestnictwo w 
przedsięwzięciach parafii, jak i w finansowym wsparciu. Sanktuarium jest owocem licznych wyrzeczeń i marzeń Polaków, którzy 
utworzyli tę parafię w XIX w.; większość z nich była biedniejsza, niż to sobie wyobrażamy; to dzieło tych, którzy byli wierni 
katolickiej wierze i narodowej tradycji; to dar tych wszystkich pokoleń imigrantów, którzy byli zdecydowani, aby zachować polsko-
amerykańskie dziedzictwo w kontekście ich religii. Te wysiłki są widoczne zwłaszcza w życiu liturgicznym naszego kościoła. 
Z powodu licznych talentów, którymi zostaliśmy obdarowani, wiele będzie od nas wymagane. Musimy modlić się do Matki Bożej, 
aby prowadziła nas w naszej ziemskiej pielgrzymce. Niech nasze życie będzie na chwałę Jej Syna, Jezusa Chrystusa, kiedy staramy 
się umocnić naszą wiarę przekazaną nam przez przodków, pamiętając zawsze, jak ważną w niej rolę pełni Boży Syn i Jego Matka. 
Niech motto Polonia semper fidelis będzie naszym hasłem przewodnim, Krzyż Chrystusa naszym sztandarem, Boża Matka naszą 
Orędowniczką! Nasza zaangażowanie w Sanktuarium św. Stanisława niech będzie ad majorem Dei  gloriam. AMEN! 
                                                                                                                                                                    Dawid Krakowski/OP 

Mark Syroney & Danielle Barbato (III) 
Andrew Hewitt & Elizabeth Sliwinski (I) 

SCHEDULE FOR THE  WEEK          



 Łzy Moniki 
W centrum dzisiejszej Ewangelii 

znajduje się kananejska kobieta. Na 
pewno, nie wiedziała wiele o Jezusie. 
Pewnie tylko tyle, że czynił cuda. To 
daje jej ufność, że zwraca się do 
Niego z prośbą: Ulituj się nade mną, 
Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko dręczona przez złego ducha. 
Ale dzieje się rzecz dziwna - 
słyszymy, że Jezus nie reaguje na jej 
prośbę. To uczniowie wstawiają się 
za kobietą. Czyżby oni mieli więcej 
zrozumienia i życzliwości dla szukającej pomocy Syrofenizjanki, 
niż sam Pan? Na ich wstawiennictwo Jezus odpowiada odmową. 
Co więcej, Jego odmowa nie ma w sobie nic z delikatności: 
Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. Któż by się 
nie zraził słysząc takie słowa. A co robi kobieta? Ona bierze słowa 
Jezusa za dobrą monetę i odpowiada: Tak, Panie, lecz i szczenięta 
jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Na te słowa 
Jezus nie powściąga dłużej swojej dobroci. Wysłuchuje jej prośbę i 
daje jej wielką, bardzo wielką pochwałę. O niewiasto wielka jest 
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! I Ewangelista 
potwierdza uwolnienie jej córki od złego ducha.  

Wiele wierzących matek odnajdzie się w tej udręczonej 
matce, który walczy o swojego syna czy córkę, ponieważ 
odwrócili się od wiary albo weszli na niebezpieczną ścieżkę. 
One walczą o swoje dziecko czy dzieci i włączają się w szereg 
świętych matek, który zaczyna się od Syrofenicjanki z 
dzisiejszej Ewangelii i trwa nieprzerwanie do naszych czasów. 
Ile matek „nosi” w swoich modlitwach swoje dorosłe dzieci i 
przez to ratuje je od zguby? 

Do rzędu tych wspaniałych kobiet zalicza się św. Monika. 
Była prostą kobietą. Jej syn był powodem jej zmartwień. 
Niedługo po jego urodzinach Monika zapisała go do 
katechumenów. Sama osobiście uczyła go prawd 
katechizmowych. Uczyniła wszystko, co wierząca, troskliwa 
matka uczynić może. Mimo wszystko, wydawało przez długi 
czas, że jej trud był daremny. Połączył się z kobietą i żył z nią 
bez ślubu. Przyłączył się do sekty, której nauka była bardzo 
oddalona od chrześcijańskiej wiary. Monika prosiła biskupa - 
prawdopodobnie Ambrożego - aby pouczył Augustyna. Ale 
biskup odmówił. Był on zdania, że jej syn może samodzielnie 
przez studium dojść do tego, że wyznawana przez niego nauka 
jest błędna i bezbożna. Matkę nie uspokoiły słowa biskupa, lecz 
dalej prosiła go ze łzami. Zniechęcony odesłał ją ze słowami: 
No idź już i zostaw mnie! To niemożliwe, aby syn takich łez 
mógł pójść na zatracenie. Te słowa przyniosły jej wielką 
pociechę. 

Minęło dalszych dziewięć lat. Mogło się wydawać, jak w 
dzisiejszej Ewangelii, że Bóg jest głuchy. Ale wszystkie jej 
prośby i łzy były policzone i przyjęte przez Boga, i przyniosły 
pożądany efekt. Augustyn nawrócił się. Porzucił grzeszny 
związek. Ochrzcił się. Przyjął świecenia kapłańskie, a później 
także został biskupem. Napisał wiele, bardzo głębokich pism, 
które dają światło do dzisiejszego dnia, mimo iż od ich 
napisania minęło więcej niż 1 600 lat. Możemy sądzić, że nie 
byłoby tego wszystkiego, gdyby nie łzy i wytrwała modlitwa 
jego świętej matki - Moniki.                               o. Placyd 

PASTORAL MESSAGE                                                   AUGUST 17 SIERPNIA 2008  
Lift Up Your Hearts 
      These words should be familiar to 
each one of us. These words are 
repeated at every Mass celebrated 
throughout the world. For many a 
presiding priest these words may be 
difficult to utter. Let me explain by 
example.  
       Within walking distance of the huge 
Friary/Faculty House in Philadelphia 
was a complex of many homes. The 
neighborhood was usually quiet, the 

residents cared about each other—pretty much friendly. 
One late evening in the beautiful month of September the relative 
silence of the neighborhood was shattered by the screeching sounds of 
fire engines making their way to a house fire. The commotion was 
near our friary. We left the friary to find out what had happened. 
According to witnesses, the man who lived in the house with his wife 
and three children, came home from work. As was his custom he 
would come home, kick off his shoes, toss something on the oven to 
eat, grab a bottle of beer, and relax while watching  TV.  
     This particular evening, unfortunately, he fell asleep in the chair. On 
the stove in the kitchen towards the back of the house, the cooking oil 
began to splatter onto the stove and caused the fire. In a matter of 
minutes flames spread quickly and consumed the back section of the 
house. Smoke spread to the living room where he was seated. 
Horrified, he dashed towards the kitchen, only to be repelled by the 
flames. The fire fighters  tried to restrain him from remaining in the 
burning house. You see—his three children were trapped in the 
bedroom upstairs—with the only stairwell leading upstairs totally 
engulfed in flames. The fire was put out within a short time. The wife 
arrived on the scene—screaming, crying, hysterical, as would be 
expected. Husband and wife ran toward each other for that most 
welcome embrace of mutual support and consolation.  
     The loss of the house was irrelevant to the irreplaceable loss of three 
young children, ages three to seven. Five lives—three lost and two 
irrevocably changed as a result of this tragedy. This was a beautiful 
family—fervent, devout Catholics, at Mass regularly; hard-working, 
kind and compassionate. They were people of great faith. On the next 
day, Sunday, I was both surprised and edified to find the husband and 
wife, now left childless, attending Mass as usual. News of the tragedy 
spread throughout the parochial neighborhood. Many of the 
parishioners were extending their expressions of condolences and 
sympathy. And so—I come to the words introducing the Preface in the 
Mass: Life up your hearts. I looked at this couple seated up front and 
thought: how can they lift up their heavily burdened, devastated hearts 
to the Lord after such a great tragedy. But they responded with 
everyone, We lift them up to the Lord. I was choked up when I offered 
the next invocation Let us give thanks to the Lord our God and all the 
assembly with this couple responded It is right to give him thanks and 
praise.  
    After Mass they continued to receive the kind words of the others. 
They went back to the destroyed home—but they immediately 
decided to rebuild. There was no animosity between them, or any 
suggestion or hint of blame. Their love for each other was great and 
would not allow even the slightest possibility of marital rift. Their faith 
and trust in the words of Jesus “Come to me all you who labor and are 
burdened, and I will refresh you” continue to be most evident to all. 
What if this happened to you?                                                      Fr. Len 



FAREWELL TO  
OUR VISITING DEACONS  

      Br. Łucasz and Br. Marcel are 
leaving this Wednesday to continue their 
studies and work 
towards ordination in 
Poland. Their faith, 
energy and good humor 
was a delight for any 
person who got to know 
them. May God bless 
and keep you. 

      O. dkn. Marcel i o. 
dkn. Łukasz żegnają 
Cleveland i parafię św. 
Stanisława i w najbliższą 
środę wracają do Krakowa, 
aby od października 
podjąć ostatni rok studiów 
i kontynuować praktykę 

duszpasterską przed przyjęciem święceń 
kapłańskich w maju przyszłego roku.  

Życzymy im wszelkich potrzebnych 
łask i zapraszamy do Cleveland w 
przyszłości!!!   

    ST. STANISLAUS                                                                      CLEVELAND, OHIO 

ST. STAN’S HISTORICAL FACT by Rob Jagelewski 
     After World War II many returning veterans of the War formed the St. Stanislaus 
chapter of the Catholic War Veterans and the Ladies Auxiliary. These groups did 
work in the local community and overseas as well. Packages of clothing and other 
necessities were sent to those in need in Poland. The Veterans also competed in local 
softball and bowling leagues in the area. The Catholic War Veterans would later 
expand to include Veterans from the Korean War and the Vietnam War.  

ST. STANISLAUS POLISH FESTIVAL  

OCTOBER 3, 4, 5 
 
Less than 53 days until the Polish Festival!  
RAFFLE TICKETS:  Thank you to those of you that have sent back your SOLD raffle tickets!  Do you need more raffle 
tickets?  Didn’t receive them?  No problem, just stop one of the ushers or priests at any of the Masses, or you can also stop by 
or call the rectory and they will be happy to send you out additional tickets.  Our raffle ticket sales are the major part of the 
financial success of our festival! 
 
PRIZES:  We are still looking for donations for raffle prize.  Children and adult prizes are needed to help with our raffle 
games.  If you have new or already “loved” stuffed animals, afghans,  children or adult prizes please bring them to the rectory.   
We will need all donated prizes and filled baskets to the rectory by Monday September 29th  so we can use them for this 
year’s festival.    
 
BAKERS NEEDED!  Start finding those recipe cards for those fabulous pastries that we sell at our festival.  Our bakers are 
the best from East to West!  This is one thing that keeps our guests coming back each year.  We can use any type of cake, 
strudels, pies, bread, cookies you are willing to donate.   Bakery can be dropped off at the Social Center anytime on Friday, 
October 5th  and throughout the festival weekend. 
 
If you have any further questions regarding the festival please feel free to call Marilyn Mosinski at 216-441-1533 or the 
rectory at 216-341-9091. 

WWWWELCOME TO THE COMBONI MISSIONARIESELCOME TO THE COMBONI MISSIONARIESELCOME TO THE COMBONI MISSIONARIESELCOME TO THE COMBONI MISSIONARIES! 
     Every year the Diocese of Cleveland invites members of missionary Orders to preach at each parish in the diocese, informing pa-
rishioners about this vital work and asking for their prayerful and financial help in spreading the Gospel message to all the corners of 
the world.  This year we are pleased to welcome Fr. Paul Donohue, MCCJ at all the Masses this weekend.  He is a member of the 
Comboni Missionaries, a fine group of men with whom Fr. Michael was able to study while in the seminary.  Please be attentive to 
Fr. Paul’s message and be prepared to give generously to the vital work of his Order. 

1973 Photo of the St. Stan’s Catholic War Veterans softball team 



COMMUNITY NEWS                                                        AUGUST 17 SIERPNIA 2008  

ENJOY A SUMMER STROLLENJOY A SUMMER STROLL  
THROUGH SLAVIC VILLAGETHROUGH SLAVIC VILLAGE  

      Thursday at 7:00 PM. Walks last 
approximately 1 hour 
Aug 21 :      (8) Mill Creek Trail 
                    Brilla House parking lot,  
                     8404 Webb Terrace 

A QUESTION... 
     Where is God?!!  For the Infants and 
Toddlers of Slavic Village, God is YOU!!  
Your gifts of food, clothing, diapers, etc. are 
to them, God’s out-stretched arms guiding 
them over the waters of  life…their answer to 
where is God?! 
       Please help sustain their faith and be 
generous in your donations. Your earthly 
reward is nothing compared to God’s reward 
for your kindness. Drawing for a Westside 
Market basket is Aug. 17th. 
       In two weeks there will be a drawing for a 
basket of local grown fresh fruits and 
vegetables—August 31st.  

NATIONAL UNION OF POLES 
PICNIC 

Friday, August 22, 2008 
Klima Gardens, Cuyahoga Hts. 

Gates open at 5:30 PM 
RAY JAY AND THE CAROUSELS 

Dancing 8:30 PM to ???? 
Donation $8.00 Children under 12 free 

NOTE:  65th Street will be closed for the Slavic Village 
Festival on Saturday, August 23!  Church patrons can drive 
in from 67th or Broadway to Baxter and into our lot. 

A ST. STANISLAUS WELCOME for 
The Hon. Robert Kupiecki, Ambassador of 

the Polish Republic to the United States. 
     Ambassador Kupiecki, his family and 
other honored guests celebrated at the 
10:00 AM Mass with us last Sunday after 
which he was honored by a program and 
reception at the John Paul II Cultural 
Center on Lansing Ave. 
     It was a pleasure to receive you as our 
guest, Ambassador Kupiecki!  STO LAT! 

THEY DIDN’T FORGET THE 
FISHING RODS! 

     The Lil’Bros left last Sunday and are 
returning Monday for their annual wilderness 
retreat. Tom Polomsky and Nick Revera, 
chaperones, check equipment. 


