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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  

7.X.12 

Gość w dom….Bóg w dom!  
A guest in the home is like God in the home 



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-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   + Stanisław Cyranek 
      11:30 AM   Sp. Int. Parishioners 
 

Mon    Oct. 8   Weekday 
   7:00 AM        + Cecelia Tegowski 
   8:30 AM  + Chester & Geraldine Suchocki 
   7:00 PM  Sp. Int. Irene Lipinski 
 

Tue      Oct. 9   Weekday 
    7:00 AM  + Bob Conductor 
    8:30 AM  + Vincent & Henrietta Fortunata 
          
Wed    Oct. 10  Weekday 
   7:00 AM  + Estelle Rydel 
   8:30 AM   + John & Frances Ciborowski  
   

Thu      Oct. 11  Weekday 
   7:00 AM  + Casimir Gawloski 
              8:30 AM  + Janina Uzdowski 
     

Fri   Oct. 12  Weekday 
   7:00 AM   Sp. Int. Irene Lipinski 
   8:30 AM        Sp. Int. Bob Kucko  
 

Sat    Oct. 13  Weekday 
   8:30 AM  + Kazimierz & Marianna Depta 

2:00 PM Marriage  of Greg Brady & Rebecca O’Reilly 
 
 

TWENTY-EIGHTH SUNDAY   
IN ORDINARY TIME 

October 14 październik 2012 
 

Sat   5:00 PM  + Archie Mosinski 
Sun  8:30 AM  Sp. Int. Hank & Valerie Zuchowski 
      10:00 AM  + Boć & Wieczorek Families 
      11:30 AM  Sp. Int. Southwest Canisians 

 
 
 

SCHEDULE FOR MINISTERS 

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 14 PAŹDZIERNIKA 2012 

SAT    5:00 PM  Lector— Tom Krol 
    Euch. Min— Rick Krakowski & Len Matlock 
      Chirs Wisniewsk1 & Mike Potter 
Sun 8:30 AM  Lector— Sue Halamek 
    Euch. Min. — Dave Perchinske & Ron Grams 
      Felicia Greczanik & Sharon Kozak 
 10:00 AM Lector — Beata Cyranek 
    Euch. Min. — W. Sztalkoper & Teresa Cyranek  
       Aleksandra Jankowska & Judy Jamiot 
 11:30 AM Lector—Jessica Alvarado 
    Euch. Min. —Nancy Sontowski & Larry Wilks 
      Diana Marie Bulanda & Francis Greczanik 

Collection Team:  Paul, Mike, Nancy, Ann, Nethrie 

 

SUN     FESTIVAL 11-6 
MON     EVENING MASS AND TALK BY FR. JAMES MAYER OF 
    ST. ROCCO’S ON THE JOYFUL MYSTERIES, 7 PM,  
       FOLLLOWED BY ROSARY   
WED     AA MEETING @ 8PM IN SC 
SUN     GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 
   
 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



EVERYTHING FROM CZARNINA TO NUTROLLS! 

Okay, is that how the saying goes? Or is it ‘everything from soup to nuts’??? Whatever, this is the weekend of 
our annual parish Polish festival, now in its 20th year.  We welcome all our guests as well as parishioners who 
are joining us this weekend to have a little fun and simultaneously helping our parish raise funds for its ongo-
ing ministries and heat bills! What? Well, let’s be honest, you don’t keep a place like ours going on nice 
thoughts! It takes lots of hands and selfless people as well as money to keep this treasure functioning. We 

truly thank everyone who has contributed to the festival in ways big and small --- it all makes a difference. 
 

We hope our guests enjoy the menu. It is slightly different from previous years. Of course, the czarnina is a staple (all those 
poor ducks walking around with babushkas in Goosetown! Quack! Kwa! Kwa!). And we have Rick Sklodowski’s stuffed cab-
bage rolls, cabbage and noodles etc...as well as Grace and Marysia’s touch on all the kitchen fare. Go ahead and try the 
pierogi, slightly different fillings this year including potato/cheddar, sweet cheese and, lastly, mushroom/kraut. Vive la dif-
ference (as Chopin might have uttered in his later years while dining at the Potocki’s  Parisian salon)!!! Also remember the 
baked chicken, mashed potatoes, potato pancakes, kielbasa and kraut etc… Yum yum!! 
 

Of course one will need to wash down all these goodies with coffee or milk or water OR visit our bar and boldly down one of 
our three Polish beers (Perła, Stawski or łomża). And for the bold and the beautiful people attending festival, of course, we 
have our homemade cytrynówka!  Na zdrowie!  
 

For those guests who absolutely need to satisfy their sweet tooth, look no further than our Sugar Boo Boo Bakery Booth!  
Check out the variety of pączki and kolaczki and nut and poppy seed rolls as well as cookies and cupcakes and the  whole 
variety of tasty desserts waiting there to pass your lips! What is so uniquely wonderful about our festival bakery is that it 
WILL NOT END UPON YOUR HIPS! We promise! No właśnie! 
 

For those on leave from the Horseshoe Casino and Internet Café we offer all sorts of opportunities to score big. This year we 
have two great basket booths, instant bingo, 50-50 board as well as our raffle tickets with $4,000 in prizes. And for the tod-
dlers eager to part with their spare change and First Communion money, they can try to win some great toys or the grand 
raffle prize of the huge Eveready Bunny! The Chinese Auction also features a few outstanding items this year including a TV, 
an i-pad, two kindles and some great high-end baskets.  
 

For those who want to purchase something special we have the Polish Booth managed by Chester and Virginia Luty 
as well as a special table featuring the books of Toronto author, Edward Zawadzki. Amber and t-shirts and books...oh my! 
Or bid on a baseball signed by Bob Feller at our Sports Auction table! Go tribe! Yeah...keep goin’! Don’t let the door...oops! 
 

The dance floor awaits for those energetic guests who want to polka the night away! The Casuals (Friday), Ethnic Jazz 
(Saturday) ad Nu-Tones (Sunday) will keep you hopping! The first annual polka dancing with the stars contest will take place 
Saturday evening at 8 PM.  Let’s see if William Levy shows up and does an oberek with some of our female choir members…
or, perhaps, Bristol Palin trying out a Chicago style polka with our pastor, Fr. Eric!!? Who knows? This is a festival! It will be 
wilder and more whacky than Pee Wee’s Playhouse!  Everyone is here to have fun! If you can’t dance, you will enjoy watch-
ing FOUR dance groups on Sunday: Piast, Górale, Syrena and Wiwaty!  What a great program!!! 
 

Before you leave us, know that we thank all of you for joining us, praying with us and playing with us. Your support for our 
church is greatly appreciated. We have been a vibrant center of life in the city of Cleveland for 139 years and have no inten-
tion of diminishing our presence or ministries to the people of God, to Polonia and to anyone who seeks beauty and truth. 
Those last two traits flow from the tabernacle and the altar each morning as sure as the sun rises and sets.  You are always 

in our prayers….keep us in yours!                      David Krakowski 

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS                 OCTOBER 7 PAŹDZIERNIKA  2012 

We pray for the soul  of  
Franciszek Duda; 

 May eternal light shine upon him. † † 
5:00 PM  (78)..…………….………………..…$ 1,216.00 
`8:30 AM (72)   ……………………………..…    1,236.00  

  10:00 AM (69)…………………………………...       967.00 
  11:30 AM (63)…………………………….……..   1,077.63 
   Mailed in (25)…………………………………….     927.80 

  Total                $  5,545.03 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for October: 
 

“In loving memory of Bernice Jankowski, 
our dearest wife and mother” 

 

WEDDING BANNS:  
 

Gregory Brady & Rebecca O’Reilly III 



WSZYSTKO OD CZARNINY DO CIASTO ORZECHOWEGO!  
Jak to jest właściwie? „Wszystko od czarniny do ciasta orzechowego”, a może „wszystko od 
zupy do orzechów”, czyli „wszystko od A do Z”??? Niezależnie od tego, która odpowiedź jest 
bliższa prawdy, w ten weekend ma miejsce nasz doroczny parafialny Polski Festiwal, w tym 
roku – jubileuszowy, bo organizowany już po raz dwudziesty. Serdecznie witamy wszystkich 
przybyłych gości, jak również naszych parafian, którzy przyjeżdżają do nas, aby spędzić z 
nami miły czas, jednocześnie przyczyniając w ten sposób do zdobycia funduszy potrzebnych 
do tego, aby podtrzymać kult Boży w naszej świątyni i inne rodzaju posług na rzecz parafian i 
okolicy; aby mieć środki do opłacenia rachunków za ogrzewanie kościoła i plebanii. Co 
proszę? Tak, tak, to prawda: Nie da się utrzymać tego miejsca samym miłymi myślami, nawet gdyby były bardzo 
wzniosłe. Potrzeba do tego wielu ofiarnych ludzkich rąk, jak również pieniędzy, aby wszystko mogło funkcjonować jak 
należy. Z serca dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia 
festiwalu, niezależnie czy ich udział był bardzo znaczny czy może raczej skromny. Dziękujemy za każdy, choćby 
najmniejszy wyraz dobrej woli. Wszystko się liczy. Wszystko jest ważne i cenne. Bóg zapłać! 
 
Mamy nadzieję, że gościom będą smakować przygotowane potrawy. Będzie można zauważyć pewną niewielką różnicę. 
Oczywiście czarnina to podstawa (wszystkie kaczki w mojej okolicy – Gęsia Wólka – lub jak mówimy po angielsku – 
Goosetown – chodzą w czapeczkach po tym, jak honorowo oddały krew, oczywiście na rzecz festiwalu). Mamy gołąbki 
Ricka Sklodowskiego, i oczywiście łazanki Grażyny i Marysi. Zapraszamy do skosztowania różnego rodzaju pierogów, 
których nadzienie jest trochę inne niż w poprzednich latach: ruskie, z serem oraz z kapustą i grzybami. Vive la 
difference!!! (jak mógłby zawołać Chopin w czasie wspólnych posiłków z Potockim w Paryżu). Aha, i nie można nie 
wspomnieć o pieczonym kurczaku, plackach ziemniaczanych, kiełbasie z kapustą… Lista jest dłuższa, a wszystko mniam, 
mniam… .   
 
Oczywiście trzeba czymś przepić. Albo kawą z mlekiem, albo może piwem z Polski (mamy trzy rodzaje: Perła, Stawski i 
Łomża). A dla odważnych i mocnych, mamy cytrynówkę własnej produkcji. Na zdrowie! 
  
Proszę się nie martwić - nie zapomnieliśmy o słodyczach. Stoisko z ciastami zaprasza wszystkich łasuchów. Wypróbuj 
pączki i kołaczki, ciasto orzechowe, makownik, inne ciast i obfitość deserów, na widok których ślina napływa do ust. 
Szczególną właściwością naszych ciast jest to, że nie odkładają się jako tłuszcz w biodrach i nie mają wpływu na wagę. 
To żaden chwyt reklamowy, ale najszczersza prawda! 
 
Dla tych, którzy tęsknią za kasynem lub internetową kafejką, mamy szereg ofert gier. Mamy dwa stanowiska z 
nagrodami do wygrania, bingo, 50-50 board, loteria z nagrodami o łącznej wartości ok. 4 000 dol. Jest szansa do 
wygania maskotki, chińska aukcja ma kilka interesujących i wartościowych przedmiotów, a w tym telewizor, I-pad, dwa 
kindles i parę innych cennych nagród.  
 
Dla tych, którzy chcą zakupić coś wyjątkowego, mamy budkę z artykułami polskimi prowadzoną przez Chestera i 
Virginę Luty; mamy też stolik, gdzie można kupić książki Edwarda Zawadzkiego z Toronto. I burztyn też! O matko! 
 
Dla miłośników tańca oczekuje przygotowane w tym celu podium, a przygrywają The Casuals  (piątek), Ethnic Jazz 
(sobota) i Nu-Tones (Niedziela). Pierwszy turniej polki w ramach tańca z gwiazdami będzie miał miejsce w sobotę o 
godz. 8:00 wieczorem. Zobaczymy, czy pojawi się Wiliam Levy i czy zatańczy oberka z paniami z naszego chóru 
kościelnego, lub może Bristol Palin wypróbuje chicagowski styl polki z naszym proboszczem, ks. Erykiem??? Kto wie? 
To przecież festiwal. Wszystko się może zdarzyć!  Piast! Górale! Syrena! Wiwaty! Tańczymy z gwiazdami! 
  
Jedno jest pewne: jesteśmy wdzięczni i dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, którzy razem z nami będą się modlić 
i bawić. Cenimy sobie bardzo Wasze wsparcie naszego kościoła. Jesteśmy witalną częścią miasta Cleveland już od 139 
lat i nie mamy zamiaru umniejszania naszej obecności czy posług dla ludu Bożego, na rzecz Polonii i dla każdego, kto 
szuka prawdy i piękna. Te dwie wartości mające początek w tabernakulum i na ołtarzu w czasie sprawowania Mszy św. 
są tak pewne jak wschód i zachód słońca. Jesteś zawsze w naszych modlitwach … Pamiętaj o nas w Twojej modlitwie!  
 
Dawid Krakowski 



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. 

 

PICTURED ABOVE…..things you will see at 
the festival...food, gifts, prizes  

and HAPPY FACES! 



Z Maryją przez październik u św. Stanisława 

Kościół wyznaczył październik jako miesiąc Różańca św. Jesteśmy zaproszeni, aby włączyć się w 

rozważanie tajemnic naszego zbawienia, w których Maryja odegrała tak ważną rolę. Modlitwa różańcowa jest 

uczczeniem Matki Pana i przyczynia się do umocnienia naszej wiary, co jest szczególnie ważne w 

rozpoczynającym się właśnie w tym miesiącu Roku Wiary. 

Św. Stanisław ma długą i piękną tradycję wspólnego odmawiania tej modlitwy; chcemy ją 

kontynuować. W każdą niedzielę przed Mszami zarówno o 8:30, jak i o 10:00 prowadzona będzie modlitwa 

różańcowa; będziemy odmawiać tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice światła. Msza św. zostanie 

rozpoczęta bezpośrednio po Różańcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wcześniejszego 

przyjazdu do kościoła (ok. 30 min wcześniej), jak również do codziennego prywatnego jej odmawiania we 

wszystkie pozostałe dni października. Prosimy o polecanie Matce Pana także różnorakie potrzeby naszej 

parafii. 

Raz w tygodniu, w różne dni, zostanie odprawiona Msza św. o godz. 7:00 wieczorem, a po niej 

odmówiona jedna z części Różańca św. Zaproszony kapłan będzie przewodniczył Liturgii i wygłosi homilię 

związaną z tematyką maryjną. Będzie to okazja do uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwie szczególnie dla 

tych, którzy nie mogą uczynić tego rano. Zapraszamy! 

8. PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK, TAJEMNICE RADOSNE – KS. JAMES MAYER, ODEM, ST. 

ROCCO CHURCH, CLEVELAND 

18. PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK, TAJEMNICE BOLESNE – KS. JARED ORNDORFF, ST. MARY 

CHURCH, CHARDON 

24. PAŹDZIERNIKA, ŚRODA , TAJEMNICE CHWALEBNE – KS. MATTHEW PFEIFFER, ST. 

SEBASTIAN CHURCH, AKRON 

29. PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK, TAJEMNICE ŚWIATŁA – KS. KEVIN ESTABROOK, ST. 

COLUMBKILLE CHURCH 

 

OUR LADY OF  
THE ROSARY,  
PRAY FOR US! 


