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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 
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The Twentieth Annual Polish Festival at the Shrine 
Church of St. Stanislaus was a resounding success!  
Now we will begin planning next year’s to be held 
on October 4,5 & 6, 2013. 



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-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 
 

Mon    Oct. 15   St. Teresa of Jesus 
   7:00 AM        + David Dardzinski 
   8:30 AM  + Tommy Koprowski 
    

Tue      Oct. 16   St. Hedwig 
    7:00 AM  + Bob Conductor 
    8:30 AM  + Elsie Sipko 
          

Wed    Oct. 17  St. Ignatius of Antioch 
   7:00 AM  Al, Jean & David Schultz 
   8:30 AM   + Rose Olejarczyk 
 

Thu      Oct. 18  St. Luke 
   7:00 AM  + Cecilia Tegowski 
              8:30 AM  + Anna Stawiarski 
   7:00 PM  For the Canonization  
       of Bl. John Paul II/ Marian Mass 
     

Fri   Oct. 19  St. John de Brebeuf  
        and St. Isaac Jogues 
   7:00 AM  + Sam Szabo 
   8:30 AM        + Franciszek & Sophie  
        Niemiec Family  
 

Sat    Oct. 20  Weekday 
   8:30 AM  + Donald Watkins 
 

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
October 21 październik 2012 

 

Sat  5:00 PM  + Members of the Lesniak Family 
Sun  8:30 AM  Sp. Int. Parishioners 
      10:00 AM  + Feliksa Siwik 
      11:30 AM  Mildred Sidon 

1:00 PM Baptisms of Bianca Marie Hupert,  
Maverick Avery Burianer & Nikolas James Flock 

 
SCHEDULE FOR MINISTERS 

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 21 PAŹDZIERNIKA 2012 

SAT    5:00 PM  Lector— Karen Neuman 
    Euch. Min— Rick Krakowski & Connie Aliff 
      Len Matlock & Stan Witczak 
Sun 8:30 AM  Lector— Jim Sadowski 
    Euch. Min. — Mark & Nicole Kobylinski 
      Don & Marcia Stech 
 10:00 AM Lector — Teresa Cyranek 
    Euch. Min. — W. Sztalkoper & M. Sladewska  
       Aleksandra Jankowska & T. Cyranek 
 11:30 AM Lector—Mary Therese Stephens 
    Euch. Min. —Stan Koch & Marie Ostrowski 
      Diana  Bulanda & Candace Pritchard 

Collection Team:  Gloria, Sophie, Celeste, Betty, Mary 

 

SUN     GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 
TUES     PARISH COUNCIL @ 7 PM IN RECTORY 
WED     AA MEETING @ 8PM IN SC 
THURS     BL. JOHN PAUL/MARIAN MASS & ROSARY @ 7 PM   
                        WITH FR. JARED ORNDORFF 
SAT     PIEROGI ETC...SALE AFTER  5 PM MASS IN SC 
      CITYMUSIC  CONCERT IN CHURCH @ 7:30 PM 
SUN     PIEROGI ETC...SALE IN SC AFTER ALL MASSES 
      GOOD SHEPHERD @ 11 AM IN SC 

SCHEDULE FOR THE WEEK 



          THANK YOU! 
 WE (all the parishioners of the Shrine Church of St. Stanislaus) thank everyone who contributed their 
time, talents, energy, financial assistance, ideas and hands to make the festival the success that it was. 
 WE thank those who made baskets! (last year we had 90, this year we had over 200). 
 WE thank all those who sold raffle tickets! 
 WE thank all those who baked and donated their goodies! WE thank the Dads’ Club for their nut and 
poppyseed rolls (well over a hundred!!!) and kolaczki! WE thank those who sold it to our guests!  

 WE thank those who built booths, who carried over baskets and tables and prizes and toys! 
 WE thank those who cleaned the Social Center, who cleaned the church, who decorated both! 
 WE thank those who volunteered the days of the festival and made our guests feel welcome! 
 WE thank those who slaved in the kitchen washing dishes, who deep fried placki, boiled pierogi, cooked cabbage 
and noodles, cut onions and cucumbers, filled cups with apple sauce, made coffee, baked chicken, made czarnina and 
mushroom/barley soup, mashed the potatoes, and all the other great food found on our menu.  
 WE thank those who found our bands and who arranged the great polka contest! 
 WE thank those who manned the bars and prepared the cytrynówka! 
 WE thank those who sold tickets, instants and side boards!  
 WE thank those who cleaned up the tables and kept the food lines loving so efficiently! 
 WE thank those who took down the booths and brought back the items to the respective places after the party was 
done! WE thank the school children and the teachers for their hands, the Golden Agers for the TV! 
 WE thank those who took on the roles of managing the kitchens, the bars, the games of chance, the raffle, the 
sports auction, the Shrine Shop booth, the vendor booths, the basket booths, the bakery booth! 
 WE thank those who gave tours, filled church candle stands, opened up and locked up, filled in and met challenges 
with a courteous smile and a thoughtful response! 
 WE thank those who went on radio programs, who paid for published ads, who spread around our posters! 
 WE thank those who helped for an hour and WE thank those who helped for days! 
 WE thank those who sold bar tickets and who worked the cash registers, who counted the money and protected it! 
 WE thank those who provided security in our lots and in our streets, both private and public servants protecting our 
guests and our assets! 
 WE thank those who could not help with their hands or bodies, but prayed for our health and for the success of our 
efforts! 
 WE thank those who were kind to those who might have proved difficult, open to those who had curious ideas, 
comforting to those who were going through personal difficulties. 
 WE did a wonderful job together as one parish family, young and old, Americans and Poles, Hispanic, White, Black, 
skinny, not so skinny. 
 WE did it together, for better, for worse, richer, poorer, in sickness and in health.  (sound familiar?) 
 WE honored all those who worked so hard over the past twenty years to make the festival a success by continuing 
that tradition.  We will meet soon to review and discuss and begin to plan for next year and have a little appreciation 
dinner.  We hope that the generosity and cooperation we saw from our parishioners and for this last festival will not 
end. The work does still continue. As noted in a separate announcement you see we will  have a ‘pierogi etc… sale’ next 
weekend before we close out our books and have a final tabulation. But for now, WE need to say THANK YOU and God 
bless you for all you did to make our twentieth festival a success.          David Krakowski    

SHRINE CHURCH OF ST. STANISLAUS               OCTOBER 14 PAŹDZIERNIKA  2012 

We pray for the soul  of  
John Krusinski; 

 May eternal light shine upon him. † † 
5:00 PM  (71)..…………….………………..…$ 1,426.40 
`8:30 AM (53)   ……………………………..…    1,369.00  

  10:00 AM (66)…………………………………...       875.00 
  11:30 AM (43)…………………………….……..     857.00 
   Mailed in (46)…………………………………….  2,295.00 

  Total                $  6,822.40 

PARISH SUPPORT LAST WEEKEND                                               

Bread and Wine Offering for October: 
 

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

 

WEDDING BANNS:  
 

    Steven Baker & Lana Witkowski I 



Dziękujemy WAM! 
DZIĘKUJEMY (my – to znaczy wszyscy parafianie parafii św. Stanisława) wszystkim, którzy ofiarowali swój czas, talenty, 
energię, pomoc finansową, pomysły i ręce, i przez to przyczynili się do tego, że tegoroczny festiwal był sukcesem!  
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy zrobili i ofiarowali koszyki-prezenty (w ubiegłym roku mieliśmy ich 90, a w tym roku ponad 
200)! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy sprzedawali losy loterii (raffle tickets)! 
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy upiekli i ofiarowali smakowite ciasta różnego rodzaju. Dziękujemy Dads’ Club za makowce i 
ciasto orzechowe (wszystkich razem ponad 100!!!) i kołaczki! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy budowali stoiska, którzy przenosili koszyki i stoły i nagrody i maskotki! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy sprzątali i dekorowali kościół i budynek Social Center! 
DZIĘKUJEMY woluntariuszom za ich pracę i uśmiech, przez co nasi goście czuli się dobrze u nas! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy wykonywali ciężką pracę przy myciu naczyń w kuchni, którzy smażyli placki ziemniaczane, gotowali 
pierogi, gołąbki; którzy kroili cebulę i ogórki, napełniali kupki z sosem jabłkowym, robili kawę, smażyli kurczaka, robili 
czarninę i zupę grzybową lub krupnik, tłuczone ziemniaki i inne rodzaje smacznych dań z naszego menu! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy znaleźli zespoły przygrywające do tańca i organizowali konkurs polki! 
DZIĘKUJEMY obsługującym bar oraz tym, którzy zrobili cytrynówkę! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy sprzedawali bilety, oraz losy różnego rodzaju loterii. 
DZIĘKUJEMY tym, którzy czyścili stoły i sprawnie wydawali posiłki! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy rozebrali stoiska i uprzątnęli elementy składowe po skończonej imprezie! Dziękujemy dzieciom ze 
szkoły i nauczycielom za ich pomoc, grupie pogodnej starości (Golden Agers) za ofiarowany aparat telewizyjny! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy przyjęli rolę koordynatora kuchni, barów, gier, loterii, aukcji, stoisk!   
DZIĘKUJEMY tym, którzy oprowadzali po naszym kościele, zmieniali świece, otwierali i zamykali kościół, z uśmiechem witali 
gości i udzielali odpowiedzi na pytania!  
DZIĘKUJEMY tym, którzy zaprezentowali nas w radio biorąc udział w różnych audycjach; tym, którzy opłacili reklamy i 
rozprowadzali nasze plakaty! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy pomagali przez godzinę i tym, którzy pomagali całymi dniami! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy sprzedawali bilety do baru; tym, którzy pracowali przy kasach fiskalnych; tym, którzy liczyli 
pieniądze i strzegli ich! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy pilnowali samochodów na parkingach, zarówno osobom prywatnym, jak i przedstawicielom służb 
publicznych; tym, którzy troszczyli się o bezpieczeństwo naszych gości!  
DZIĘKUJEMY tym, którzy nie mogli pomóc nam czynnie swoim rękami, ale za to modlili się o nasze zdrowie i siły, i o sukces 
naszych działań! 
DZIĘKUJEMY tym, którzy byli uprzejmi dla tych, którzy może byli trudni; tym, którzy byli otwarci na tych, którzy mieli 
dziwaczne pomysły; tym, którzy pocieszali przeżywających życiowe osobiste problemy! 
Udało nam się dokonać coś wspaniałego jako jedna rodzina parafialna, młodzi i starzy, Amerykanie i Polacy, ludzie 
hiszpańskiego pochodzenia, biali, czarni, chudzi i pozostali. 
Dokonaliśmy tego razem, na dobre i na złe, bogatsi, biedniejsi, chorzy i zdrowi. (czy mamy jakieś skojarzenia?) 
DZIĘKUJEMY wszystkim i chylimy nasze czoła przed tymi, którzy pracowali z takim oddaniem przez ostatnie dwadzieścia lat, 
aby festiwal stał się sukcesem i elementem tradycji. Spotkamy się wkrótce znowu, aby podsumować przebieg tego festiwalu, 
podyskutować i zacząć planować następny festiwal, i żeby zjeść wspólnie kolację jako dowód wdzięczności. Mamy nadzieję, 
że ofiarność i zaangażowanie parafian nie skończą się wraz z zakończeniem tegorocznego festiwalu. Ale za wszelki 
dotychczasowy wysiłek i za każdą oznakę dobrej woli mówimy dzisiaj: Dziękujemy WAM. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za 
przyczynienie się do tego, że nasz dwudziesty festiwal stał się sukcesem!  
                               David Krakowski   

Pierogi!!! 

Po festiwalu wciąż jeszcze mamy pierogi w zamrażarce. Sprzedajemy je w cenie $5 
dol. za tuzin lub w cenie $80 dol. za woreczek (20 tuziny). Mamy także ciasto 
różnego rodzaju. Oprócz tego mamy jeszcze inne przetwory, ale dokładne 
informacje zostaną podaną po sporządzeniu dokładniejszego inwentarza. Wszystkie 
te produkty będą sprzedawane po niskich cenach 20 października po Mszy św. o 
5:00 wieczorem i 21 października po wszystkich Mszach św. Kto pierwszy, ten 
lepszy! Nie przyjmujemy rezerwacji. Można płacić gotówką lub czekiem. Proszę 
przynieść ze sobą cooler. 



FESTIVAL PICS  by Bogdan Pieniak.  For more happy faces go to: http://www.bpieniakphoto.com/St-Stanislaus-Album. 
The above pictures show what a great time everyone had last weekend!  Polka King and Queen and some volunteers! 

Nie zapomnij o Maryi! 
W ubiegłym tygodniu mieliśmy pierwszą specjalną Mszę św. z okazji miesiąca Różańca św. Dwadzieścia pięć osób wzięło 

w niej udział, aby uczcić Matkę Pana i modlić się do Niego za Jej pośrednictwem. Czy macie jakieś plany na najbliższy 

czwartek o 7:00 wieczorem? Tym razem będzie to jednocześnie Msza św. w intencji o kanonizację bł. Jana Pawła II. 

Zachęcamy serdecznie, zapraszamy i jednocześnie usilnie prosimy: Zróbcie wszystko, aby wziąć udział w tej Mszy! Jeśli 

to możliwe, weźcie też ze sobą jednego przyjaciela, a przynajmniej zaproście kogoś. Może tym razem uda się, aby było 

nas razem pięćdziesiąt osób! 

Don’t’ Forget Mary! 
This last week we had the first of four special Masses dedicated to the month of the Rosary. Twenty five people 

showed up to honor Her and to pray for Her intercession. Doing anything this Thursday evening at 7 pm? That will be 

the evening of our next special Marian Mass which coincides with our monthly Mass for the canonization of Blessed 

John Paul. Please try to attend and bring along a friend of yours or a friend of Mary. Maybe we will have fifty people 

this time!  

GOT PIEROGI??  WE DO!! 
 We still have frozen pierogi in packages safely stored in our 
freezer.  Packages will cost $5.00 for a dozen or $80 for a 
box of 20 dozen.  We also have larger bakery items such as 
wonderful breads and kuchens which are frozen and perfect 
for your family's sweet tooth.  There may be some other 
consumable items included in the sale once a complete 
inventory has been taken.  These items will be sold in the 
lower level of the Social Center on the weekend of October 
20 (after the 5 p.m. Mass) and October 21 after each 
mass.  Items are available on a first-come first-served basis 
with cash or check accepted.  Sorry, but there are no holds 
on any items.  Bring your coolers; bring your cash.  Shop 
early and often for the holidays! 

 



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! 
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 

CITYMUSIC CONCERT 
  The concert season re-
sumes this season here at the 
shrine church with the return 
of CityMusic Cleveland, now 
entering their 9th year of mak-
ing music . 
 Please save Saturday, Octo-
ber 20th, @7:30PM  for a per-
formance of works by Beetho-
ven (4th Symphony) and the 
Bruch Violin Concerto #1 with 
guest artist, Rachel Barton 
Pine, all under the artistry of 
conductor, Ryan McAdams.  
 As a new twist, after the 
concert Rachel Barton Pine 
and her rock band Earthen 
Grave will be performing di-
rectly across the street from 
the church at 6508 Forman 
Avenue from 9:30 until mid-
night, this presented by Broad-
way Public Art. 
 Fro details concerning both 
e v e n t s  p l e a s e  c a l l 
216.469.4806., or check out ht 
e CityMusic Cleveland website: 
www.citymusiccleveland.org 
 
 Please invite your 
friends...theses concerts art 
free for all! 

Ministry Fair is Coming! 

Mark your calendars for the weekend of November 17-18 and plan to attend 
our 2012 Parish Ministry Fair. Representatives of the many and varied ministries 
will be on hand in the social center after all Masses that weekend with display 
boards and information. During this Year of Faith, with our “new” Pastor, and so 
close to Thanksgiving, it is good for us to celebrate all the good we do and to 
take time to look at our own gifts and talents and determine our fitting re-
sponse of gratitude to God. The Ministry Fair is an excellent opportunity to say 
Thank you, to our God, to each other, and to our parish. Watch for more details 
and plan to attend! 


