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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, 

Parish  Receptionists 
 

 
Mrs. Deborah Martin, Elementary School Principal 

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

Icon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul IIIcon of Saint Stanislaus and Blessed John Paul II  

30.IX.12 

One of the PIAST dancers captured by photog-
rapher Don Pieniak. They will perform next 
Sunday at 1 PM!  Tańczymy z gwiazdami! 



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. 

 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 

                                                        MASS INTENTIONS ORGANIZATIONS 

TWENTY-SIXTH SUNDAY 
IN ORDINARY TIME 

September 30 września 2012 
 

Sat  5:00 PM  + Daniel Parmertor 
Sun  8:30 AM  + Chester & Angeline Stankiewicz 
      10:00 AM  + Kazimierz Włusek (1 rok śm.) 
      11:30 AM  + Richard A. DiGeronimo 
 

Mon    Oct. 1   St. Therese of the Child Jesus 
   7:00 AM        Derek Sienkiewicz 
   8:30 AM  + Esther Panent 
 

Tue      Oct. 2   The Holy Guardian Angels 
    7:00 AM  + Dr. David & Jean Zackowski 
    8:30 AM  + Bernice Jankowski 
          
Wed    Oct. 3   Weekday 
   7:00 AM  + Bob Conductor 
   8:30 AM   Sp. Int. Parishioners  
   

Thu      Oct. 4   St. Francis of Assisi 
   7:00 AM  + Elizabeth Cymanski 
              8:30 AM  + Andrew & Stella Hanzes 
     

Fri   Oct. 5   Weekday 
   7:00 AM  + Larry Evearitt 
   8:30 AM        The Edward Klasa Family  
 
 

Sat    Oct. 6   Weekday 
   8:30 AM  + Jan Fracz 

2 PM Baptism of Krystian Witkowski 
 
 

TWENTY-SEVENTH SUNDAY  
IN ORDINARY TIME 

October 7 października 2012 
 

Sat  5:00  PM  + John Sprungle 
Sun  8:30 AM  Sp. Int. Stanley Perry  
   10:00 AM + Stanislaw Cyranek 
   11:30 AM Sp. Int. Parishioners 

 

 

SCHEDULE FOR MINISTERS 

TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 7 PAŹDZIERNIKA 2012 

SAT    5:00 PM  Lector— Rob Jagelewski 
    Euch. Min— Andy & Marge Flock 
      Chris Wisniewski & Rick Krakowski 
Sun 8:30 AM  Lector— Ron Zeszut 
    Euch. Min. — Sharon Kozak & Alice Klafczynski 
      Don & Marcia Stech 
 10:00 AM Lector — Mieczyslaw Garncarek 
    Euch. Min. — A. Jankowska & Teresa Cyranek  
       M. Sladewska & Judy Jamiot 
 11:30 AM Lector—James Wallace 
    Euch. Min. —Stan Koch & Marie Ostrowski 
      Candace Pritchard & Larry Wilks 

Collection Team:  Rob, Larry, Joe, Carmine, Sharon 

 

SUN     GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 
MON     FESTIVAL BOOTH CONSTRUCTION IN SC @ 7 PM 
TUES     FESTIVAL BOOTH CONSTRUCTION IN SC @ 6 PM 
      DADS’ CLUB MTG IN SC @ 7 PM 
WED     AA MEETING @ 8PM IN SC 
      DADS’ CLUB NUT ROLL BAKING IN SC  @ 7 PM 
THU     BLESSING OF ANIMALS @ 2 PM  IN FRONT OF CHURCH 
FRI      FESTIVAL  5-10:30 PM 
SAT     FESTIVAL  4-11 PM 
SUN     FESTIVAL  11-6PM 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



Letter to ALL parishioners as we approach the Parish Festival. 
 

Next weekend we will sponsor yet another festival at the 
Shrine Church of St. Stanislaus. In most cases the response 
from our parishioners in helping to make this a successful fund-
raiser has been extremely positive.  We have had many dona-
tions of baskets for the TWO basket booths, many promises of 

fresh homemade bakery for our bakery booth (please keep baking…we can 
always use MORE!!!!) and many volunteers to staff the various roles during 
the festival…BUT STILL NOT ENOUGH VOLUNTEERS.  We still need more people to help in the kitchen and in 
the food lines on Friday and Saturday and Sunday! And we can still use more strong hands to help set things 
up Monday and Tuesday, and even more hands to help with the final preparations on Thursday ( getting the 
Social Center all set up etc…). It’s nothing complicated, but if you have even only a few hours to spare, it will 
make a huge difference.  It is imperative that this be a successful event for our parish – and equally impor-
tant that guests leave with a positive memory of their visit. The food and drink are very important, the 
booths and games are important, but happy helpful hands, smiling faces and sincere hosts are most impor-
tant.  By our team work we will honor all those who built up this festival over the past twenty years! 
 

We have been through a lot together this past year. Let’s show everyone just how resilient we are, how 
we have met our challenges and now, as winners, are ready to continue on as strong as ever.  
 

MONDAY: Booth construction in Social Center. You handy? Know how to use a hammer and nails? Prove it! 
TUESDAY: OK, Another chance to prove it! This time, hit the nails, not your thumb! 
WEDNESDAY: Roll out the barrel! Oh, no! Roll out the dough! The Dads Club in  
      action! No hammers needed! Just rolling pins! 
THURSDAY: Social Center set up, food prep, you name it….tomorrow it starts!  
     Come help us spruce up the place if you can! WE NEED YOU!! 
FRIDAY, SATURDAY and SUNDAY: Party down! Smile! Be nice to guests! Leave 
the attitude in your garage! It’s time to put on a happy face and make this thing 
a success! We are all ambassadors! Onward and upward! Idźmy się bawić! Smile 
as all these parishioners pictured beneath and the guests will feel welcomed! 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                   SEPTEMBER 30 WRZEŚNIA 2012  
We pray for the soul sof  

Dolores Gorcelanczyk &  Sofia Sochacki; 

 May eternal light shine upon them. † † 
5:00 PM  (58)..…………….………………..…$ 1,206.25 
`8:30 AM (90)   ……………………………..…    1,308.00  

  10:00 AM (78)…………………………………...   1,111.75 
  11:30 AM (56)……………………………..…….      612.00 
   Mailed in (36)…………………………………….     853.00 

  Total                $  5,091.00 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for September: 

“In loving memory of James Horvath” 
 

Just a reminder, there are still months  
available for 2013 for the 

Bread/Wine donation. 

WEDDING BANNS:  
Greg Brady & Rebecca O’Reilly II 



List do WSZYSTKICH parafian dotyczący zbliżającego się Festiwalu 
 
Już za kilka dni rozpoczynamy kolejny festiwal parafialny przy Sanktuarium św. 
Stanisława. Od znakomitej większości parafian, którym na sercu leży sukces i 
dochód tej imprezy, otrzymaliśmy wyjątkowo pozytywną odpowiedź na nasz 
apel. Otrzymaliśmy wiele koszyków-prezentów, które wystarczą dla DWÓCH 
stoisk; wielu obiecało upiec ciasto domowym sposobem dla stoiska z ciastami 
(prosimy teraz o pieczenie tych ciast – zawsze możemy potrzebować WIĘCEJ!!!); 
zgłosiło się też wielu ochotników do pracy na różnych stanowiskach przy 
organizacji festiwalu. ALE WCIĄŻ NIE MAMY WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI 
OCHOTNIKÓW. Wciąż potrzebujemy więcej ludzi, aby pomóc w kuchni i przy wydawaniu posiłków w piątek, 
sobotę i niedzielę! Również potrzebujemy więcej silnych dłoni do ustawienia budek w poniedziałek i we 
wtorek, i także potrzebujemy może nawet więcej ochotnych do pomocy dłoni we czwartek do ostatecznego 
zapięcia wszystkiego na ostatni guzik. Są to proste czynności, nic skomplikowanego, ale wtedy będzie tylko 
niewiele czasu, aby w piątek było wszystko gotowe. Dlatego, jeśli możesz wykroić parę godzin, aby 
przyjechać i pomóc, będzie to znaczyło bardzo wiele. Prosimy! Jest dla nas niezbędne, aby tegoroczny 
Festiwal Parafialny okazał się sukcesem – i tak samo ważne jest, aby goście opuszczali zadowoleni, z dobrymi 
wspomnieniami. Jedzenie i napoje są bardzo ważne, budki i gry są ważne, ale szczęśliwe pomocne ręce, 
uśmiechnięte twarze i życzliwi gospodarze mają największe znaczenie.  
 
W tym roku wszyscy przeszliśmy przez wiele. Jednak pokażmy wszystkim naszą siłę, że po przeżyciu wielu 
trudnych doświadczeń, jesteśmy zdecydowani, aby iść dalej silni jak zawsze.  

Informacje o programie katechetycznym ‘Dobrego Pasterza’ 
Zasadniczym celem programu katechetycznego ‘Dobry Pasterz’ jest poznanie Jezusa – Dobrego Pasterza oraz 
przygotowanie dzieci do pełnego udziału we Mszy św. 

Klasa, gdzie odbywają się zajęcie, znajduje się na 2-gim piętrze w budynku ‘Social Center’ (dojście schodami 
od strony boiska, jeśli drzwi frontowe są zamknięte) 

Niedziela, 30 września – 11:00 a.m. – 1:00 p.m. – Zajęcia dla wszystkich dzieci – Poziom 1 (wiek 3-6) i Poziom 
2 (wiek 6-10) 

Niedziela, 7 października – NIE MA ZAJĘĆ (z powodu festiwalu) 
Niedziela, 14 października – 11:00 a.m. – 1:00 p.m. – Zajęcia dla wszystkich dzieci 

Dalszy program będzie taki sam, jak w ostatnim roku (11:00 a.m. – 1:00 p.m.). Pytania? Prosimy o telefon do Jane 
Bobula: 216-351-8712 lub email: jane.bobula@att.net. Obszerny opis programu Dobrego Pasterza: 
www.cgsusa.org  

DADS’ CLUB NEWS 
 All members of the St. Stanislaus Dads’ Club are asked to at-
tend a meeting this Tuesday evening at 7 PM in the social Center.  
Plans for future events and projects will be discussed at this time!  
If you are not yet a member but want to join a group of energetic 
dedicated men help make things happen at our parish, please feel 
free to join! Rumor has it that a certain “B” Potoma will be dis-
tributing either gifts or ideas to all who attend! 
 If you have not already heard, the Dads will be baking 100 nut 
and poppyseed rolls for our festival..an outstanding donation!  
 We wish all the members, old and new, God’s continued guid-
ance and blessings for them and their families and friends. 

 

http://us.mc1811.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jane.bobula@att.net
http://www.cgsusa.org


     Kącik Szkolny 
 
W naszej szkole uczy się 265 uczniów. 
Dwieście sześćdziesiąt pięć głosów, serc i 

umysłów, które słyszymy, czujemy i widzimy codziennie. 
Dzieci chcą rodzin i przyjaciół i doświadczenia życia i 
wyborów, czyli wszystkiego, na co mamy wpływ 
wypełniając nasze powołanie do służenia im w 
perspektywie katolickiej edukacji. Tego roku zwracamy 
szczególną uwagę na łacinę i klasyczną literaturę oraz na 
kształtowanie prawidłowej wymowy u dzieci. W tym 
rozpoczynającym się roku szkolnym zamierzamy jeszcze 
bardziej usunąć rozdział pomiędzy tym, co uczniowie 
myślą, że są w stanie osiągnąć, a tym, co my wiemy, że 
jest w zasięgu ich możliwości. Rodzice naszych dzieci są w 
radzie rodzicielskiej. Nasi nauczyciele koncentrują się na 
swoich zadaniach. Administracja jest oddana szkole. Czy 
możemy liczyć także na Wasze wsparcie? Może macie 
trochę czasu, aby przyjść i przeczytać coś dzieciom? 
Może moglibyście przyjść, aby razem z nimi zjeść lunch? 
Może moglibyście pracować z tą niewielką liczbą naszych 
uczniów, którzy mają problemy? Lub przy okazji 
załatwienia innych spraw może będzie dla Was możliwe 
kupić parę białych skarpet, które wielu z naszych uczniów 
potrzebuje? Jeśli nie macie czasu, aby uczynić którąś z 
tych rzeczy, to prosimy Was o coś innego: W czasie 
Waszej rozmowy z Bogiem, poślijcie dodatkową 
modlitwą w naszą stronę, aby On błogosławił naszym 
wysiłkom tym nowym roku szkolnym.  
 

Deborah Ann Martin 

Dyrektor Szkoły św. Stanisława 

We would like to thank the small handful of parishioners 
who responded to our letter of August 6, 2012. Some 
who responded to our plea have barely enough to pay 
their own bills while a few others were able to be ex-
tremely generous. Because of your concern and ability 
to respond to the urgent situation we were able to meet 
our obligations for the first segment of our urgency pe-
riod. To meet all financial obligations for the second pe-
riod of the middle of September we found it necessary 
to deplete other parish accounts. With the approach this 
coming week of the third and last ‘urgency’ period (an 
important  period covering ongoing bills, payroll and pre
-festival costs) it was necessary to go outside of the par-
ish to borrow money to meet our current obligations.  
We hope to retire this newest debt soon with the pro-
ceeds from the festival as well as your contributions. The 
ongoing presence and work of your parish is in your 
hands. 

Pragniemy podziękować tej niewielkiej liczbie parafian, 
którzy wzięli sobie do serca nasz apel w liście z 6 sierpnia 
2012 r. Ci, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasz list 
często sami mają duże trudności z płacenieniem 
własnych rachunków, podczas gdy w parafii są tacy, 
którzy mogliby być bardzo hojnymi. Dzięki Waszej trosce 
i życzliwości, byliśmy w stanie wyrównać wszystkie nasze 
zobowiązania w pierwszej fazie tego trudnego okresu. 
Aby móc pokryć wszystkie wydatki w drugiej połowie 
września musieliśmy opróżnić nasze parafialne konta. 
Teraz, kiedy zbliża się trzeci okres naszego kryzysowego 
dołka (kiedy to musimy zapłacić bieżące rachunki, 
wypłacić wypłaty oraz wydatki związane z festiwalem), 
okazało się konieczne, aby pożyczyć pieniądze poza 
parafią. Mamy nadzieję, że szybko zwrócimy zaciągnięte 
kredyty dzięki Waszym ofiarom oraz przy pomocy 
pieniędzy uzyskanych z festiwalu. Dalsze trwanie i 
funkcjonowanie Waszej parafii jest w Waszych rękach.  

INFANTS AND TODDLERS OF SLAVIC VILLAGE 
 

 Thirty-six jars of baby food, four one pound 
boxes of baby cereal were purchased thanks to 
a $25 donation from one parishioner.  Thank 
you for your thoughtfulness and generous gift!  
 October 28th will be the time for the next 
drawing for a $25 gift card of your choice.  By 
donating baby food items you help both the 
children of Slavic Village as well as our parish via 
the gift card program!  You fulfill your ongoing 
stewardship obligation as well as become a po-
tential beneficiary in the drawing!  You become 
a winner both ways just for living your faith and 
being a good Catholic!  
 Donate often and enter! You are blessed! 

BENEDICTINE ORDER OF CLEVELAND 
ST. ANDREW ABBEY BENEFIT 

 This year’s benefit will be on Sunday, November 4th 
at Assumption Church, Broadview Hts., 44147. Mass will 
be at 12:15 followed by a banquet and program in the 
Parish Family Center.  Entertainment is the John Pastrik 
Band. This year the organization will be celebrating the 
90th anniversary of the founding of the St. Andrew 
Svorad Abbey.   
 Ticket price is $65. Additional sponsorships are $100. 
“Honor a Monk” donations are available. For reserva-
tions and/or information contact Rose @ 216 721 5300 
ext. 0 or Marie Golias @ 216 228 8179. Please make res-
ervations by October 22. 



Pomocy, pomocy, pomocy! . . . . czy jest tam kto jeszcze?!?!?!  
Mamy problem!  Festiwal zaczyna się za tydzień, a dysponujemy taką ilością woluntariuszy:   

Piątek, wydawanie posiłków, 5-7 pm, 10 osób; 
Piątek, wydawanie posiłków, 7-9 pm, 7 osoby; 
Sobota,  wydawanie posiłków, 4-6:30 pm, 9 osoby; 
Sobota,  wydawanie posiłków, 6:30-9 pm, 3 osoby; 
Niedziela, wydawanie posiłków, 11 am-2:30 pm, 6 osób; 
Niedziela, wydawanie posiłków, 2:30-6 pm, 11 osób; 
Na piątek, sobotę i niedzielę do obsługi gier mamy wszystkich razem 3 osoby, które się zgłosiły. 
Sprzątanie kuchni na czas trzech dni - 3 osoby (są to te same osoby na okres tych trzech dni!) 

Potrzebujemy przynajmniej 20 osób na jedną zmianę do wydawania posiłków i 12 osób do obsługi gier (też na jedną 
zmianę). PROSIMY wziąć pod uwagę pracę przynajmniej w czasie jednej zmianie w czasie jednego z tych dni. A jeśli 
możesz ofiarować więcej niż jedną zmianę, PROSIMY! Jeśli jeszcze nie nawiązałeś bezpośredniego kontaktu z Sharon 
Kozak, to znaczy, że prawdopodobnie nie jesteś obecny na liście. Z  
Sharon można nawiązać kontakt albo pisząc na: www.sharonkozak@yahoo.com  albo dzwoniąc na jej telefon (330-467-
8532). Można też wypełnić formularz zamieszczony poniżej i wysłać go do biura parafialnego lub złożyć do koszyka z 
tacą. Jeśli piszesz email lub dzwonisz do Sharon, prosimy zostawić kompletną wiadomość z Twoim imieniem i 
nazwiskiem, numerem telefonu (email adres) i podać dzień oraz datę, kiedy możesz pomóc.  Jeśli jesteś 
woluntariuszem, prosimy o ubranie czarnych spodni i białej koszuli. Zgłoś się do stolika dla woluntariuszy 15 min. przed 
rozpoczęciem zmiany (przy kawiarni w Social Center). Dostaniesz fartuch do noszenia w czasie trwania pracy. Uwaga: 
Nie mamy sejfów do przechowywania wartościowych rzeczy (takich jak torebka). Przy okazji: Będziesz się dobrze 
bawił!  

Help, help, help . . . . is anyone else out there?!?!?! 
We are in trouble!  The festival is a week away.  This is what we have in terms of volunteers.   

Friday food line, 5-7 pm, 10 people 
Friday food line, 7-9 pm, 7 people 
Saturday food line, 4-6:30 pm, 9 people 
Saturday food line, 6:30-9 pm, 3 people 
Sunday food line, 11 am-2:30 pm, 6 people 
Sunday food line, 2:30-6 pm, 11 people  
For Friday, Saturday, and Sunday games, we have a total of 3 people who have volunteered. 
Kitchen cleanup for all three days, 3 people (the same people for all three days!) 

We need at least 20 people per food shift and 12 people per game shift.  Please consider volunteering for 
one of the shifts for one of the days.  And, if you can give more time, please do!  If you haven’t already con-
tacted Sharon Kozak directly, then you are probably not on the list. You can contact her by emailing at 
www.sharonkozak@yahoo.com,  by telephoning (330-467-8532), or by filling in the form below and turning it 
into the rectory office or collection basket.  If calling or emailing, please leave a complete message with your 
name, phone number, email address, and the day/time you will be working.  If you are a volunteer, please 
wear black pants and a white top.  Report to the volunteer table (located in the cafeteria of the Social Center) 

Name_______________________________________ Email: _______________________________ 

Home phone _________________________________ Cell phone:  __________________________ 

Please circle the times that you wish to work. 

Friday, 10/5/12 Food Line 5-7 pm 7-9 pm 

 Games 5-8 pm 8-11 pm 

 Kitchen cleanup 4:30-7 pm 7-9:30 pm 

Saturday, 10/6/12 Food Line 4-6:30 pm 6:30-9 pm 

 Games 5-8 pm 8-11 pm 

 Kitchen cleanup 4:30-7 pm 7-9:30 pm 

Sunday, 10/7/12 Food Line 11-2:30 pm 2:30-6 pm 

 Games 11-2:30 pm 2:30-6 pm 

(circle time and day) Kitchen cleanup 10:30-2:30pm 2:30-6:30 pm (Fri.      Sat.     Sun) 

http://www.sharonkozak@yahoo.com
http://www.sharonkozak@yahoo.com

