
The Shrine The Shrine 

Church of Church of   

Saint StanislausSaint Stanislaus  

Bishop & MartyrBishop & Martyr  

SanktuariumSanktuarium    

św. Stanisława, św. Stanisława,   

Biskupa i MBiskupa i Męczennikaęczennika  
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  
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Weekend Masses 
     Saturday Vigil 5:00 PM 
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Daily Masses 
     7:00am (except Saturday) and 8:30am  
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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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GAUDETE SUNDAY 



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. 

 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 
 Ms. Marcella Sladewski, 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 

 

GAUDETE SUNDAY 
December 16 grudnia 2012 

 

Sat  5:00 PM  + Ted Witowski 
Sun  8:30 AM  Sp. Int. Parishioners 
   10:00 AM + Marek Sakowski & Family 
   11:30 AM + Chester & Angeline Stankiewicz 
 

Mon    Dec. 17  Advent Weekday 
   7:00 AM        Sp. Int. Beverly Togliatti 
   8:30 AM  + Rose Olejarczyk 
       

Tue      Dec. 18  Advent Weekday 
    7:00 AM  + Cecelia Tegowski 
    8:30 AM  + Mitchell Dylong 
          

Wed    Dec. 19  Advent Weekday 
   7:00 AM  + Walter & Josephine Kolasinski 
   8:30 AM   Emil Danciu 
    

Thu      Dec. 20  Advent Weekday 
   7:00 AM  + Irene Lipinski 
   8:30 AM  + Edward Zeszut 
   7:00 PM     For the canonization of Bl. John Paul  
 

 Fri   Dec. 21  Advent Weekday 
   7:00 AM  + Sam Szabo 
   8:30 AM       + Władysław & Teodora Trafiimow 
 

Sat    Dec. 22  Advent Weekday  
   8:30 AM  + Frank Kaminski 

   
FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

December 23 grudnia 2012 
 

Sat  5:00 PM  + Stanley Bernas 
Sun  8:30 AM  + Archie Mosinski 
   10:00 AM Sp. Int. Parishioners 
   11:30 AM + Melvin Schultz 
 

SCHEDULE FOR MINISTERS 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT 
     DECEMBER 23 GRUDNIA 2012 
SAT    5:00 PM  Lector— Tom Krol 
    EMs— Andy & Marge Flock 
      Connie Aliff & Stan Witczak 
Sun 8:30 AM  Lector— Jim Sadowski 
    Ems— Mark & Nicole Kobylinski 
      Don & Marcia Stech 
 10:00 AM Lector — Teresa Cyranek 
    EMs — Aleksandra Jankowska & Teresa Cyranek  
            M. Sladewski & Judy Jamiot 
 11:30 AM Lector—Don Pieniak 
    EMs—Diana Bulanda & Marie Ostrowski 
      Stan Koch & Francis Greczanik 

Collection Team:  Hugh, Stan, MaryAnn, Veronica, Bob, Jarrod 

 

SAT    COOKIE SALE IN SOCIAL CENTER 10 AM  TIL  6:30 PM 
     CITYMUSIC CONCERT @ 7:30 PM 
SUN    COOKIE SALE IN SC BETWEEN MASSES 
     GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 
TUES    GRADE SCHOOL CHRISTMAS CONCERT @ 6:30 IN SC 
WED    CONFESSIONS/SPOWIEDZI @ 7 PM 
     AA MEETING @ 8PM IN SC 
THU    JOHN PAUL MASS @ 7 PM 
     CHURCH DECORATING  THRU THE EVENING 
FRI     CHURCH DECORATING 9 AM  
    THRU THE DAY AND EVENING. 
SAT    CHURCH DECORATING 9 AM UNTIL FINISHED 
SUN    GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 
 
   

SCHEDULE FOR THE WEEK 



         ARE WE THERE YET??? 
 So, this weekend we sell cookies and pierogi and opłatki and goods from our Shrine Shop. Monday we 
pick up the trees. Tuesday we finish the bulletin and wait for the greens to be delivered. Wednesday we 
can set some things up before Confessions. Thursday the poinsettias arrive and begin to we decorate full 
force. Friday we decorate full force. Saturday we decorate full force. Sunday we attend Mass and prepare 
the house. Monday begins the fun. Tuesday the season is there to celebrate for those still awake. 

  Every year I hope all this works out …. and it does. It takes an army of people to make it all happen, but the army 
always seems to step up to the plate and make things beautiful.  After all the preparations we get to see the faces of 
all our guests who walk into this little corner of heaven and take it all in. They even get to experience a ‘choral sing-a-
long’ as long as the congregation decides to sing! 
  The various teams of parishioners who donate their time to all the aforementioned projects, from raising money 
to lugging around pine trees, all paint the picture which celebrates the great event for which we await.  All the dona-
tions and all the purchases help fund these things. All the muscles of the younger contributors and the decorative 
hands and eyes of others weave a thing of wonder and grace. All the voices who lead the singing and all the servers 
and ministers who move along the liturgies are so deserving of thanks and our gratitude for the sharing of their gifts.  
  The Advent season simply flies by so quickly…. Just like life!  One day you are playing with your friends on the 
playground and before you know it you are using a can or talking to friends over the phone from your hospice bed. 
One moment you are mobile and looking for adventure —- the next moment you are stuck and waiting for sister 
death.  We all have these common experiences of one sort or another, all have such similar hopes and dreams of hap-
piness and success. In the end we finally (often too late) realize how foolishly we have wasted our time, how selfishly 
we lived our lives.  The time which is to come is never as certain as the time which has passed.   
  Remember the Peggy Lee song “Is that all there is?”  When our time here is near expiration what will we say? Is 
that all there is? Is there more? Could I have done more? CAN I still do more?  Did I take full advantage of  all the op-
portunities I had to see Jesus in every face? Did I touch His hand when it was sick or old and wrinkled? Did I use my 
words to talk to HIM when I was confronted with the problems or fears of another human being?  Did my feet run 
away from a Cross like Peter began to run away from the persecutions in Rome...until he saw Jesus on the road?  
           “Quo vadis Domine? Where are You going Lord?  

  I am going back to Rome to be crucified again.” 
  Are we there yet? Is the trip finished? Am I to never again encounter Jesus on this earth before I die?  Until the 
final breath of life from our lungs has left our lips Jesus gives us the privilege and honor to be His mouth on this earth.  
Until the hands He gave us have no more ability to touch another in forgiveness and love, those hands can be His.  
When we finally get ‘there’  we will be greeted to unimaginable joy. When we get ‘there’ we will not have to wonder 
what is next.  When we finally get ‘there’  He who asked to be our everything will welcome us silently and wipe away 
all the tears of the crosses we bore in this life to replace them with tears of bliss in eternal life.  Don’t you wish you 
were there now? Are your bags packed with the things that will get you into His home or send you south?  None of us 
knows when that invitation will come… Advent reminds us to be ready for it at anytime.                                                                                      
                               David Krakowski 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                           DECEMBER 16 GRUDNIA 2012 

We pray for the soul of  
Sophie Doak; 

 May eternal light shine upon her. † 
5:00 PM (45)…………………………………$  608.00 

  8:30 AM(82) …..……………………………  1,359.00    
    10:00 AM (80)………………………………  1,186.00  
   11:30 AM (66) ……………………….……   1,188.00    
   Mailed in (34)…………………………….__1,048.25  

Total                        $5,389.25 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for December 

“ The Chrzanowski and Karbasz Families” 

"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. 



Radujcie się w Panu! 
Trzecia niedziela Adwentu nosi nazwę „Gaudete!”, co przetłumaczone na 
polski oznacza: „Radujcie się!” Nazwa ta pochodzi od wersu na rozpoczęcie 
Mszy św., który po łacinie zaczyna się od słów: „Gaudete in Domino!” czyli 
„Radujcie się w Panu!”, a w całości brzmi: „Radujcie się w Panu, raz jeszcze 
powiadam: radujcie się, Pan jest blisko” (Flp 4, 4-5). Antyfona ta 
zaczerpnięta z Listu św. Pawła do Filipian wskazuje na źródło 
chrześcijańskiej radości - jedynej, prawdziwej, trwałej: Tym źródłem jest 
sam Pan. Kościół za Apostołem wzywa swoich wiernych do radości, 
ponieważ „Pan jest blisko”.  
Pan jest blisko. To nie tylko przypomnienie, że Boże Narodzenie i radosne 
obchody narodzenia Pana już tak blisko. Bo biblijny werset tu zacytowany 
zawiera jeszcze jedno słowo tu opuszczone: „zawsze”. Pan jest naszym 
stałym źródłem radości i zawsze możemy i powinniśmy radować się w Nim. 
On zawsze jest blisko tych, którzy na Niego czekają; którzy Go szukają. 
Radość chrześcijańska, do której zachęca, a właściwie wzywa Kościół, jest 
radością paschalną. Co to znaczy? Jest to taka radość, która nie jest 
uczuciem tylko. Nie chodzi o radość z posiadania zdrowia, bogactwa, 
przyjaciół, powodzenia…  
Nie tak dawno miała miejsce kanonizacja św. Anny Schäffer. Tak się składa, 
że urodziła się i żyła w diecezji Ratyzbońskiej, w której teraz pracuję. 

Zamierzała wstąpić do zakonu, wyjechać na misje, ale Pan Bóg miał dla niej inne plany. W wieku 19 lat Anna uległa 
wypadkowi, który wpłynął na całe jej dalsze życie. Próbując naprawić uszkodzoną rurę kominową, Anna poślizgnęła się 
i wpadła obiema nogami do kotła z wrzącym ługiem do prania bielizny. Pomimo intensywnego leczenia lekarzom nie 
udało się usunąć skutków poparzeń. Anna opuściła szpital w maju 1902 r., ale do końca życia nie odzyskała władzy w 
nogach. Była przykuta na stałe do łóżka. Fizycznemu cierpieniu towarzyszyło skrajne ubóstwo, a początkowo także 
wewnętrzny bunt przeciwko nieszczęściu, jakie ją dotknęło. Dopiero po pewnym czasie Anna zgodziła się z Bożym 
planem dla niej. Wtedy w wypadku, który się jej przydarzył zobaczyła wolę Bożą i zaakceptowała ją. Jej fotografie z 
tego czasu pokazują osobę pogodzoną z Bogiem i z sobą, i emanującą …cichą, spokojną radością, której źródło 
znajdowało się gdzieś głęboko w jej wnętrzu.  

Codziennie przyjmowała Komunię św. z rąk swego kierownika duchowego, proboszcza parafii Mindelstetten Karla 
Riegera, co było dla niej ogromną pociechą pomagającą stawić czoła cierpieniu i pokusie rozpaczy. Swe cierpienia 
łączyła z cierpieniami Chrystusa i ofiarowała je jako wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzi.  

Była osobą bardzo biedną, cierpiącą, jej plany ofiarowania swojego życia Panu Bogu w zakonie zostały 
„pokrzyżowane”, a jednak te doświadczenia nie uczyniły z niej osobę zgorzkniałą. Wręcz przeciwnie. W jej życiu 
wypełniły się słowa Apostoła:  

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4, 4-6). 

o. Placyd 

OPŁATKI 
 The advent season has arrived and that means 
the Christmas wafers known as OPŁATKI are still 

available either at our rectory office or in the vesti-
bule 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. 

The Christmas wafers will also be available at the 
Cookie Sale at the Shrine Shop booth. Going fast! 

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.  



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 fund-
raising 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 
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!!!!!! 

  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! 

PARISH PASTORAL COUNCIL MINUTES 
 Want to know what happened at the last PPC meeting 
in November? The minutes are posted for your perusal in 
the vestibule of the church! Take some time before or 
after Mass to see what your elected members discuss at 
those monthly meetings. 
 
 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIE RADY PARAFIALNEJ 
 Jeśli chcecie wiedzieć, o czym była mowa na ostatnim 
listopadowym posiedzeniu Rady Parafialnej, w 
przedsionku kościoła jest umieszczone sprawozdanie. 
Zapraszamy do lektury! 

  SLAVIC VILLAGE/GLOBAL WARMING 
 Any parishioners interested in sharing our wealth are 
welcomed to leave the doors WIDE OPEN as they leave 
the church after Mass. This way our heat bill will increase 
considerably, benefiting the utility company and contrib-
uting in our own way to global warming and the heating 
of Slavic Village. It must be a good thing (as Martha Stew-
art would say) since it happens regularly. 
 Those interested in participating in this program are 
encouraged to leave their names and addresses so that 
we can come to your homes and leave your doors wide 
opened as well to promote the cause and waste more of 
your own money and the world’s supply of energy. 

CHRISTMAS SCHEDULE 
Christmas Eve: 5 PM and Midnight Mass 
Christmas Day: 8:30 AM, 10 AM, 11:30 AM 
 
Dec. 29 & 30 (Holy Family) : Regular Weekend Mass 
Schedule. 
 
New Years Eve: NO VIGIL MASS 
New Year’s Day (Mary, the Mother of God): 8:30AM 
                                                  10AM, 11:30 AM 
 
Jan. 5 & 6 (Epiphany): Regular Weekend Mass 
Schedule with Northcoast Brass Ensemble at  11:30 
AM Mass. 



GOOD YARN URGENTLY NEEDED 
 

 The St. Vincent DePaul Society Warmup America Group 
needs orlon or acrylic yarn for making afghans for the needy.  
If you can help, please take yarn to the rectory, labeled 
“Warmup America.”  To join the group for any questions, call 
Donna at 216-398-9653. 
 Keeping people warm this Winter  (not too mention in 
some air-conditioned spaces) is another way to live the 
Eucharist! This is a small way of keeping Jesus alive in our 
world by seeing Him in those who are in need  of help! 

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.  

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 
śpiewnikach „Ad oratio” albo na żółtych  kartkach 
umieszczonych się w pobliżu ikony Jana Pawła II. 

SACRAMENT OF PEN-
ANCE 

 As the Christmas sea-
son approaches please 
mark on your calendars 
the Communal Penance 
Service on Wednesday 
evening, December 19th, 
@ 7 PM. As usual a num-
ber of priests will be here 
to hear confessions in 
both English and/or Pol-
ish. 

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.( Także w piątku, 

21 grudnia o godz. 4—7 wieczorem na Lansing u 

NSNMP ). 

From the Stewardship Committee 
 We once again want to thank everyone who partici-
pated in the 2012 Ministry Fair, either by setting up and 
tending displays or by coming to the social hall to see 
them.  We may have had a few less people coming 
through this time, but the quality of conversations and 
inquiries was just excellent. Over a dozen response cards 
were handed in and individual ministries also collected 
names of new volunteers.  
 Suggestions for new ministries are: Choral Sing a 
Long, soliciting more altar servers, a Franciscan Spiritual-
ity or Prayer Group, updating our website, a Bridge Club, 
Empty-nesters Group, Health & Fitness Group and a 
Group for High School Girls. If you have any interest at all 
in becoming part of any of these groups, please talk to 
any member of the Stewardship Committee or the Parish 
Pastoral Council and we will help plan an initial meeting 
date and publish it in the bulletin. 

Wiadomości od Stewardship Committee 
 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 
Parafialnym Kiermaszu Duszpasterskim czy to przez 
prezentowanie działalności danej grupy działającej przy 
parafii czy też przez obecność i zainteresowanie się jakąś 
grupą. Możemy stwierdzić, że odwiedziło nas mniej ludzi 
niż ostatnio, ale za to jakość rozmów była bardzo wysoka. 
Ponad tuzin kart z nazwiskami nowych ochotników 
wróciło do organizatorów. 
Mamy kilka propozycji nowych działalności: „Choral Sing 
a Long” (grupa zbierająca się na wspólne śpiewanie), 
zachęcenie więcej młodzieży i dzieci do służby 
ministranckiej, grupa, której celem byłoby pogłębiania 
duchowności franciszkańskiej i grupa modlitewna, 
uaktualnienie strony internetowej, grupa brydżowa, 
grupa ludzi mieszkających samotnie, grupa fitness oraz 
grupa dla dziewczyn ze szkoły średniej. Jeśli jesteście 
zainteresowani udziałem w jednej z tych grup, prosimy o 
kontakt z kimś ze Stewardship Committee lub Rady 
Parafialnej. O dalszym rozwoju tych inicjatyw 
poinformujemy w biuletynie  

St. Stanislaus Reunion Information 
 

 The St. Stanislaus Alumni Committee is looking for 
Classmates of 1953 and 1963 who would be working on 
planning to put together their 60th and 50th Class Reun-
ions for this summer. The ideal situation would be to in-
clude the Alumni Picnic as one of their gatherings. The 
alumni committee is in the process of procuring a date 
for the picnic and if you would like to us the occasion as 
part of your reunion weekend we would be happy to co-
ordinate our date with yours, as we have in the past few 
years with Classes 1961, 1962 and 1952. Call for informa-
tion – 440-333-7827. 


