
 

St. Stanislaus Kostka Parish 

1413 North 20th Street   

Saint Louis, MO 63106 

 

℡ 314.421.5948        �  www.saintstan.org        

 

Office Hours / Biuro Czynne  

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:        9:00 a.m. - 2:00 p.m.  

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Sunday - Niedziela                                 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

 

Mass Schedule / Msze Święte 

Saturday - Sobota: 4:00 p.m.  English   

Sunday - Niedziela: 9:00 a.m.  English     

 11:00 a.m.  Polish      

Wednesday - Środa 11:30 a.m.    

Sunday School / Katecheza dla dzieci                           

Every other Sunday - Co druga niedziela: 10:15 a.m. - 11:00 a.m.                                                  

Sacrament of Reconciliation / Sakrament Pojednania 

Saturday / Soboty 3:00 - 3:45 p.m. 

or by appointment / lub po umówieniu się 

   PARISH STAFF 

Rev. Marek Bożek, Pastor - Proboszcz 

pastor@saintstan.org * 314.278.887 

 

Rev. Tomasz Pels, Associate Pastor - Wikary 

tompels@saintstan.org * 312.771.9896 

 

Danica Koster, Parish Secretary 

office@saintstan.org * 314.421.5948 

 

             

Chair of the Board of Directors, Janice Merzweiler...314.352.5644  

BoD Treasurer, Roman Kaminski…………..………314.487.3075 

Sacristan & Social Justice, Donna Nachefski…..…..314.323.6415 

PSR Coordinator, Christine Mindak…………..…….314.482.7810 

RCIA Coordinator, Janice Merzweiler……………....314.352.5644 

Organist & Pianist, Jerry & Pamela Peters...…..……314.412.8545 

Częstochowa Sodality, Josephine Konsewicz……....314.752.2439 

“After Chapel” Group, Ken & Sue Beekman…….....636.936.1785 

Polish Heritage Center Rental, Mariann Novak…...314.488.6669 

Polish Heritage Library, Alicja Kaminska...................636.441.1677 

Fall Festival Coordinator, Gene Koziatek……….....314.846.7819 

November 2014 

Listopad 2014 



November 1  All Saints Day - Wszystkich Świętych 

4:00 p.m. ††† All Deceased Parishioners  

  ††† Za Wszystkich Zmarłych Parafian 

November 2 All Souls Sunday - Dzień Zaduszny 

9:00 a.m. †† Antoni and Petronela Kaminski 

  Intention of Adam and Leona Kaminski 

11:00 a.m. † Helen Szczepanik 

(Polish)  Intencja Victor & Helen Mohr 

November 5  ††† November Mass for Deceased  

11:30 a.m. ††† Listopadowa Msza Wypominkowa 

November 8  Vigil of the Dedication of the Lateran Basilica 

4:00 p.m. † Stanley Bialczak 

  Intention of The Bialczak Family 

November 9 Feast of the Dedication of the Lateran  

  Basilica - Fall Festival Sunday  

10:00 a.m. † Albert Woloncewicz 

  Intention of Eleanor & Stan Podolski 

  Agata Różańska i syn Dorian Różański 

  Intencja Dominiki Fidala 

November 12  ††† November Mass for Deceased  

11:30 a.m. ††† Listopadowa Msza Wypominkowa 

November 15  Vigil of the Thirty-Third Sunday 

4:00 p.m. † Edmond Burdzy 

  Intention of Loretta Patton 

November 16 Thirty-Third Sunday in Ordinary Time  

  (Fr. Pels’ First Mass) 

9:00 a.m. † Chester & Miriam Deptula 

  Intention of Stan & Eleanor Podolski 

November 19  ††† November Mass for Deceased  

11:30 a.m. ††† Listopadowa Msza Wypominkowa 

November 22  Vigil of Christ the King Sunday 

4:00 p.m.  

  * Mass Intention Available *  

November 23 Christ the King Sunday 

9:00 a.m. † John & Constance Myslinski 

  Intention of Felicia & Bill Schnittker 

11:00 a.m. † Shirley Spotanski 

(Polish)  Intencja Henry Margański 

November 26  ††† November Mass for Deceased  

11:30 a.m. ††† Listopadowa Msza Wypominkowa 

November 29  Vigil of the First Sunday of Advent 

4:00 p.m. † John & Ida Koziatek 

  Intention of Gene Koziatek 

November 30 First Sunday of Advent  

9:00 a.m. † Frank Cosgrove 

  Intention of Joan Janczura 

11:00 a.m. † Marian Janczura 

(Polish)  Intencja Joan Janczura 
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St. Stanislaus 

Kostka Parish 

Welcomes You! 

All baptized Christians who believe that Jesus Christ is 

truly present in the Eucharistic bread and 

wine are invited to join us in receiving 

Holy Communion. 

WE USE THE VATICAN II MISSAL  

 WE SAY * AND ALSO WITH YOU * 

At St. Stanislaus we continue to pray the originally authorized 

English translation of the Vatican II Catholic Liturgy. It is slightly 

different from the Mass prayers currently used in the Roman 

Catholic parishes. If you are unsure about the texts we use, 

please feel free to follow “The Order of the Mass” as it appears 

in readily available Saint Joseph Sunday Missals. 

Wszyscy ochrzczeni wyznający wiarę w 

prawdziwą obecność Pana Jezusa w 

Eucharystii są zaproszeni do przyjęcia 

komunii świętej w naszym kościele.  

      FREE HEALTH SCREENING 

Thanks to the generous parishioners 

donating their time and skills, every first 

Sunday of the month, from 10:15 a.m. 

until 12:45 p.m. there are two nurses (one 

English speaking, one Polish) offering 

invaluable healthy lifestyle advice as well 

as free blood sugar and blood pressure testing.  

COFFEE AND DOUGHNUTS are served after 

Sunday Masses in the Polish Heritage Center. 

All are welcome! 

Zapraszamy wszystkich na KAWĘ i CIASTO po 

Mszy niedzielnej w Domu Dziedzictwa Polskiego. 

WEDNESDAY BIBLE STUDY  

Our Bible Study takes place every 

Wednesday at 10 a.m. It is based on the 

Lectionary Scripture selections read on 

Sunday Mass. This Bible Study helps 

make the Scriptures easier to understand, explain 

historical and cultural background and encourage the 

participants to apply these Scriptures to their daily lives.  

GLUTTEN-FREE OPTION 

Please let us know if you would like to receive holy 

communion with a gluten-free bread, as such an option 

is available at our church. Kindly visit the sacristy prior 

to Mass to make your request. 
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WELCOME TO OUR NEWEST PARISHIONERS: 

 

JOHN BUJEWSKI 

MONICA SHARP 

TRACY THOMAS AND ROBERT BURCHARD 

WERE MARRIED ON OCTOBER 4, 2014 

 

MARY BETH MOELLERING AND JAMES BRUST 

WERE MARRIED ON OCTOBER 11, 2014 

 

MARY AUBERTIN AND PAUL WOJCIECHOWSKI 

WERE MARRIED ON OCTOBER 11, 2014 

 

WENDY MARKUM AND JAYNE SCANLAN 

WERE MARRIED ON OCTOBER 18, 2014 

THERE IS A PROMISE OF MARRIAGE BETWEEN: 

 

TRISHA POTTS AND BENJAMIN BLUE 

ON NOVEMBER 1, 2014 AT 5:30 P.M. 

 

ANDREA BECKERLE AND ANDY BRAND 

ON NOVEMBER 8, 2014 AT 1:30 P.M. 

 

MARY FURFARO AND TRACEY HASSER 

ON NOVEMBER 21, 2014 AT 5:30 P.M. 

 

JENNIFER MARSH AND ROBERT MARSH 

ON NOVEMBER 29, 2014 AT 5:30 P.M. 

 

ELIZABETH HESS AND COLIN LEWIS 

ON DECEMBER 6, 2014 AT. 6:00 P.M. 

BRODY CHARLES KONSEWICZ 

 

 

Born:          February 12, 2014 

Baptized:    October 4, 2014 

Parents:   Edward and Amy (nee Lewensten)     

      Konsewicz 

Godparents: Kate Lewensten and  

           Frank Konsewicz   

 

 

WYATT JAMES MILLER 

 

 

Born:          June 2, 2012 

Baptized:    October 18, 2014 

Parents:      Gabriel and Kaylyn (nee Slaughter) 

         Miller   

Godparents: Sean Miller and Lydia Driscoll  

WEDNESDAYS OF NOVEMBER 

MASSES FOR DECEASED 

The month of November is a special time when we 

remember our deceased family members and friends.  

One of the ways to express our love for them is to offer 

a Holy Mass for his or her intention.  

In our Parish we are celebrating a series of four (4) 

Masses offered every Wednesday in November at 11:30 

a.m. for the souls of those departed whose names you 

wish to provide us. If you are interested in having these 

4 Masses offered for your deceased 

loved ones, please pick up a special 

envelope at the side entrance to the 

church or in the parish office and 

return it with the names of your 

beloved deceased. 

ŚRODY LISTOPADA  

WYPOMINKOWE MSZE ZA ZMARŁYCH 

Miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci o drogich 

zmarłych z naszych rodzin oraz przyjaciół. Wielu z nas 

pragnie w tym czasie ofiarować Msze Świętą za dusze 

zmarłych bliskich nam osób. 

W naszej Parafii odprawiana jest seria czterech (4) Mszy 

Wypominkowych, w każdą środę listopada o godz. 11:30 

przed południem, w intencji tych zmarłych, których 

imiona zechcą nam Państwo podać. Osoby zainteresowane 

ofiarowaniem tych czterech Mszy 

wypominkowych w intencji swoich 

bliskich zmarłych proszone są o 

zrobienie tego w specjalnej kopercie, 

którą można znaleźć na kaloryferze 

przy bocznym wejściu do kościoła. 

At the time this bulletin was sent to print 

there were no funerals in October 

 

W czasie wysłania tego biuletynu do druku 

nie było w październiku żadnych pogrzebów 
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Dear Parishioners and Friends, 

 

I am sure you have heard about the  "War on Christmas" – it refers to an alleged purposeful effort to erase, or at least 

marginalize, Christian character of the beloved holiday celebrated every year on December 25th. Some of the most 

obvious elements of this "war" would include replacing traditional "Merry Christmas" greeting with more neutral 

"Happy Holidays” or remove Nativity Scenes and creches from government buildings and property. While both sides 

fighting this "war" have some valid points, at this time I would like to address another calendar focused conflict, that - 

for all practical purposes – we have lost to modern culture of commercialism and instant gratification. 

 

Have you noticed that while all the businesses are eager to charm us with elaborate Christmas decorations and music, 

it is practically impossible to stumble onto any Advent themes whatsoever? Even those who appointed themselves as 

defenders of Christian culture and values seem to have erased the period of prayerful anticipation for Christmas and 

jump from the Thanksgiving table to the Christmas tree, with not even a nod to a season that Christians have faithfuly 

celebrated for almost two thousand years. As a matter of fact, one can argue that the season of Advent is more 

"purely" Christian than even Christmas itself – after all December 25th was the Roman holiday of the birth of the 

Unconquered Sun, as well as the birthday of Mithras, the Iranian god Sun of Righteousness whose worship was 

popular with Roman soldiers. Even our beloved Christmas customs have very pagan origins: gift-giving and 

merrymaking from Roman Saturnalia; greenery, lights, and charity from the Roman New Year celebrations; Yule logs 

and various foods from Teutonic feasts. One could make a somewhat justified claim that Christmas as we know it, is 

paganism wrapped with a Christian bow. Advent, however, is a purely Christian “invention” and it blends the themes 

of prayerful, spiritual preparation for the second and final coming of the Lord, as well as the joyful preparation for the 

annual festive remembrance of the Incarnation and Christ's birth. The very word "advent" means "coming" and deals 

with the comings of Christ, both his first and second. In fact, some theologians have called Advent the "Season of the 

Already/Not Yet." He has already come but he has not yet come again. It begins on the Sunday nearest November 30, 

the feast day of St. Andrew the Apostle, and covers four Sundays. Because the day it begins changes from year to year, 

so does the length of each Advent season. In 2014, Advent begins on November 30.  

 

At the risk of being labeled "spiritual dinosaurs," I need to remind myself and all of us that the liturgical year of the 

Church wisely gives us four weeks of Advent to prepare for Christmas, not celebrate it. Just as the Virgin Mary needed 

nine months to prepare for Jesus' birth, we also need time to prepare. For centuries Catholic Christians have been 

using the Advent Season to fast, pray, make "crooked paths straight" by confessing sins, serving others, and living a 

simpler and (hopefully) quieter life, so as to fully welcome the Baby Jesus, and thereby authentically celebrate His 

birth! Even though Advent is marked in this country by millions of Catholics, Lutherans, Episcopalians and many 

other Christians, it is almost invisible in media coverage and popular culture. Instead, Christmas is celebrated from 

Thanksgiving until December 25th, when the real Christmas season truly begins. Perhaps you have heard of the 

Twelve Days of Christmas? That would be referring to the 12-day season of Christmas following December 25th, the 

Nativity of our Lord.  

 

There are prosaic things a household can do to cultivate the season of Advent in the heart. I know several families, 

that buy their Christmas tree a few days in advance (so the branches can drop) but they decorate it on Christmas Eve 

only. Advent wreathes and calendars are not very high tech in this high tech age, but so what. The symbolism of light 

is easy for a child to grasp and I hope the world of electronics does not mean that a small child cannot feel the fun I 

did when I opened the little windows on the Advent calendar. Prayers to the Blessed Mother, for whom that first 

Advent must have been astonishing, seem appropriate. Let us try not to get caught up in the hustle and rush, find time 

for quiet, not just for prayer, but for quiet. We do not have to attend every holiday party, despite the free liquor.  

 

Advent is a one candle per week deal, my friend! You don’t light them all up at once! One candle for hope … wait a 

week … one candle for peace … wait a week … one candle for joy … wait a week … one candle for love … wait 

some more time … then … BAM! Christ shows up in the explosions of sound and light in an otherwise dark church 

on that silent and holy night.  I believe that there is a reason to wait, and that learning to wait may be one of the most 

difficult, and the most rewarding, skills we could master. You know that cheesy Christmas t-shirt theology about the 

"Reason for the Season." Well, there is a reason for the Advent season, as well. 

 

Fr. Marek 

Pastor 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele! 

 

Wielu z was słyszało zapewne o tzw. „wojnie z Bożym Narodzeniem” – określa się tak różnego rodzaju zabiegi mające 

na celu marginalizowanie chrześcijańskiego charakteru święta obchodzonego każdego roku 25 grudnia. Niektóre z 

elementów tej „wojny” to m.in. zastępowanie tradycyjnego pozdrowienia „Merry Christmas” (Radosnego Bożego 

Narodzenia) bardziej neutralnym „Happy Holidays” (Wesołych Świąt), czy też usuwanie szopek z rządowych 

budynków i terenów. Jak to najczęściej bywa, racja znajduje się gdzieś pomiędzy dwoma stronami tej „wojny”, i tym 

razem chciałbym jednak poruszyć temat innego kalendarzowego konfliktu, w którym szczerze mówiąc, oddaliśmy 

zwycięstwo walkowerem świeckiej kulturze komercyjnej. 

 

Czy zauważyliście, że podczas gdy wszystkie sklepy i centra towarowe oczarowują nas pięknymi dekoracjami 

świątecznymi i kolędami, to spotkanie jakiejkolwiek deokracji o tematyce adwentowej graniczy z cudem? Nawet ci, 

którzy uważają się za obrońców „chrześcijańskich wartości” i kultury, bezpośrednio od Wszystkich Świętych 

przechodzą do Bożego Narodzenia, zupełnie pomijając okres modlitewnego oczekiwania, który chrześcijanie 

obchodzili z wielką pobożnością aż do całkiem niedawna. W gruncie rzeczy, można nawet powiedzieć że Adwent ma 

bardziej chrześcijańskie korzenie niż obchody Bożego Narodzenia. Przecież 25 grudnia to było rzymskie święto 

narodzenia Boga Słońca oraz irańskiego bóstwa Słońca Prawości. Nawet zwyczaje bożonarodzeniowe mają pogańskie 

pochodzenie: wymiana podarunków i kolędowanie od domu do domu wywodzi się z rzymskich Saturnaliów, zaś 

światełka i zielone dekoracje to pozostałości rzymskich obchodów nowego roku. Jest więc poniekąd uzasadnione 

stwierdzenie, że bożonarodzeniowe obchody to „pogański prezent z chrześcijańska kokardką na wierzchu”. W tym 

kontekście Adwent jawi się jako „wymysł” czysto chrześcijański, łączący w sobie tematy modlitewnego, duchowego przygotowania na 

powtórne przyjście Chrystusa oraz radosnego oczekiwania na coroczne wspomnienie Wcielenia oraz Narodzin Chrystusa. Samo słowo 

adwent po łacinie oznacza „przyjście” lub „nadejście” i kieruje naszą uwagę na przyjście Chrystusa – tak to pierwsze, jak i powtórne. Z 

tego powodu, niektórzy teologowie nazywają Adwent okresem „Już Tak i Jeszcze Nie” – Pan już przyszedł, ale jeszcze nie przyszedł 

ponownie w pełni chwały. Jako okres liturgiczny, Adwent rozpoczyna się zawsze w niedzielę najbliższą 30 listopada, wspomnienia 

świętego Andrzeja Apostoła, i trwa przez cztery niedziele. Jako że data pierwszego dnia Adwentu zmienia się z roku na rok, zmienia się 

też liczba dni tego okresu. W tym roku Adwent rozpoczyna się 30 listopada.  

 

Ryzykując, że pozyskam sobie miano „religijnego dinozaura” chcę więc przypomnieć, że cykl kościelnego roku liturgicznego daje nam 

ten czas by przyotować się na Boże Narodzenie, a nie je obchodzić. Tak jak Maryja potrzebowała dziewięciu miesięcy by przywitać 

Jezusa, my również potrzebujemy okresu oczekiwania. Przez wiele wieków katolicy spędzali dni Adwentu na modlitwie, poście, 

„prostowaniu krętych ścieżek” swojego życia przez służbę innym, wyznawanie grzechów, i bardziej proste oraz ciche życie. W ten 

sposób nasi ojcowie przygotowywali się na autentycznie duchowe przeżywanie Bożego Narodzenia. Mimo tego, że i 

dziś Adwent wciąż jest oficjalnie obchodzony przez katolików, luteran, anglikanów i wielu innych chrześcijan, to jest 

on już praktycznie nieobecny w naszej kulturze i mediach. Od listopada, albo i wcześniej, panuje wszędzie okres 

Bożego Narodzenia, i kończy się on 26 grudnia – czyli wtedy, kiedy liturgiczne Boże Narodzenie dopiero się 

rozpoczyna! Coś się w naszej współczesnej kulturze pomieszało i stanęło do góry nogami... 

 

Istnieją, na szczęście, proste sposoby by przywrócić ten piękny okres Adwentu do życia, chociażby w naszych domach 

i kościołach. Może warto więc poczekać z dekorowaniem choinki aż do dnia przed Bożym Narodzeniem, czyli Wigilii 

– nawet jeśli musimy kupić to drzewko kilka dni wcześniej, to jego strojenie może poczekać przecież do 24 grudnia. 

Co z tego, że adwentowe wieńce oraz kalendarze nie są tak atrakcyjne jak technologiczne nowości? Może naszym 

dzieciom potrzeba właśnie takiej „staromodnej” tradycji odkrywania co się kryje za każdym nowym okienkiem 

adwentowego kalendarza, by oderwać oczy i umysł od małych i dużych monitorów. Do naszych codziennych pacierzy 

warto dodać w tym czasie modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, która jako pierwsza obchodziła adwent przez dziewięć miesięcy. 

Starajmy się, by ten zawirowany i napędzany przez biznes czas biegania po sklepach nie pochłonął nas doszczętnie, znajdźmy czas na 

modlitwę, na ciszę. Nie musimy przecież iść na każde świąteczne przyjęcie, mimo darmowych drinków. 

 

Adwent, drodzy przyjaciele, to cierpliwe zapalanie jednej świeczki, raz na tydzień. Nie zapalamy wszystkie czterech 

świec adwentowego wieńca od razu. Jedna świeczka na znak nadziei... poczekaj przez tydzień... Jedna świeczka na znak 

pokoju... poczekaj przez  tydzień... Jedna świeczka na znak radości... poczekaj przez tydzień... Jedna świeczka na znak 

miłości... poczekaj jeszcze trochę... i BUM! Chrystus nadejdzie w eksplozji dźwięków oraz światła w ciemnym dotąd 

kościele w tę cichą i świętą noc. Głęboko wierzę, że warto poczekać, oraz że nauka czekania może być jedną z 

najtrudniejszych ale i najwartościowszych sztuk jakie możemy opanować. Sensem Bożego Narodzenia jest Wcielony 

Bóg-Człowiek. Sensem Adwentu jest oczekiwanie. 

 

Ks. Marek 

Proboszcz 
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November 6:  Chruściki Baking “Party”! 

We need volunteers to help us make chruściki (Polish 

bowtie cookies) for the Fall Festival! Please join us on 

Thursday November 6th at 9:00 a.m. at the Polish Herit-

age Center. Please, contact Josie Konsewicz (314-752-

2439) or Leona Kaminski (314-351-

4347) if you can help, or to pre-order 

a pan of our famous cookies! 

6 listopada: Wypiekanie chruścików 

Potrzebujemy pomocników przy wypieku przepysznych i 

bardzo popularnych ciasteczek - chruścików! Jeśli 

możesz pomóc to przyjdż do Domu Dziedzictwa 

Polskiego w czwartek 6 listopada o godz. 9 rano. 

Zainteresowanych pomocą, oraz 

wszystkich pragnących zamówić 

ciasteczka prosimy o kontakt z Josie (314-

752-2439) lub Leoną (314-351-4347)  

November 9: Fall Festival 

The Fall Festival is upon us! Invite 

your friends and neighbors to join us 

for 10:00 a.m. Mass, great dinner, pumpkin carving fun, 

Polka dancing, Polish drinks and souvenirs, and all-

together fun-filled day!  

We are in the process of collecting various donations 

and items for different booths - more information can 

be found on page 11. The Fall Festival Committee 

would appreciate all contributions - please contact Gene 

Koziatek at 314.846.7819. 

9 listopada: Festiwal Jesienny 

W drugą niedzielę listopada, jak co roku, świętujemy  

nasz Parafialny Festiwal Jesienny. Zaproś swoich 

przyjaciół i sąsiadów by dołączyli się do nas na uroczystą 

Mszę Świętą o 10 rano, przepyszny obiad, zabawę z 

dyniami, tańce przy muzyce polka, i pełen atrakcji dzień!  

Poszukujemy również licznych przedmiotów na aukcję 

lub do sprzedaży w różnych stoiskach - prosimy o 

kontakt z panem Gene Koziatek pod numerem telefonu 

314.846.7819. 

November 1 and 2: All Saints and All Souls, 

    Blessing of  the Graves 

The Solemnity of All Saints is celebrated in the Catholic 

Church as a  day of rejoicing with our countless sisters 

and brothers who have already been saved and now are 

called Saints. This year it takes place on Saturday and 

Holy Mass for all Deceased Parishioners will be offered 

at 4:00 p.m. The following day, November 2nd, we 

remember all the faithful departed as the Church 

celebrates All Souls Day.  

In accordance with an ancient Polish tradition, we will 

offer special “Blessing of the Graves”:  

Resurrection Cemetery - November 1st at 11:00 a.m. 

Calvary Cemetery - November 1st at 11:00 a.m. 

Jefferson Barracks Cemetery - November 2nd at 1:00 p.m.  

1 i 2 listopada: Wszystkich Świętych i Zaduszki, 

     Błogosławieństwo Grobów 

Uroczystość Wszystkich Świętych to radosny dzień, w 

którym Kościół świętuje razem ze swoimi członkami, 

którzy już osiągneli zbawienie i są świętymi. W tym roku 

ta uroczystość przypada w sobotę i Msza Święta za 

Wszystkich Zmarłych Parafian będzie odprawiona o godz. 4:00 

po południu. Dzień później, 2 listopada, obchodzimy Zaduszki, 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zgodnie z 

piękną polską tradycją będziemy w tych dniach błogosławić 

groby naszych bliskich zmarłych: na 3 cmentarzach: 

Resurrection Cemetery - 1 listopada o godz. 11:00 a.m. 

Calvary Cemetery - 1 listopada o godz. 11:00 a.m. 

Jefferson Barracks Cemetery - 2 listopada o godz. 1:00 p.m.  

November 13: A Question of  Conscience - 

        Fr. Tony Flannery at St. Stan’s 

On November 13th (Thursday) at 7:00 p.m. we will have 

the honor of hosting in our church Fr. Tony Flannery. 

Catholic Action Network has invited this famous Roman 

Catholic priest from Ireland to speak about his struggles 

for reform in the Church, as described in his most recent 

book “A Question of Conscience.” 

Fr. Flannery is a popular preacher and writer who in 

2009  organized the Association of Catholic Priests to 

articulate the views of rank-and-file members of the Irish 

Roman Catholic clergy. Last year he was investigated and 

silenced by the Vatican’s for leading Church reform 

efforts in Ireland. 

13 listopada: Spotkanie z Ks. Tony Flannery  

W czwartek, 13 listopada o godz. 7 wieczorem będziemy 

mieli zaszczyt gościć w naszym kościele Ks. Tonny 

Flannery. Zaprzyjaźniona z nami organizacja Catholic 

Action Network zaprosiła tego słynnego księdza 

rzymsko-katolickiego z Iralndii, by podzielił się z 

mieszkańcami St. Louis historią jego zmagań o reformę 

Kościoła. Ks. Flannery jest popularnym kaznodzieją i 

pisarzem, który w 2009 r. założył Stowarzyszenie Księży 

Katolickich w celu lepszego artykułowania poglądów i 

potrzeb duchowieństwa w Irlandii. W ubiegłym roku 

otrzymał on zakaz publicznego wypowiadania się w 

odpowiedzi na jego krytykę praktyk hierarchii i 

Watykanu. 
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COMING SOON 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

November 15 & 16: Ordination and First Mass 

With praise and thanksgiving to Almighty God we 

joyfully invite all our parishioners and friends for the 

Presbyteral Ordination of Deacon Tomasz Pels. 

This happy and solemn ceremony of ordaining 

Tomasz to the Sacred Order of the Priesthood in 

Christ's one, holy, catholic, and apostolic Church 

will take place on Saturday, November 15

th

 at 4:00 

p.m. Mass.  

The following day, on Sunday November 16th, 

Father Pels will celebrate his First Mass of 

Thanksgiving at 9:00 a.m. Reception in the Polish 

Heritage Center will follow - please RSVP in the Parish 

Office, so that we can order enough food for all. Let us 

express our support of Deacon Tomasz’s ministry by 

our presence and continued prayers.  

15 i 16 listopada: Święcenia i Prymicja 

Oddając chwałę Bogu za dar powołania do 

sakramentalnego kapłaństwa, zapraszamy wszystkich 

parafian i przyjaciół na Święcenia Prezbiteratu 

Tomasza Pelsa. Ta radosna uroczystość odbędzie 

się w w naszym kościele, w sobotę 15 listopada o 

godzinie 4:00 po południu. Dzień później, w 

niedzielę 16 listopada, Ks. Pels odprawi swoją 

Mszę Prymicyjną o godzinie 9:00 rano. Po Mszy 

zapraszamy wszystkich na przyjęcie w Domu 

Dziedzictwa Polskiego. Niech nasze modlitwy i 

obecność w tych dniach będą znakiem wsparcia dla 

Tomka i jego kapłańskiego powołania. W tą niedzielę 

nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00. 

November 23: Parish Thanksgiving Dinner 

Being a church of immigrants and children of 

immigrants we have so much to be grateful for! On 

Sunday before Thanksgiving Day we will take time to 

gather at the table and express our gratitude for God’s 

blessings that each one of us has received. We invite 

everybody to join us for a Thanksgiving Potluck Dinner 

on November 23rd at 12:15 p.m. Please call Felicia 

Schnittker at 314-843-7772 to discuss what kind of a dish 

you can bring. This year we ask that along with a dish 

you bring several copies of the recipe for the meal you 

prepared. 

23 listopada: Parafialny Obiad Dziękczynienia 

Pan Bóg hojnie błogosławi nas jako osoby indywidualne 

oraz jako wspólnotę parafialną. W niedzielę przed 

Świętem Dziękczynienia zbierzemy się wokół stołu by 

wyrazić naszą wdzięczność za liczne dary, które my 

wszyscy otrzymujemy w tej Parafii bądź też przez tą 

Parafię. Zapraszamy wszystkich na Parafialny Obiad 

Dziękczynienia w stylu “potluck”, czyli każdy obecny 

przynosi jedną potrawę do wspólnego stołu. Prosimy o 

kontakt z Felicia Schnittker (314-843-7772) aby 

skoordynować różne potrawy. W tym roku prosimy aby 

razem z przygotowanym daniem przynieść kilka kopii 

przepisu na państwa smakołyk.   

November 26: Ecumenical Thanksgiving  

We are joining for the fifth time our Lutheran and 

Episcopalian friends for an Ecumenical 

Thanksgiving Service on Wednesday, November 

26th at 7:00 p.m. at St. Thomas/Holy Spirit 

Lutheran Church at 3980 South Lindbergh Blvd. We 

hope that many of St. Stanislaus parishioners will be 

able to join with other Christians, as we give thanks 

for all God’s blessings through common prayer and 

communion. 

26 listopada: Ekumeniczny Dzień Dziękczynienia  

Nasza Parafia już piąty raz wspólnie będzie celebrować 

Ekumeniczne Nabożeństwo Dziękczynienia z  

przyjaciółmi Luteranami oraz Episkopalianami 

w środę 26 listopada o godzinie 7:00 

wieczorem w Luterańskim kościele Św. 

Tomasza na 3980 South Lindbergh Blvd. Mamy 

nadzieję, że wielu naszych Parafian dołączy się 

do radosnego świętowania dziękczynienia w 

ekumenicznym duchu.  

November 30: Trivia Party 

It's time for another afternoon of fun playing Trivia! We 

will gather on Sunday, November 30th at 12:30 p.m. at 

the Polish Heritage Center. There will be a $5 per person 

entry fee which will be used for prize money. Chose your 

team, but try to limit the number to 7 or 8. You may also 

come by yourself and we will put together a team. Please 

bring your own snacks and munchies. Contact Ken or 

Sue Beekman (636 936-1785) if you have any questions. 

We hope to see you there!  

30 listopada: Zabawa Trivia  

Nadszedł czas na kolejną zabawę Trivia! Wszystkich 

zainteresowanych miłym spędzeniem czasu w towarzystiwe 

znajomych z parafii zapraszamy w niedzielę 30 listopada o 

godz. 12:30 po południu. Dochód z biletów (5$ od 

osoby) przeznaczony będzie na nagrody dla zwycięzców. 

Zachęcamy do łączenia się w zespoły (nie większe niż 7-

8 osób), lub do przyjścia w pojedynkę i dołaczenie się do 

jednego z już istniejących zespołów. Z pytaniami prosimy 

zwracać się do Ken lub Sue Beekman (636-936-1785). 
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

 

COMING SOON 
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All Advent: Giving Tree 

Starting with the first weekend of Advent (November 29

-30) we encourage all parishioners to take an ornament 

from the Giving Tree and return the gift unwrapped by 

Sunday, December 21st. Your gift can be the item listed 

on the back of the ornament, or any other item of your 

choice: canned food, nonperishable, and personal 

hygiene items are needed.  

Cały Adwent: Drzewko Hojności 

W okresie Adwentu, czyli od 30 listopada, prosimy 

parafian o zabranie jednego ornamentu z drzewka 

hojności i potem o przyniesienie wybranego podarunku 

do niedzieli 21 grudnia. Ofiarować można dar 

zasugerowany na ornamencie lub też inny, jak np. puszki 

z jedzeniem, niepsujące się produkty spożywcze czy 

przedmioty higieny osobistej.  

December 12: Advent Penance Service  

We encourage all Parishioners to prepare themselves 

spiritually for Christmas by celebrating the 

Sacrament of Penance. On the second Friday of 

Advent, December 12th, several priests will be 

listening to confessions from 6:00 p.m. until 7:00 

p.m. At 7:00 p.m. we will celebrate together a 

Communal Penance Service during which, as an 

alternative to individual confession, General 

Absolution will be offered. 

12 grudnia: Adwentowe Nabożeństwo Pokutne 

Zachęcamy wszystkich do duchowego przygotowania się 

na przyjście Pana Jezusa przez sprawowanie 

Sakramentu Pokuty. W piątek 12 grudnia od 6 do 

7 wieczorem kilku księży będzie słuchało 

indywidualnej spowiedzi. Zaś o godzinie 7 

wieczorem odprawione będzie specjalne 

Adwentowe Nabożeństwo Pokutne z możliwością 

uzyskania Absolucji Generalnej (rozgrzeszenia 

ogólnego). 

December 14: Christmas Church decorating  

On Sunday, December 14th at 12:15 p.m. Christmas 

decorations and the manger scene will be installed in our 

church. We need volunteers to join our team in this   

joyful chore! Please call Randy Mindak at 314.962.6355 

to declare your willingness to be a part of this adventure.  

14 grudnia: Dekorowanie kościoła na Święta 

W niedzielę 14 grudnia o 12:15 po południu w naszym 

kościele ustawiane będą dekoracje świateczne oraz 

szopka. Ochotników do udziału w tym radosnym 

przedsięwzięciu prosimy o kontakt z Randy Mindak pod 

numerem telefonu 314.962.6355. 

December 21: “Opłatek” Dinner 

The traditional Christmas “Opłatek” Dinner will be 

celebrated in the Polish Heritage Center following the 

9:00 a.m. Mass (the only Mass that Sunday). We invite 

you all to join us as we cultivate this beautiful Polish 

custom when family members and friends break off a 

small piece of the opłatek wafer and give it to one 

another along with a blessing or a wish. Breaking off and 

exchanging part of opłatek with someone, is a symbol of 

forgiveness between two people and is meant to 

remind participants of the importance of 

Christmas, God, and family. Fr. Marek’s 40

th

 

birthday will be celebrated that day as well. 

21 grudnia: Przyjęcie Opłatkowe 

Wszystkich Parafian oraz Przyjaciół zapraszamy na 

tradycyjne przyjęcie opłatkowe w niedzielę 21 grudnia po 

Mszy Świętej o godz. 9:00 rano (tylko jedna Msza w tą 

niedzielę). Zachęcamy zwłaszcza naszych polskich 

Parafian do kultywowania tej tradycji wigilijnego posiłku, 

w trakcie którego łamiemy się opłatkiem, wymieniając się 

życzeniami i, jeśli to konieczne, prosząc o przebaczenie. 

Wzajemne przebaczenie i odnowienie więzi rodzinnych oraz 

przyjacielskich jest przecież jednym z najważniejszych 

elementów duchowego przeżycia Bożego Narodzenia! 

W drugiej części opłatkowego przyjęcia będziemy 

obchodzić 40-te urodziny Ks. Marka. 

December 24 & 25: Christmas Eve  

       and Christmas Day  

On Christmas Eve, Tuesday, December 24

th

, we 

will start caroling in English and Polish at 9:30 

p.m. and at 10:00 p.m. the “Midnight Mass” will be 

offered. On Christmas Day, Wednesday, December 25

th

, 

solemn Masses of the Nativity of Our Lord will be 

celebrated at 9:00 a.m. (English) and 11:00 a.m. (Polish). 

Invite your friends, neighbors, and family to experience the 

spirit of Christmas in our beautiful church! 

24 i 25 grudnia: Wigilia i Dzień   

                  Bożego Narodzenia 

W noc wigilijną, wtorek 24 grudnia, o godz. 9:30 

wieczorem będziemy śpiewać polskie i angielskie 

kolędy, a o godz. 10:00 wieczorem rozpocznie się Msza 

“Pasterka”.  W Dzień Bożego Narodzenia, środę 25 

grudnia, uroczyste Msze Święte będą odprawione o godz. 

9:00 (po angielsku) i 11:00 (po polsku). Nie przepuść okazji, 

by doświadczyć magii Świąt w naszym pięknym kościele i 

zachęć do tego również swoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów! 



 DISCERNMENT UPDATE: ANCC  
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Kontynuujemy prezentację różnych Kościołów 

Katolickich - lecz nie Rzymskich - aby pomóc 

parafianom w procesie rozeznawania naszej przyszłości. 

 

HISTORIA: Amerykański Narodowy Kościół Katolicki 

(ANCC) powstał w 2009 roku. Głównym celem tego 

Kościoła od samego początku jest kontynuacja i 

wprowadzanie w życie pełnej wizji Drugiego Soboru 

Watykańskiego. Pierwsze lata zostały poświęcone 

tworzeniu solidnych, wysokiej jakości fundamentów. 

Kościół ten ma obecnie parafie w 11 stanach, w tym 

również w St. Louis (parafia Zmartwychwstania Pańskiego 

przy 6520 Arsenal St). Ich biskup prymas, George Lucey, 

gościł w naszej parafii w sierpniu tego roku. 

 

LITURGIA: Wspólnoty ANCC posługują się katolicką 

liturgią, używając tego samego Mszału co nasza parafia. 

 

ZASADY: ANCC przyjmuje wyznanie wiary podane w 

Credo Nicejskim („Wierzę w jednego Boga...” 

odmawiane na Mszy), sprawują wszystkie siedem 

sakramentów, oraz poświęcają się pracy na rzecz 

sprawiedliwości społecznej. Kościół ten 

przyjmuje trzy-stopniową tradycję święceń: 

diakonatu, kapłaństwa, i biskupstwa. Wierzą 

oni, że za zarząd Kościołem i 

duszpasterstwo odpowiedzialni są wszyscy 

ochrzczeni, ale nie wyklucza to specjalnej 

roli duchowieństwa. Święcenia kapłańskie i 

biskupie dostępne są tak dla mężczyzn jak i 

kobiet, celibat jest opcjonalny. ANCC 

wielkim szacunkiem obdarza urząd papieża 

i modli się za biskupa Rzymu, ale trzymając 

się nauki Kościoła przed podziałem nie uznają oni 

dogmatu papieskiej nieomylności i uniwersalnej 

jurysdykcji. Wierząc, że orientacja seksualna jest jednym 

z Bożych darów danych nam od urodzenia, osoby 

homoseksualne są w pełni akceptowane i mogą zawierać 

związki małżeńskie. Osoby rozwiedzione, żyjące w 

powtórnych związkach małżeńskich nie są dyskryminowane. 

Kościół ten uznaje również prawo małżonków do 

podejmowania decyzji o planowaniu rodziny. 

 

Wspólnoty parafialne ANCC są autonomiczne w swoim 

funkcjonowaniu i zarządzaniu. Parafie przyjmują jednak 

zbiór podstawowych zasad i praktyk. Biskup jest 

wybierany przez przedstawicieli duchowieństwa oraz 

świeckich na Konwencji Generalnej i jego lub jej 

kadencja musi być przedłużana na kolejnych 

konwencjach Kościoła. Kontrola nad finasami 

kościelnymi znajduje się w rękach świeckich. Wszystkie 

zasoby Kościoła, w tym tytuły własności oraz konta 

bankowe są kontrolowane przez świecki zarząd. 

HISTORY: The American National Catholic Church was 

established as an independent Catholic jurisdiction in 

2009.  The intent in forming the Church was to continue 

to implement the full vision of the Second Vatican 

Council, believing that the Council’s work and wisdom 

was a high water mark in the history of the Church. They 

state that they have focused the early stages of the 

ANCC development on quality and building a strong 

foundation. They currently have parishes in 11 states 

including a newly formed parish in St. Louis (Resurrection 

of Christ at 6520 Arsenal). Their Presiding Bishop, Most Rev. 

George Lucey visited our parish in August of this year. 

 

WORSHIP: The ANCC communities worship in the 

Catholic tradition, using the Roman Missal 2

nd

 edition 

(the same one used at St. Stan’s) and not the 3

rd

 edition 

initiated by the Roman Catholic Church in 2011.  

 

BELIEFS: The ANCC adheres to the beliefs as stated in 

the Nicene Creed, practice all seven sacraments and are 

committed to social justice. The ANCC embraces the 

traditional threefold ministry of bishops, priests and 

deacons. While they believe that all the baptized 

are responsible for Church governance and 

ministry, it is also recognized that some are called 

to ministry through the Sacrament of Holy 

Orders. The call to ordained ministry is not limited 

by gender, women may be ordained to the 

priesthood and office of bishop, celibacy is 

optional. They have great respect for the Pope and 

their members pray for him, but they adhere to 

the teachings of the early undivided Church and 

do not believe that the Pope is infallible, or holds universal 

jurisdiction over the entire Church. The ANCC states that all 

respected contemporary sciences tell us, that sexual orientation is 

an inherent aspect of personal identity and some of God’s 

children are gay and lesbian because God has seen fit to create 

them as such. Hence, LGBT individuals are welcomed into 

the fullness of life of the Church, they can get married 

and be ordained. Divorced and remarried persons may 

continue to receive holy communion. They respect a 

couple’s decision regarding family planning.  

 

Local parish communities maintain autonomy in their 

governance and function. Parishes adhere to a core set of 

basic policies. The presiding bishop is elected by the 

ordained and lay representatives at the General 

Convention. She or he does not serve for life and must 

be reelected to continue to hold office. In addition, the 

financial control of the ANCC is in the hands of the 

laity. All assets, including real estate and bank accounts, 

are both owned and controlled by the lay leadership.   

 PROCES ROZEZNAWANIA: ANCC  
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ŚWIĘTA MIESIĄCA 

SAINT OF THE MONTH 

Frances Xavier Cabrini was the first United States citizen 

to be canonized. Her deep trust in the loving care of her 

God gave her the strength to be a valiant woman doing 

the work of Christ. 

Refused admission to the religious order which had 

educated her to be a teacher, she began charitable work 

at the House of Providence Orphanage in Cadogno, 

Italy. In September 1877, she made her vows there and 

took the religious habit. 

When the bishop closed the orphanage in 1880, he 

named Frances prioress of the Missionary Sisters of the 

Sacred Heart. Seven young women from the orphanage 

joined with her. 

Since her early childhood in Italy, 

Frances had wanted to be a 

missionary in China but, at the urging 

of Pope Leo XIII, Frances went West 

instead of East. She traveled with six 

sisters to New York City to work with 

the thousands of Italian immigrants 

living there. 

She found disappointment and 

difficulties with every step. When she 

arrived in New York City, the house 

intended to be her first orphanage in 

the United States was not available. 

The archbishop advised her to return 

to Italy. But Frances, truly a valiant 

woman ,  depa r t ed  f rom the 

archbishop’s residence all the more 

determined to establ ish that 

orphanage. And she succeeded. 

In 35 years Frances Xavier Cabrini founded 67 

institutions dedicated to caring for the poor, the 

abandoned, the uneducated and the sick. Seeing great 

need among Italian immigrants who were losing their 

faith, she organized schools and adult education classes. 

As a child, she was always frightened of water, unable to 

overcome her fear of drowning. Yet, despite this fear, 

she traveled across the Atlantic Ocean more than 30 

times. She died of malaria in her own Columbus Hospital 

in Chicago.  

 

Her feast day is celebrated on November 13. 

Franciszka Ksawier Cabrini była pierwszą kanonizowaną 

obywatelką Stanów Zjednoczonych. Jej głębokie zaufanie 

troskliwej Bożej miłości dało jej siłę by stać się 

niezwykłą konietą w Bożej służbie. 

 

Gdy nie została przyjęta do zakonu, który wykształcił ją 

na nauczycielkę, rozpoczęła pracę w sierocińcu Dom 

Opatrzności w Cadogno we Włoszech. We wrześniu 

1977 roku złożyła jednak pierwsze śluby i przyjęła 

zakonny habit.  

 

Gdy miejscowy biskup zamknął sierociniec, mianował 

Franciszką przeoryszą Sióstr Misjonarek Najświętszego 

Serca. Siedem innych kobiet z byłego sierocińca 

dołączyło się wówczas do niej. 

 

Od wczesnego dzieciństwa jej marzeniem była praca 

misyjna w Chinach. Na usilną prośbę 

papieża Leona XIII Franciszka 

zgodziła się jednak na misję na 

zachodzie raczej niż na wschodzie. 

Razem z sześcioma siostrami udała się 

do Nowego Jorku, by otoczyć opieką 

tysiące emigrantów z Włoch tam 

żyjących. 

 

Na każdym kroku spotykało ją 

rozczarowanie i zawód. Gdy po 

długiej podróży dotarła do Nowego 

Jorku, okazało się, że obiecany jej 

dom przeznaczonyna sierociniec nie 

jest dostępny. Doszło do tego, że 

arcybiskup radził jej wracać do 

Włoch. Franciszka, nie poddając się 

łatwo, po wyjści z arcybiskupiej 

rezydencji była jeszcze bardziej 

zdeterminowana w planach opieki nas 

sierotami. Z czasem jej się udało. 

 

Na przestrzeni 35 lat Franciszka Cabrini powołała do 

życia 67 różnych instytucji zajmujących się pomocą 

ubogim, opuszczonym, chorym oraz osobom bez 

żadnego wykształcenia. Widząc jak wielkie są duchowe 

potrzeby włoskich emigrantów tracących powoli swoją 

wiarę, organizowała szkoły oraz lekcje katechezy. 

 

Jako dziecko, bardzo bała się wody, zawsze przerażała ją 

możliwość utonięcia. Mimo tego, zdobyła się na odwagę 

podróży statkiem przez Ocean Atlantycki więcej niż 

trzydzieści razy. Umarła na malarię w założonym przez 

siebie Szpitalu Columbus w Chicago. 

 

Jej wspomnienie obchodzi się 13 listopada. 



HAPPY BIRTHDAY- STO LAT! FINANCIAL REPORT 

Carl Sinamon           Nov. 2 

Shirley Kveton         Nov. 4 

Gary Gray                Nov. 6 

Mariann Novak        Nov. 6 

Jeffrey While            Nov. 6 

James Bohnak          Nov. 7 

Edward Kaminski    Nov. 7 

Gary Townsend       Nov. 9 

Harry Hankins       Nov. 11 

William Schnittker Nov. 12 

Joseph Kuciejczyk  Nov. 14 

Bill Radlinski          Nov. 14 

Virginia B. Krus     Nov. 16 

Joe Moreno            Nov. 16 

Charles Czajkowski   Nov. 17 

Zachary Koster      Nov. 17 

David Bialczak       Nov. 18 

Shirley Bentz          Nov. 21 

Dawn Gallaway      Nov. 22 

Donnie Grimm      Nov. 22 

Francine Huber      Nov. 22 

Cecilia James          Nov. 22 

Stephen Marx        Nov. 22 

Frank Czyzewski    Nov. 23 

Richard Marcinkiewicz  Nov. 23 

Timothy Borawski Nov. 26 

Barbara Jeglijewski Nov. 26 

Felicia Schnittker   Nov. 26 

James Spyrka         Nov. 29 
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SEPTEMBER  - WRZESIEŃ 2014 

Income / Dochód:                                  $15,285.91 

(Includes E-Scrip Rebate                                     $ 69.33) 

Expenses / Wydatki:                          $13,160.23 

Monthly / Miesięczny            profit               $2,125.68   

Fiscal year to date / Roczny      deficit            $-338.38 

 

 

Please contact our Parish Secretary at (314) 421-5948, or 

on Sunday morning, if you would like your birthday listed 

(or deleted).  Please let us know if there is an error in this listing. 

THIS MONTH ALTAR FLOWERS ARE SPONSORED BY: 

 

November 1-2:      Virginia B. Krus 

November 8-9:      Gary Townsend & Travis Franklin 

November 15-16:  Czestochowa Rosary Sodality 

November 22-23:  Bill & Felicia Schnittker 

November 29-30:   

 

If you would like to donate for altar flowers, please sign 

your name on the poster on the side exit door or use a 

purple envelope marked Altar Flowers. 

PLEASE HELP OUR FOOD PANTRY 

With winter fast approaching, we need now, more than 

ever, our Parishioners’ generosity in feeding the less 

fortunate in our community. The Food Pantry is very 

low on provisions right now and your help would be 

most appreciated. The food collection basket is located 

next to the piano inside the church.  

PRAY FOR THE SICK  * MODLITWA ZA CHORYCH 

Please notify the rectory if you become sick or 

hospitalized * Prosimy zglaszać na plebanię imiona osób 

chorych proszących o modlitwę.  

Ed Augustyniak, George Bentz, Sam Caira, Mary Ellen 

Czerniewski, Carol Czarnecki, Diane Daley, Lucyna 

Dziedzina, Linda Fogelbach, Debby Gray, Margaret 

Hankins, Tim Harris, Raymond Kowalczyk, Ellen 

Marciniak, Mariann Novak, Stan Podolski, Eileen Prose, John 

Sitek, Julie Stichnote, Elena Schulte, Mary Sulzer, Eugene Vetz. 

Our PARISH MOVIE CLUB meets every other Thursday 

at 6:00pm in the Rectory. Upcoming features: 

 

November 6:  “Huckleberry Finn” 

November 20:  “Noah” (2014) 

December 4:  “Black Book” 

“History of  Poland” Adult Class - November 11 & 25 

Poland’s history is an immense tale and 

a testament to the astounding resilience 

of the Polish people.  We are proud to 

offer our members and friends a  

“History of Poland” Adult Education 

Program every other Tuesday at 6:00 

p.m. One of our parishioners, Mr. Stan 

Piekarski, M.A. teaches the class, based 

on Adam Zamoyski’s book under the 

same title (“History of Poland”).  

We are so grateful to those who 

planned and who attended the 

dedication of the Dr. Joseph Rudawski 

Educational Center on October 12th. 

We hope it will serve the parishioners 

and their children for many, many years. 

It is a wonderful tribute to his legacy. Gratefully,  

              Jeanette Rudawski and The William Bialczak Family 


