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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 Mass: 7:00am (except Saturday) & 8:30am  
National Holidays 9:00am 

CATHOLIC DIOCESE OF CLEVELAND OHIO 
Most. Rev. Richard G. Lennon, Bishop 

 
Rev. Fr. Eric S. Orzech, Pastor 

Rev. Fr. Józef Bożek , Parochial Vicar 
Rev. Fr. Pascal Petcavage, OSB, Weekend Assistant 

 

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 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  

18.VIII.13 

The image of Mary in dormition, covered in 
rose petals….. at last week’s vigil. 



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 
 Mr. Bob Sledz,  Alumni and Development 
 Mrs. Denise Siemborski, Fr. William Scholarship 
 Parish Office et alia, Polish Festival 
 Mrs. Sharon Kozak, Four Eagle  Banquet 
 Mr. Frank Scalish, Building and Grounds 
 Sister Mary Alice Jarosz, SSJ-TOSF, Stewardship 
 Mrs. Alice Klafczyński, Hospitality 
 TBD, Evangelization 
 Bob Molinski, Garden Club 
 T.J. Dillon, Lil Bros President 
 Mrs. Debbie Grale, Web Site Editor 
   

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 

 Jesus said to his disciples: "I have come to set the 
earth on fire, and how I wish it were already blazing! Do 
you think that I have come to establish peace on the 
earth? No, I tell you, but rather division." - Lk 12:49, 51 
 
 
  TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

August 18 sierpnia 2013 
 

Sat   5:00 PM  + Ronald Krosky 
Sun   8:30 AM  + Cecelia Tegowski 
,       10:00 AM  + Salvatore & Anna Desimone 
                11:30 AM      + Leonard Brook 
           
Mon    Aug 19  St. John Eudes 
   7:00 AM  Sp. Int. Parishioners  
   8:30 AM  + Regina Sokolowska 
       

Tue      Aug 20  St. Benedict 
   7:00 AM  + John & Sally Kowalski 
       8:30 AM  + John Lipinski 
 

Wed    Aug 21  St. Pius X 
   7:00 AM   + Walter & Helen Zamorski 
   8:30 AM    + Joseph Terlop 
         

Thu      Aug 22  The Queenship of Mary 
   7:00 AM  + Jean Tegowski  
   8:30 AM  + Annesley & Cecily Fernando 
    
 

Fri   Aug 23    St. Rose of Lima 
   7:00 AM  + Rose Hulewicz  
   8:30 AM        + Jan Malysa  
 

Sat   Aug 24  St. Bartholomew 
   8:30 AM      + Eleanor Lipnis 

2 pm Marriage of Jim Lang & Anna Sulewski 
 
 
 

  TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
August 25 sierpnia 2013 

 

Sat   5:00 PM  + Stanley & Monica Krakowski 
Sun   8:30 AM  + Jeanette Zubal 
,       10:00 AM  + Kazimierz Kozlowski 
                11:30 AM      Bernadette Ventura 
       
 

   

SCHEDULE FOR MINISTERS 

TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
           AUGUST 25 SIERPNIA 2013 
SAT   5:00 PM  Lector— Marilynka Mosinskowa 
    EMs—  Jean Potter & Stan Witczak 
      Chris Wisniewski & Connie Aliff  
Sun  8:30 AM  Lector— Jim Sadowski 
    EMs— Felicia Greczanik & Alice Klafczynski 
      Paul Walasek & Ron Grams 
 10:00 AM Lector —Teresa Cyranek       
   EMs — M. Sladewska & W. Sztalkoper 
            T. Cyranek & Aleksandra Jankowska 
 11:30 AM Lector— Don Pieniak 
    Ems— Candace Pritchard & Lar Wilks 
      Nancy Sontowski & Frank Greczanik 

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

MON FIRST DAY OF SCHOOL!!!  
WED AA MTG. IN SC @ 8 PM 
SUN     MICKIEWICZ MONUMENT DEDICATION,  
    CULTURAL GARDENS @ 12:30 PM 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



  Reflection  (by Alice Klafczynski) 

 Each weekend we gather for worship at our favorite 
Mass time and then return to our busy lives. But, once a 
year, there is a time for more, the Shrine Church of St. 
Stanislaus "Parish Piknik". It's an extension of the "Donut 
Sundays" periodically hosted by the Hospitality Ministry.  
A time for fellowship, food, and catching up with friends 
old and new. Each year parishioners present their most 
special recipes of salads and desserts to compliment the 
burgers, brats and dogs. Our "burgermeisters" a.k.a."The 
Grill Team" have mastered the art of grilling (but more 
importantly created a bond of friendship).Thanks to 
David Krakowski, who each week promoted the event 
( with his own brand of humor) in the church bulletin. To Betty Dabrowski, Mary Long and Bob Bartczak who 
put a wonderful reflection of 140 years of parish life on display for remembrance, and to docent Rob Jage-
lewski, for the Tour of our Historic Church. To ALL of our donors....... You know who you are......who contrib-
uted "Time, Talent and Treasure" to this event costing the parish little or as again this year nothing. The Tire-
less ??!!?? Hospitality Committee served over 200 parishioners. The kids had fun thanks to the Bartley family 
and their assistants Jeffrey, Ryan and Sammy.  Also to Anthony and Mary Zeszut and Angela Grasella, our fu-
ture leaders. 
 If you attended the picnic, we hope you had a wonderful time visiting with friends in our lovely parish gar-
den. If you were unable to attend, know that you were missed, and we hope you drop by the next hospitality 
event. 

We pray for the soul of  
Albin Kozlowski; 

 Eternal rest grant unto him,  O Lord, 
  and let perpetual light shine upon him. 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                                 AUGUST 18 SIERPNIA 2013 

    

  5:00 PM (50)………………..... $    798.00 
   8:30 AM.(69)……………..…….   1,282.00  
  10:00 AM  (65)………..……...       932.00 
  11:30 AM (54)………………….       745.00   
  Mailed in (61)..………..………    1,732.84 
   TOTAL                        5,499.84 
 

 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for August 
“In Memory of the Deceased Members of 

St. Hyacinth’s Parish, and for the Jamiot and 
Paschke Families” 

Readings for the Week of August 18, 2013 
Sunday: Jer 38:4-6, 8-10/Heb 12:1-4/Lk 12:49-53 
Monday: Jgs 2:11-19/Mt 19:16-22 
Tuesday: Jgs 6:11-24a/Mt 19:23-30 
Wednesday: Jgs 9:6-15/Mt 20:1-16 
Thursday: Jgs 11:29-39a/Mt 22:1-14 
Friday: Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22/Mt 22:34-40 
Saturday: Rv 21:9b-14/Jn 1:45-51 
Next Sunday: Is 66:18-21/Heb 12:5-7, 11-13/Lk 13:22-30 



PARISH PICNIC 2013 (photos by Don Pieniak) 



DON’T FORGET YOUR  GIFT CARDS...they help fund our parish ministries! 
And they make people HAPPY! 

MARRIAGE BANNS 
Kevin Fight & Lauren Yusko III 

Mike Sladewski & Maria Panek II 
James Lang & Anna Sulewski I 

Extraordinary Ministers of Holy Communion 
 

In the next few weeks, you will receive the new 
rotation schedule from September 7, 2013 thru February 
23, 2014.   YOU WILL NOTICE IN THIS ROTATION THAT 
THERE WILL ONLY BE ONE EXTRAORDINARY MINISTER 
FOR THE BODY OF CHRIST. Through observation and dis-
cussion, it appears unnecessary for an EM to assist the 
priest in distributing the hosts.  The appointed EM dis-
tributing the Body of Christ will first proceed to the pew-
bound (unable to partake in the Communion procession) 
and the choir loft, and then join the priest in distribution 
as necessary. The line moves quickly with one person at 
99% of the Masses.  If you do not receive a schedule 
through either email or regular mail, please contact the 
rectory office.  As always, thank you for your ministry.  
 One additional change beginning in September will be 
the placement of the vessels AFTER the distribution of 
Communion.  Eucharistic Ministers will be asked to place 
all chalices and ciboria on the corporal ON THE ALTAR OF 
SACRIFICE (as opposed to the credence table off to the 
side). The priest will then perform the ablutions at the 
altar.   
 

SIX 5 BISTRO 
 Why is this man smiling? Because his name is Chris-
tian Ostenson, owner of the soon to be completed  SIX 5 
Bistro!  He is overseeing the groundbreaking for his soon 
to be realized restaurant right across from our church 

(the building which 
used to house the 
Shrine Shoppe).  
The building is un-
dergoing a fabulous 
transformation in-
side and out under 
Christian’s watchful 
eyes.   
 SIX 5 Bistro is 
hoping to be 
opened for business 
after Thanksgiving, 
just in time for the 
holidays! We wish 
o u r  n e w e s t 
neighbor tons of 
luck! 

FESTIVAL UPDATES 
 So, by now you would have received your packet of 
envelopes for September and you may have noticed a 
special one for sponsorships of the festival. The funds 
raised from the three levels of sponsorship will be desig-
nated to help pay for the printing of our festival program. 
The bronze level is named after the ‘szlachta’ , i.e., the 
group of Poles who were known as land owners, some 
poor, others well off— all having an ’equal vote’ never-
theless.    The silver level, the Magnates, were the very 
wealthy land owners, the people who really pulled the 
strings behind the scenes (and in front of them as well in 
many cases, not afraid to through their weight around).  
The Royal court is the ‘gold’ level…. The equivalent to 
Washington DC with a little more pomp, a little less pull 
and an equal number of headaches. (???Maybe the silver 
and gold should be reversed???) 
 Ticket sales are coming in, kitchen organization is well 
underway, baskets are being gathered and created….all is  
looking well!  We still need YOU!  Please consider helping 
as always, or helping for the first time. If, however, you 
have helped in the past and cannot this time around, it is 
important you let us know.  It is quite an enterprise and 
we need to make it another successful fund raiser and 
social event for  our parish. THANK YOU!!! 

ST. JOSEPH 
The insert in this week’s bulletin shows 
the decree from the Vatican Congrega-
tion on Worship  dealing with the in-
clusion of St. Joseph in the four Eucha-
ristic Prayers of our Mass.  Beginning 
with Sept..1st we will incorporate this 
change in our parish Masses. 
 

Św. Józef w modlitwach eucharystycznych 

1 maja bieżącego roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów ogłosiła dekret nakazujący 
włączenie imienia św. Józefa do modlitw 
eucharystycznych II, III i IV Mszału Rzymskiego. Jego imię 
ma być wymieniane, podobnie jak w I modlitwie 
eucharystycznej, czyli zaraz po wspomnieniu NMP, a 
przed Apostołami. W naszej parafii dekret ten zostanie 
wprowadzony w życie począwszy od pierwszej niedzieli 
września tego roku.  



Jezusowy ogień miłości 
Słyszeliśmy w Ewangelii, jak Pan Jezus mówi: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię! Tym Jego ogniem jest miłość, która 
rozgrzewa ludzkie serca, żebyśmy mogli tę Jego miłość nieść dalej… Czasem ten ogień jak pochodnia, jest dla innych 
ludzi znakiem, że tam ktoś się zagubił i w ten sposób wzywa pomocy i gdzie mamy go szukać… 
Kto mieszka w mieście, nie zawsze ma okazję zobaczyć, jak rozpala się ogień… Najpierw jest to mały płomyczek… Ale to 
może być tylko tam, gdzie wolno rozpalać ognisko, w wyznaczonym miejscu np. podczas wycieczki. Suche gałązki, które 
zbieraliśmy, pięknie płoną. Dymu jest niewiele, ale za to płomień – jak to mówimy – buzuje, czyli wznosi się wysoko. Na 
takim ogniu można nie tylko wodę zagotować, ale i przypiec przyniesione kiełbaski. Lepiej smakują niż te podgrzane na 
kuchence gazowej. Ogień jest miły szczególnie wtedy, kiedy jest jesień, chłodno i wtedy chętnie – ale nie za blisko – nad 
tym ogniem wyciągamy ręce, żeby się ogrzały, bo są zziębnięte… 
Słowo Pana Jezusa 
Słyszeliśmy w Ewangelii, jak Pan Jezus mówi: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię! Tym Jego ogniem jest miłość, która 
rozgrzewa ludzkie serca, żebyśmy mogli tę Jego miłość nieść dalej… Czasem ten ogień jak pochodnia, jest dla innych 
ludzi znakiem, że tam ktoś się zagubił i w ten sposób wzywa pomocy i gdzie mamy go szukać… 
Przypomnijmy sobie, jak w Zielone Świątki słuchaliśmy o Zesłaniu Ducha Świętego, który zstąpił na apostołów pod 
postacią ognistych języków. Jeszcze chwilę przedtem siedzieli w tym domu zamknięci, zalęknieni, bali się i ukrywali 
przed tymi ludźmi, którzy ukrzyżowali ich Boskiego Mistrza. Bali się, że ci sami mogą ich zabić. Wiedzieli, że Pan Jezus 
zmartwychwstał… Tak, to prawda, mówili, ale On jest Synem Bożym, a my zwyczajni ludzie. Ale kiedy ich dotknęły te 
ogniste języki, wielka odwaga wstąpiła w ich serca. Otworzyli drzwi szeroko, wyszli, śpiewając psalmy i kiedy ludzie 
patrzyli na nich zdumieni, oni wołali: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. I o Panu Jezusie 
Zmartwychwstałym głosili kazania. Ale dlaczego woda chrztu?… Bo bez wody nie ma życia, bo i my wodą jesteśmy 
ochrzczeni, bo bez wody usychają nie tylko kwiaty, ale i wielkie drzewa i całe lasy… 
dlaczego „rozłam?” 
Ewangelia to nie zbiór pięknych bajeczek dla grzecznych dzieci. Dlaczego, Panie Jezu mówisz, że przyszedłeś dać ziemi 
nie pokój, tylko rozłam? (To słowo objaśnić). I mówisz, że taki rozłam może być nawet w rodzinie!… Powiem wam taki 
przykład: Bardzo zamożni rodzice żalą się na swojego syna, który jest znakomitym biznesmenem, ale równocześnie 
człowiekiem niewierzącym. Kocha swoich rodziców i w każdą niedzielę przywozi ich do kościoła wspaniałym 
mercedesem… ale sam do kościoła nie wchodzi. W pobliżu jest kawiarnia, idzie więc tam, zamawia sobie najlepszą 
kawę, czeka aż się msza św. skończy… Wtedy podchodzi pod kościół i odwozi rodziców do ich domu. Rodzice są mu 
wdzięczni, ale gdy go proszą: „Chodź i ty z nami do kościoła” – uśmiecha się, nawet mówi słowo „przepraszam!”, ale 
idzie do swojej kafejki – na kawę… 
Rodzice żalą się swojemu proboszczowi na tę swoją smutną sytuację, ale on im spokojnie odpowiedział: „Nie smućcie 
się, tylko módlcie się za niego wytrwale”. I w tej intencji szczególnie mama się modli. 
I znowu przykład o bogatym ojcu i jego synu, który wybrał ubóstwo. Ten syn jest znany jako św. Franciszek z Asyżu. 
Kiedy ojciec wypominał synowi, że wszystko ma od niego, Franciszek zdjął z siebie wspaniałe ubranie i położył je u stóp 
ojca. I dzięki tej decyzji ów Franciszek – święty – został założycielem wielu zgromadzeń zakonnych, które od jego 
imienia nazywają się franciszkanami, którzy nie tylko głoszą Ewangelię, ale i służą najuboższym. 
                             autor: ks. Ludwik Warzybok 

Wszyscy Polacy są zaproszeni do wzięcia udziału w piel-
grzymce Polonijnej do sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej w Bellevue, która odbędzie się w drugą 
niedzielą września (8.!X.13) .  
W programie: główna Msza  św. o godz. 12 po południe, 
po posiłku od godz. 2 PM  Droga Krzyżowa oraz Naboż-
eństwo Maryjne z błogosławieństwem  Najświętszym 
Sakramentem i ucałowaniem relikwii Krzyża św.  
Zachęcamy do wzięcia udziału—transport we własnym 
zakresie lub autokarem organizowanym przez agencję 
“AARONS TRAVEL”  P. Ełżbiety Chalasińskiej w Cleveland 
przy 3807 East 71st Street; zgłoszenia przjymowane do 
25 sierpnia osobiście lub przez telefon: 216-641-5555. 

Swięto M.B. Częstochowskiej - 26 sierpnia 
 Ca;a Polonia w Cleveland i w okolicznych 
miescowościach proszona jest do oddania czci Matce 
Boskiej Częstochowskiej—Patronki wszystkich 
Polaków, w dniu Jej święta (poniedziałek, 26 sierpnia) 
przez  wzięcie udziału w uroczystej Mszy świętej z 
procesja różancowa przy kaplicy-sanktuarium w parku 
klasztoru Sióstr Józefitek na Marymont, w pobliżu 
szpitala w Garfield Hts. (przy 12215 Granger Rd.) 
 Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 7:00 
wieczorem i będzie przeprowadzone w większości w 
języku polskim. 
 Okazja do spowiedzi św. od godz. 6:15 pm. 


