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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 

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, 
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Mrs. Deborah Martin, Elementary School Principal 

Mrs. Denise O’Reilly, Elementary School Secretary 
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Icon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul IIIcon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul II  

29.VII.12 

Today’s Gospel: The miracle of the  
loaves and fish 



DEVOTIONS 
 Daily Morning Prayer  8:00 AM (exc. Sunday) 
 Saint Anthony Novena Tuesdays after 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. 

 Mr. Ron Zeszut, Pastoral Council Chairperson 
 Ms. Celeste Suchocki, Finance Council Chairperson 
 Mrs. Dorota Tomaszewska, Katechizacja po polsku  
 Mrs. Sophie Wasielewski, Golden Agers 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 
 (could your name fill this space????), 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, Ms. Betty Dąbrowski,  
  & Mrs. Viviane Buchanan, Web Site Editors 
To contact Organizations: Send an e-mail to the parish, with 
the person you wish to contact named in the subject line.  

REGULAR SCHEDULE 

                                                        MASS INTENTIONS ORGANIZATIONS 

 

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
July 29 lipca 2012 

 

Sat 5:00 PM  + John & Helen Litwinowicz 
Sun 8:30 AM  Sp. Int. Parishioners 
    10:00 AM  + Chester & Angeline Stankiewicz 
    11:30 AM  + Stanley Bernas 
  1:30 PM  Alumni Mass and Picnic 
         at Klima’s Gardens 
 
 

Mon   July 30  Weekday 
  7:00 AM  + Thomas Eichhold 
  8:30 AM  + Sylvester & Sophie Kaminski 
     

Tue    July 31  St. Ignatius of Loyola 
   7:00 AM + Bronislawa Bogielska 
   8:30 AM + William & Grace Thran 
 

Wed   Aug 1      St. Alphonsus 
  7:00 AM  Sp. Int. Cecelia Tesmer   
  8:30 AM  + Maria Mordarski 
 

Thu    Aug 2  Weekday 
  7:00 AM  + Kazimira Zajac 
           8:30 AM  + Fr. Gratian Budzik OFM 
   

Fri  Aug 3   Weekday 
  7:00 AM  + Kazimira Zajac 
  8:30 AM  + Stanley & Sophie Smiechowski 
          

Sat   Aug 4   St. John Vianney 
  8:30 AM  + William O’Keefe 

  
EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 August 5 sierpnia 2012 
 

Sat 5:00 PM  + Ronald Krosky 
Sun 8:30 AM  + John & Elisabeth Rahl 
    10:00 AM  Sp. Int. Parishioners 
    11:30 AM  Sp. Int.  Art & Jane Sprungle 
       55th Wedding Anniversary 

SCHEDULE FOR MINISTERS 

EIGHTEENTH  SUNDAY IN ORDINARY TIME 
AUGUST 5 SIERPNIA 2012 

SAT  5:00 PM  Lector—Rob Jagelewski 
Euch. Min— Dave Perchinske & Mike Potter 
     Connie Aliff & Rick Krakowski 
Sun 8:30 AM  Lector— Ron Zeszut 
Euch. Min. — Sharon Kozak & Ron Grams 
      Mark & Nicole Kobylinski 
  10:00 AM Lector — Mieczyslaw Garncarek 
Euch. Min. — Teresa Cyranek & W. Sztalkoper  
       Judy Jamiot & A. Jankowska 
  11:30 AM Lector—William Bobowicz 
Euch. Min. — Frank Greczanik & Stan Koch 
      Marie Ostrowski & Candace Pritchard 

Collection Team:  a mystery…..just like non-dairy creamer! 

SUN     ALUMNI MASS & PICNIC @ 1:30 PM AT  
    KLIMA’S GARDENS IN CUYAHOGA HTS. 
MON     STEPS CLEVELAND PUBLIC THEATRE PERFORMANCE 
     @ 7 PM IN FRONT OF CHURCH. FREE. 
WED     AA MEETING @ 8 PM IN SC 
SUN      PRE-BAPTISM CLASS  @ 2 PM IN RECTORY 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



Byli jak owce nie mające pasterza….  (refleksja na słów o. świętych) 
 Narody Europy (w tym także Polska) sprawiają rzeczywiście wrażenie, jakby były owcami 
bez pasterza. Brak ludziom nie tylko nadziei, ale brak także jasnych i klarownych punktów 
odniesienia, stabilnych norm etycznych, mocnych zasad moralnych, brak w końcu miłości i 
miłosierdzia, poczucia solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. To powoduje, że ludzi nie 
wiedzą dokąd się zwrócić,  komu zawierzyć, komu zaufać i jak prowadzić życie. Kilkaset lat po 
wielkiej, “wyzwoleńczej” Rewolucji Francuskiej i kilkadziesiąt lat ateistycznego totalitaryzmu 
komunistycznego zrobiło  swoje. Na to nakładają się degenerujące działania “architektów 
nowej religii bez Boga”, obrońców relatywizmu moralnego i zwolenników sytuacjonizmu 
etycznego,  oświeconych misjonarzy intelektualnego humanizmu i im podobnych głośicieli neo
-pogaństwa.  To wszystko powoduje, że przeciętny człowiek nie wie skąd czerpać stabilne i 
pewne wzorce życia, jak układać swoje  życie, aby miało ono sens i aby niosło nadzieję, aby 
było życiem ludzkim a nie tylko wegetacją w poszukiwaniu przyjemności i zaspakajaniu 
podstawowzch potrzeb biologicznych. Człowiek współczesnej “zhumanizowanej”  Europy, 
zagubiony w gąszczu primitywnych rozrywek, zalany falami niepotrzebnej informacji cieknącej 
zewsząd, zatopiony morzem konsumpcynego śmiecia gubi się w tym wszystkim i zapomina, że 
jest człowiekiem. Rozdarty między stworzoną przez Bog naturą, swoją najgłębszą, wewnętrzną istotą dziecka bożego, a 
przyziemnością i zachłanną gonitwą za zwierzęcą przyjemnością człowiek gubi się i dezorientuje. 
 Dlatego na pewno potzeba mu pasterzy, dobrych niesprzedajnych i niezłomnych w głoszeniu człowieczeństwa. 
Dobrych pasterzy, którzy by mu przypominali, jakie są jego źródła i jaki jego ostateczny cel. W 1969 r. papież Paweł VI 
mówił: “nie istnieje prawdziwy humanizm bez Chrystusa...My zaś błagamy Boga i prosimy was wszystkich, ludzi 
naszego czasu, abyście oszczędzili sobie tego fatalnego doświadczenia humanizmu bez Chrystusa. Człowiek nie wie 
sam z siebie kim jest. Nie ma bowiem autentycznego prototypu człowieczeństwa, bez Chrystusa tworzy on siebie na 
podstawie idoli, które są ułomne i jakże często niegodne. Brakuje człowiekowi prawdziwego Syna Człowieczego, 
Syna Bożego—skutecznego wzorca człowieka prawdziwego.” Brakuje człowiekowi współczesnemu Dobrego Pasterza i 
dlatego jest zagubiony i zdezorientowany, nieszczęśliwy i rozdarty. Dlatego poddany terroryzmowi relatywizmu i 
utylitaryzmu gubi się i traci sens swego życia, traci nadzieję i interpersonalne więzi. Dlatego jest sam, wyizolowany i 
zredukowany do rozdygotanego indywiduum poszukającego pośpiesznie i na oślep czegoś co stanie się dla niego 
sensem życia i nadzieją na przyszłość. Oby chciał zwrócić się w tych poszukiwaniach do Chrystusa...Oby chciał przyjąć 
Jego nauczanie i Jego Dobrą Nowinę o zbawieniu. Oby na nowo odkrył w Chrystusie swoją własną godność i wielkość 
Dziecka Bożego. 
 Warto również w tym kontekście widzieć niezrozumiałe i opętańcze działania niektórych zachodnich polityków, 
którzy chcieliby stwórzyć Europę bez wiary, bez Boga i bez Chrystusa. Dla nich Bóg i wiara, Chrystus stanowia 
zagrożenie! Oni chcieliby wyrugować nie tylko Boga, ale i wszelkie religijne i moralne wartości z ludzkiego życia, a tym 
samym wydać czlowieka na pastwę coraz bardziej drapieżnych mediów i konsumpcynego stylu życie, gdzie liczy się 
tylko i wyłącznie zysk. Warto pomyśleć i o tym, że Polska do takiej humanistycznie bezbożnej Europy ma należeć...Quo 
Vadis Poloniae? Dokąd idziesz Polsko? Quo vadis hominem? 
 Daj nam Panie, dobrych pasterzy, którzy umieliby przeprowadzić współczesnego człowieka przez burzliwe morza niepewności 
i fałszywych idealów. 

       FREE THEATRE IN THE PARKS…. ”NEVERLAND” 
 Looking for something different and exciting to do this coming Monday evening...and for FREE? 
Well you are in luck if you show up in front of the church this Monday evening at 7 PM for an outdoor 
theatre performance presented by the youth ensemble of Cleveland Public Theatre’s STEPS. 
 “NEVERLAND” is a retelling of J.M. Barrie’s classic “PETER PAN” created and performed by the en-
semble, “NEVERLAND” explores imagination, growing up and taking flight. This family-friendly show 
follows a group of lost youth who roam the city in search of themselves.  Propelled by the power of 
storytelling and one brave girl, they embark on an imaginative journey confronting pirates, beguiling 
mermaids and their own potential for transformation. Packed with original music, dance and action, 

“NEVERLAND” is about the challenging call to find a place in the world. Come celebrate the power and creativity of 
Cleveland’s youth! 
 Come join us this Monday! If you want, bring along a comfortable lawn chair!      David Krakowski 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                                    JULY 29 LIPCA  2012  
We pray for the souls of  

Jane Cwiklinski, Bob Conductor,  
Anna Domagala and Theodore Witkowski; 

 May eternal light shine upon them. † † 
5:00 PM  (69)..…………….………………..…$ 1,130.00 
`8:30 AM (71)   ……………………………..…    1,230.00  

  10:00 AM (65)…………………………………...      957.00 
  11:30 AM (50)……………………………..……        898.00 
   Mailed in (31)………………………………... .       766.00 

  Total                $ 4,981.00 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for July: 
 

“In memory of Joseph Lecznar” 

 This is the LAST CHANCE to set up your portrait 
time for the church directory. Call Christy Bartley 
at 216-313-2027 to get an appointment for this 

week, (Tuesday through Saturday). You can also go 
online at tinyurl.com/ststan to book. We really 

want to have YOU included in this book,  
so don’t miss out !! 



List o takim tytule napisał w 1999 r. błogosławiony Jan Paweł II.  
W tym  tekście Ojciec św. zwrace się z wielką prostotę i ciepłem do swoich róiwśników.  

13. Chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Mam na myśli zwłaszcza 
sferę ewangelizacji: jej skuteczność nie zależy w głównej mierze od sprawnego działania. W jakże wielu rodzinach wnuki 
poznają podstawy wiary dzięki dziadkom! Jednak ludzie starsi mogą wnosić dobroczynny wkład także w wielu innych 
dziedzinach. Duch działa, jak i gdzie chce, nierzadko posługując się ludzkimi środkami, które w oczach świata uchodzą za 
mało znaczące. Wiele osób znajduje zrozumienie i wsparcie u ludzi starych, samotnych lub chorych, ale umiejących dodać 
otuchy przez życzliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością. Właśnie wówczas, 
gdy słabną ich siły i zdolność działania, nasi sędziwi bracia i siostry stają się szczególnie cennymi narzędziami tajemnych za-
mysłów Opatrzności. 

Także zatem z tego punktu widzenia, jak również ze względu na oczywiste potrzeby psychiczne ludzi starszych, na-
jbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania starości pozostaje to, w którym człowiek w podeszłym wieku czuje się «u 
siebie» — wśród krewnych, znajomych i przyjaciół — oraz gdzie może być jeszcze w jakiś sposób użytecznym. W miarę jak 
wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewie-
nie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa. Rozwiązaniem idealnym pozostaje 
obecność człowieka starego w rodzinie, której należy zapewnić skuteczną pomoc socjalną, stosownie do potrzeb wzrastają-
cych wraz z upływem lat lub pogarszaniem się stanu zdrowia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których okoliczności zalecają 
lub nakazują umieszczenie człowieka starego w «domu starców», aby mógł przebywać w towarzystwie innych osób i 
korzystać ze specjalistycznej opieki. Instytucje te zasługują zatem na uznanie, doświadczenie zaś poucza nas, że ich posługa 
może być bardzo cenna, pod warunkiem, że kierują się nie tylko kryteriami sprawności organizacyjnej, ale dobrocią i wrażli-
wością. Wszystko to jest łatwiejsze, jeśli dzięki relacjom z krewnymi, przyjaciółmi i wspólnotami parafialnymi pensjon-
ariusze domu starców mogą czuć się kochani i nadal przydatni społeczeństwu. W tym miejscu należy wspomnieć z podzi-
wem i wdzięcznością o zgromadzeniach zakonnych i stowarzyszeniach wolontariatu, które ze szczególnym poświęceniem 
opiekują się ludźmi starymi, zwłaszcza ubogimi, samotnymi lub znajdującymi się w trudnych sytuacjach. 

Drodzy ludzie starzy, trapieni przez kłopoty ze zdrowiem lub problemy innego rodzaju, jestem całym sercem z 
wami. Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przyczyn związanych z podeszłym 
wiekiem, zawsze obdarza nas też łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna i głębiej uc-
zestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie! 

Pamiętam zwłaszcza o was, wdowcy i wdowy, którzy zostaliście sami na ostatnie lata życia; o was, starzy zakonnicy 
i zakonnice, którzy przez wiele lat służyliście wiernie sprawie Królestwa niebieskiego; o was, drodzy bracia w kapłaństwie i 
biskupstwie, którzy z powodu przekroczenia ustalonej granicy wieku zrzekliście się już bezpośredniej odpowiedzialności 
pasterskiej. Kościół nadal was potrzebuje. Wysoko ceni sobie przysługi, jakie nadal jesteście gotowi mu oddawać w różnych 
dziedzinach apostolatu, liczy na wasz wkład wytrwałej modlitwy, oczekuje waszych wyważonych rad i wzbogaca się dzięki 
ewangelicznemu świadectwu, jakie składacie każdego dnia. 
«Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie» (Ps 16 [15], 11). 

14. Jest naturalne, że z upływem lat oswajamy się z myślą o «zmierzchu». Przypomina nam o nim choćby fakt, że szeregi 
naszych krewnych, przyjaciół i znajomych coraz bardziej się przerzedzają: uświadamiamy to sobie przy różnych okazjach, na 
przykład gdy spotykamy się z najbliższymi, w gronie kolegów z dzieciństwa, ze szkoły, ze studiów, z wojska czy z seminar-
ium... Granica życia i śmierci przesuwa się przez nasze wspólnoty i stale przybliża się do każdego z nas. Jeśli życie jest piel-
grzymką do niebieskiej ojczyzny, to starość jest czasem, gdy jesteśmy najbardziej skłonni myśleć o wieczności. 

Mimo to także my, ludzie starzy, z trudem godzimy się z perspektywą odejścia. Jawi się ona bowiem jako mroczny 
aspekt naszej ludzkiej kondycji naznaczonej przez grzech i stąd budzi nieunikniony smutek i lęk. Czyż zresztą mogłoby być 
inaczej? Człowiek został stworzony dla życia, natomiast śmierć — jak czytamy już na pierwszych kartach Pisma Świętego 
(por. Rdz 2‑3) — nie mieściła się w pierwotnym zamyśle Bożym, ale weszła na świat na skutek grzechu, «przez zawiść 
diabła» (Mdr 2,24). Rozumiemy zatem, dlaczego w obliczu tej mrocznej rzeczywistości reakcją człowieka jest bunt. Rzecz 
znamienna, że sam Jezus, «doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu» (por. Hbr 4,15), 
odczuwał lęk przed śmiercią: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich» (Mt 26,39). A czyż możemy 
zapomnieć, jak zapłakał nad grobem swego przyjaciela Łazarza, choć przecież zamierzał go wskrzesić (por. J 11,35)? 
Chociaż można sobie racjonalnie wytłumaczyć aspekt biologiczny śmierci, nie sposób przyjąć jej jako czegoś «naturalnego». 
Śmierć jest sprzeczna z najgłębszym instynktem człowieka. Sobór tak mówi o tym: «Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się 
najbardziej w obliczu śmierci. Nie tylko boleści i postępujący rozkład ciała dręczą człowieka, lecz także, i to jeszcze bardziej, 
lęk przed unicestwieniem na zawsze».[20] Istotnie, tej udręki nic nie zdołałoby ukoić, gdyby śmierć oznaczała całkowite 
zniszczenie i koniec wszystkiego. Dlatego śmierć skłania człowieka do stawiania radykalnych pytań o sens samego życia: co 
czeka nas za mroczną zasłoną śmierci? Czy stanowi ona ostateczny kres życia, czy też istnieje coś także poza nią? 

http://www.voxdomini.com.pl/inne/list.html#_ftn20#_ftn20


LIVING THE EUCHARIST…Bl. John Paul II’s Letter to the Elderly continued… 

13. The Christian community can receive much from the serene presence of older people. I think first of all in terms of evangeliza-
tion: its effectiveness does not depend principally on technical expertise. In how many families are grandchildren taught the rudi-
ments of the faith by their grandparents! There are many other areas where the elderly can make a beneficial contribution. The 
Spirit acts as and where he wills, and quite frequently he employs human means which seem of little account in the eyes of the 
world. How many people find understanding and comfort from elderly people who may be lonely or ill and yet are able to instil cour-
age by their loving advice, their silent prayers, or their witness of suffering borne with patient acceptance! 
At the very time when their physical energies and their level of activity are decreasing, these brothers and sisters of ours become all 
the more precious in the mysterious plan of Providence. 

In addition to the obvious psychological need of the elderly themselves, the most natural place to spend one's old age continues to 
be the environment in which one feels most “at home”, among family members, acquaintances and friends, where one can still 
make oneself useful. As the number of older people increases, keeping pace with the rise in average life expectancy, it will become 
more and more important to promote a widespread attitude of acceptance and appreciation of the elderly, and not relegate them 
to the fringes. The ideal is still for the elderly to remain within the family, with the guarantee of effective social assistance for the 
greater needs which age or illness entail. 

On the other hand, there are situations where circumstances suggest or demand that they be admitted to “homes for the elderly” 
where they can enjoy the company of others and receive specialized care. Such institutions are indeed praiseworthy, and experience 
shows that they can provide a valuable service when they are inspired not only by organizational efficiency but also 
by loving concern. Everything becomes easier when each elderly resident is helped by family, friends and parish communities to feel 
loved and still useful to society. How can we fail to mention here, with admiration and gratitude, the Religious Congregations and 
volunteer groups specifically devoted to the care of the aged, especially the poor, the abandoned and those in difficulty? 
Dear elderly friends who feel insecure because of ill health or other circumstances, I assure you of my closeness and affection. When 
God permits us to suffer because of illness, loneliness or other reasons associated with old age, he always gives us the grace and 
strength to unite ourselves with greater love to the sacrifice of his Son and to share ever more fully in his plan of salvation. Let us be 
convinced of this: he is our Father, a Father rich in love and mercy! 
My thoughts turn in a special way to you, widows and widowers, who find yourselves alone in the final part of your lives; to you, 
elderly men and women Religious, who for long years have faithfully served the cause of the Kingdom of Heaven; and to you, dear 
brother Priests and Bishops, who, for reasons of age, no longer have direct responsibility for pastoral ministry. The Church still needs 
you. She appreciates the services which you may wish to provide in many areas of the apostolate; she counts on the support of your 
longer periods of prayer; she counts on your advice born of experience, and she is enriched by your daily witness to the Gospel. 

“You show me the path of life, 
in your presence there is fullness of life” (Ps 16:11) 
14. It is natural that, as the years pass, we should increasingly consider our “twilight”. If nothing else, we are reminded of it by the 
very fact that the ranks of our family members, friends and acquaintances grow ever thinner; we become aware of this in a number 
of ways, when for example we attend family reunions, gatherings of our childhood friends, classmates from school and university, or 
former colleagues from the military or the seminary. The line separating life and death runs through our communities and moves 
inexorably nearer to each of us. If life is a pilgrimage towards our heavenly home, then old age is the most natural time to look to-
wards the threshold of eternity. 

And yet, even we elderly people find it hard to resign ourselves to the prospect of making this passage. In our human condition 
touched by sin, death presents a certain dark side which cannot but bring sadness and fear. How could it be otherwise? Man has 
been made for life, whereas death — as Scripture tells us from its very first pages (cf. Gen 2-3) — was not a part of God's 
original plan but came about as a consequence of sin, as a result of “the devil's envy” (Wis 2:24). It is thus understandable why, 
when faced with this dark reality, man instinctively rebels. In this regard it is significant that Jesus, “who in every respect has been 
tempted as we are, yet without sin” (Heb 4:15), also experienced fear in the face of death: “Father, if it be possible, let this cup pass 
from me” (Mt 26:39). How can we forget his tears at the tomb of his friend Lazarus, despite the fact that he was about to raise him 
from the dead (cf. Jn 11:35)? 

However rationally comprehensible death may be from a biological standpoint, it is not possible to experience it as something 
“natural”. This would contradict man's deepest instincts. As the Council observed: “It is in the face of death that the riddle of human 
existence becomes most acute. Not only is man tormented by pain and by the advancing deterioration of his body, but even more so 
by a dread of perpetual extinction”.(20) This anguish would indeed be inconsolable were death complete destruction, the end of 
everything. Death thus forces men and women to ask themselves fundamental questions about the meaning of life itself. What is on 
the other side of the shadowy wall of death? Does death represent the definitive end of life or does something lie beyond it? 



         ANNUAL ALUMNI PICNIC 
 The Annual Alumni Mass and Picnic will take place this Sun-
day, July 29th at Klima’s Garden in Cuyahoga Hts.  Everyone is 
welcomed to join in the fun even if you are not an actual alum-
nus or alumna of St. Stanislaus Elementary School or the for-
mer St. Stanislaus High School. Check out the photograph be-
low taken at last year’s event! Is that Sharon? Rita? Alice?   

FESTIVAL NEWS 
  We hope that all those 
who have helped in the past will 
be gracious with their time and 
talents again.  The committee 
members will be contacting you 
soon. Let’s make this happen! 
Countdown: 67 days… 
 In case you haven’t noticed 
we are still hoping for someone 
from the parish to step up to the 
plate and assume the position of Festival Coordina-
tor! In the meantime the parish office is trying it best 
to organize things. Please consider sharing your time 
and talents with us….this is too important an event to 
simply take for granted.  
 Remember to start assembling and dropping off 
any baskets for that prize booth as well as any great 
lindividual prizes or crafts for the other games of 
chance.  
 Also, please plan on donating home baked pas-
tries for our bakery booth. The more donations we 
receive the better our profit in the end. 
 AND most importantly, please SELL THOSE RAFFLE 
TICKETS! They are a very important part of our  fund-
raising effort.  

I DO . . . . I DO . . . .I DO 

That’s what we want to hear when the question is asked: “Who wants to volunteer to work at the Polish 
Festival?”  The festival will be held on October 5, 6, and 7.  Please fill out the volunteer form below, cut it 
out, and place it in the collection basket any time before the festival begins or contact Sharon Kozak by 
phone or email at 330-467-8532 or sharonkozak@yahoo.com. It takes all of US to run a major undertaking 
such as the festival.  Please be a part of this important fundraiser. 

 

 

Name  __________________________________  Email:______________________________________ 
 
Home phone:  ___________________________   Cell phone:  _________________________________ 
 
Please circle the times that you wish to volunteer: 
Friday, 10/5/12   Food Line    5 pm-7 pm   7 pm-9 pm 
       Games /Booths  5 pm-8 pm   8 pm-11 pm 
 
Saturday, 10/6/12  Food Line    4 pm-6:30 pm   6:30 pm-9 pm 
       Games /Booths  5 pm-8 pm   8 pm-11 pm 
 
Sunday, 10/7/12   Food Line    11 am-2:30 pm  2:30 pm-6 pm 
       Games/Booths  11 am-2:30 pm  2:30 pm-6 pm 

SAVE THE DATE 
 Another date? YES! It’s the date of our annual PARISH pic-
nic! Sunday, August 12, 2012 in the rectory garden from 11 
AM until 2 PM.  More details forthcoming! 
 FYI ….on that same afternoon, 1 PM—4 PM,  Slavic Village 
Development will be hosting an event on Fleet Avenue, 
“FEET ON FLEET.”  Just so that you know to plan your return 
home via an alternate route in the case of your normal de-
pendence on Fleet access.  The street will be closed off, so 
plan accordingly. 
 On a brighter note, in case you’d like to hear some polka 
music, the stage set up  near the Red Chimney will be featur-
ing live polka music early in the afternoon. All are welcome! 
Why not hit both parties??? 

PIC of festival 
coordinator!  
???????????
DO YOU 

LOVE  YOUR 
PARISH? 

 
Garden Club members will gather on Saturday, August 
4 and 11 to clean up the grounds in preparation for the 
Parish Picnic which will be held on August 12. Garden Club 
members, parishioners and students looking for community 
service hours are welcome to join, start time is 9:00 a.m. 
and we will meet in the back of the rectory. Call Lois 
Sumegi if you have any questions at 216-663-0799 

WORKS IN PROGRESS 
See the scaffolding????See the front steps???? 

It’s about taking care of OUR church! Thanks goes to everyone 
who contributed to making this possible! 

BULLETIN ANNOUNCEMENTS….A reminder that all announce-
ments to be included in the next bulletin must be submitted no 
later than Tuesday at 4 PM. If the announcement is to be pub-
lished in both languages it must be submitted no later than 
Monday at 4 PM. Thanks! 

mailto:sharonkozak@yahoo.com

