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Office Hours / Biuro Czynne
Monday - Friday:
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Sunday:
10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Mass Schedule / Msze Święte
Saturday - Sobota:
4:00 p.m.
Sunday - Niedziela:
9:00 a.m.
11:00 a.m.
Wednesday - Środa:
11:30 a.m.
Bible Study
Wednesday - Środa:

English
English
Polish
Latin

10:00 a.m.

Sunday School / Katecheza dla dzieci
Every other Sunday / Co druga niedziela: 10:15 a.m. - 11:15 a.m.
Sacrament of Reconciliation / Sakrament Pojednania
Saturday / Sobota: 3:00 p.m. - 3:45 p.m. (or by appointment)

Food Bank / Bank Żywności
Friday - Piątek:
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Rev. Marek Bożek,
Bożek Pastor - Proboszcz
pastor@saintstan.org
pastor@saintstan.o * 314.278.8887
Kost Parish Secretary
Danica Koster,
office@saintstan.o * 314.421.5948
office@saintstan.org
Rev.
Annie
Sunday
R A
i Watson,
W
S d School Coordinator
awatson@saintstan.org * 859.583.1948
Deacon Donna Nachefski, Sacristan
donna@saintstan.org * 314.323.6415
Christopher Kiepper, Director of Sacred Music
music@saintstan.org * 314.488.5403
Chair of the Board of Directors, Donna Nachefski...314.323.6415
Treasurer of the Board of Directors, Cynthia Cygan.…...314.440.9650
Secretary of the Board of Directors, Gene Koziatek...…314.753.2392
Assisting Priest, Rev. Annie Watson………………....859.583.1948
Assisting Priest, Rev. Robert Schutzius…………..…314.603.3031
Częstochowa Sodality, Diane Capellupo..…..……....314.398.7046
Polish Heritage Center Manager, Kathy Luedde......314.488.6669
Parish Cantor, Michael Franzoni……………………314.402.8027
Social Justice Committee, Virginia Brown…....……314.319.6524
“Chapel” Social Group, Ken & Sue Beekman.....…...636.936.1785
Polish Heritage Library, Alicja Kaminska...................636.441.1677
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St. Stanislaus
Kostka Parish
Welcomes You!
All baptized Christians are welcome to share in the
Eucharist and to join us in receiving Holy Communion.
Please come forward in the central aisle and
receive the bread either in the palm of your
outstretched hand, or on your tongue. The
wine follows; please drink from the cup as it
is extended to you. Let us know if you are
unable to come forward, we will be happy
to bring communion to you. Gluten-free
communion wafers are available for those
who need them. Please ask the priest or deacon who is
distributing bread at communion.
Request from the Sacristan: If you wear lipstick and can
wipe it off or blot it before communion, it would be
much appreciated. Communion cups are wiped clean
after each person sips, but it’s really hard to remove
lipstick from the linen purificators (towels). Thanks you!

SACRED SPACE * TIME * LANGUAGE
It is our tradition to maintain silence in worship areas so
that people may pray. Please help us preserve an
atmosphere of quiet reverence before Mass. Silence
your cell phone, let go of distractions, and let the silence
and the music be sabbath gifts as we create sacred space
and time together.
During our English Masses we continue to use the
originally authorized English translation of the Vatican II
Liturgy - you may notice 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.

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 am. It is based on the
Lectionary Scripture selections read on
Sunday Mass. This program helps
make the Scriptures easier to
understand, explain historical and
cultural background and encourage the participants to
apply these texts to their daily lives.
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October 5
4:00 p.m

Vigil of the Twenty-Seventh Ordinary Sunday
† Adam Kaminski
Intention of Jadwiga Brown
October 6
Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
† Mary Adams
Intention of Debbie Kornberger
11:00 a.m.
† Marian Bożek
(Polish)
Intencja ks. Marka
October 12
Vigil of the Twenty-Eighth Ordinary Sunday
4:00 p.m
Suzanne Chisum - Prayers for health
Intention of Lee Olszewski
October 13 Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
† Rita Zysk Graham
Intention of Felicia Schnittker
11:00 a.m.
†
(Polish)
Intencja
October 19
Vigil of the Twenty-Ninth Ordinary Sunday
4:00 p.m
† Kathy Miller
Intention of Susan Mello
October 20 Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
† Adam Kaminski
Intention of Our Lady of Czestochowa Rosary Sodality
11:00 a.m.
† Kazimierz Stolarz w 2 miesiące po śmierci
(Polish)
Intencja Szwagierki Krystyny
October 26
Vigil of the Thirtieth Ordinary Sunday
4:00 p.m
† Greg Vogel
Intention of Susan Mellow & Family
October 27 Thirtieth Sunday in Ordinary Time
9:00 a.m.
Stan & Mariann Novak - 60th Wedding Anniversary
Intention of The Family
11:00 a.m.
† Sharon Ryan
(Polish)
Intention of Her Mom & Sister
November 1 All Saints - Wszystkich Świetych
6:00 p.m
††† November Mass for Deceased
Msza Wypominkowa
November 2 All Souls - Wszystkich Zmarłych
4:00 a.m.
† Mitch Jeglijewski
Intention of Barbara Jeglijewski
November 3 All Souls - Wszystkich Zmarłych
9:00 a.m.
†† Antonia & Petronalla Kaminski
Intention of Leona Kaminski
11:00 a.m.
††† November Mass for Deceased
(Polish)
Msza Wypominkowa

MASS INTENTIONS * INTENCJE MSZALNE
Please call the rectory, or visit on Sunday, to schedule a
Mass for your loved ones, living or deceased.
Intencje Mszalne można zamawiać przez telefon w
biurze parafialnym, lub po niedzielnej Mszy Świętej.
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At the time this bulletin was sent to print
there were no funerals in the month of September
W czasie wysyłania tego biuletynu do druku
nie odbył się we wrześniu żaden pogrzeb

KATHERINE POLIZZI & CHARLES (JERRY) COVA
WERE MARRIED ON AUGUST 31, 2019
MICHELLE HENDERSON & JAMES BOHNAK
WERE MARRIED ON SEPTEMBER 14, 2019

THEODORE DAVID GIBSON
Born:
January 7, 2019
Baptized: August 31, 2019
Parents:
David & Megan (nee Ritterbusch) Gibson
Godparents: David Meyer & Kari Kraatz

THERE IS A PROMISE OF MARRIAGE BETWEEN:
JESSICA HITCHCOCK & AARON FORSYTHE
ON OCTOBER 5, 2019 AT 1:00 P.M.
CICILEY JOHNSON & LAMONT GORDON
ON OCTOBER 6, 2019 AT 2:00 P.M.
DENISE RIVERS & ALPHA NICKELBERRY
ON NOVEMBER 3, 2019 AT 5:30 P.M.
MARGARET EVEKER & JOSEPH MEISEL
ON DECEMBER 7, 2019 AT 1:30 P.M.
KIMBERLY ROY AND AARON PILE
ON DECEMBER 14, 2019 AT 1:30 P.M.

WELCOME TO OUR NEWEST PARISHIONERS:
FR. ROBERT CARUSO,
KEN AND KAREN SCHUMM

MISSION STATEMENT
We are a vibrant community of believers who proudly
profess Catholic faith and celebrate Catholic sacraments.
We cherish and cultivate Polish roots of our founders,
while welcoming and celebrating diversity of all who
enter. Faithful to the spirit of the Second Vatican
Council, we profess our faith in Christ in the living
Catholic tradition. We stand open to dialogue with all
people of good will.

WEDNESDAYS OF NOVEMBER:
MASSES FOR DECEASED

ŚRODY LISTOPADA:
WYPOMINKOWE MSZE ZA ZMARŁYCH

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 there will be a series of six Masses, offered
on November 1st, 3rd, and then every Wednesday in
November for the souls of those departed whose names
you wish to provide us. If you are interested in having
these six 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.

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 zostanie odprawiona seria sześciu Mszy
Wypominkowych: 1 i 3 listopada, oraz w każdą środę
listopada o godz. 11:30 w intencji tych zmarłych, których
imiona zechcą nam Państwo podać. Osoby
zainteresowane ofiarowaniem tych
5 wypominkowych Mszy Świętych
w intencji swoich bliskich zmarłych
proszone są o zrobienie tego w
specjalnej kopercie, którą można
znaleźć na kaloryferze przy
bocznym wejściu do kościoła.
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Dear Parishioners and Friends,

In the movie, ‘The Book of Eli’ starring Denzel Washington, one of the characters in the movie seeks to obtain a
Bible, use the Bible as tool for oppression. This characterization of the Bible falls in line with the view that ‘religion is
opium of the masses’. In context of this view of religion, by wielding of the Bible over others, a person seeking to take
advantage of people, a person seeking to manipulate and control can seduce people into ceding control of their own
lives to Bible wielders, to Bible thumpers.
Truth be told, people have at various times utilized the Christian religion as tool of oppression. In 1838 first President
of the South Carolina State Baptist Convention said “The right of holding slaves is clearly established by the Holy
Scriptures, both by precept and example.” Church History Is Littered with Oppression and Violence and this
objection is a statement of fact, which cannot be avoided.
When Bibles were given to slaves, they omitted most of the Old, and big chunks of the New Testament. The so-called
“Slave Bible” told of Joseph’s enslavement but left out the parts where Moses led the Israelites to freedom. The Slave
Bible was actually titled Parts of the Holy Bible, selected for the use of the Negro Slaves, in the British West-India Islands. In the
U.S., some sermons aimed at enslaved people portrayed Joseph as someone who “accepts his lot in life, keeps his faith
in God and in the end is rewarded for it.” The Slave Bible may have wanted to impart a similar lesson to its
audience. Passages that emphasized equality between groups of people were also excised. This included: “There is
neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ
Jesus” (Galatians 3:28). The Slave Bible also doesn’t contain the book of Revelations, which tells of a new heaven and
Earth in which evil will be punished. In contrast, one of the passages that remained was one that proponents of slavery
loved to cite: “Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in
singleness of your heart, as unto Christ” (Ephesians 6:5).
The Good Book has been used to affirm the enslavement and exploitation of complete races of people who look
different than those in power. It has been used to silence and dehumanize women as “less than” and inferior. Some
Bible scholars have gone as far as saying women lack the image of God. Obviously, this leads to abuse and
exploitation. It has been used to justify some of the bloodiest and unjust wars in human history. It has been used to
isolate entire segments of society as though they are modern day lepers who are trying to infect the rest of the society.
On the other hand, a massive number of human rights and liberation movements throughout history have been fueled
by a community who held the Bible as their sacred text. To name a few: The civil rights movement, modern
unearthing of the sex trafficking industry, global reduction of poverty and increased access to clean water, overturning
South African apartheid, etc… This begs the question, “Is the problem the Bible, or the way in which we have
interpreted it over centuries of Church history?”
Let’s be honest, many folks have been reading the Bible since they were small children and now approach it with so
many assumptions around interpretation and application that our engagement with the living text has calcified. On the
other hand, those who are new to following Jesus are asking where this book containing violence, infidelity and
tribalism fits into liberating love and faithful discipleship.

We have two choices: 1. Continue with our assumptions about the text and stay comfortable (and potentially
resentful), or 2. Engage the text critically seeking a renewed understanding of its place in our Christian story. I would
endorse the latter. We don’t honor the Scriptures by dancing around the hard questions that force us into the muck
and messiness of this complex story. No, we honor the Scriptures when we push into them with an eye
toward understanding where they fit in God’s story of reconciliation with humanity and redemption of all the cosmos.
It should make us squirm when we read about God endorsed genocide in the Old Testament and dehumanizing
endorsements of “slavery” and gender inequality in the New Testament. We can let that squirming fester and lead us
to resentment or withdrawal, or we can jump right into it seeking to understand beyond a surface reading that fails to
invite us into the depth and breadth of the text in context.
We don’t follow the Bible, we follow Christ. When those get inverted, bad things happen. Yes, the Bible is one of the
primary resources for faithfully following Christ, and we are commanded to obey Scripture, but it is a means to an
end…not the end in and of itself.

Fr. Marek
Pastor

St. Stanislaus
Drodzy Parafianie,

Październik 2019
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W filmie „Księga Ocalenia” (The Book of Eli) jeden z bohaterów próbuje wejść w posiadanie Bibli aby uzyskać moc
kontroli nad innymi ludźmi. Jego rozumienie Bibli pokrywa się z tezą, że „religia to opium dla ludu”. W takim
kontekście ktoś kto dzierży w ręku Pismo Święte i posługuje się jego autorytetem, ma moc manipulowania i
kontrolowania ludzkich mas.
Jeśli chcemy być szczerzy, to musimy przyznać że na przestrzeni wieków wiele razy używano religii chrześcijańskiej
jako narzędzia kontroli i opresji. W 1838 r. pierwszy przewodniczący Konwecji Baptystów w stanie Południowej
Karoliny przekonywał swoich słuchaczy, że „prawo do posiadania niewolników jest wyraźnie ustanowione w Piśmie
Świętym, tak słowem jak i przykładem.” Historia Kościoła pełna jest, niestety, przykładów wyzysku i przemocy
dokonywanych z Biblią w ręku.
Kiedy rozdawano niewolnikom Biblie, usuwano z nich liczne fragmenty tak Starego jak i Nowego Testamentu. Tak
zwana „Biblia Niewolników” skupiała się na historii sprzedanego do niewoli Józefa, ale omijała rozdziały mówiące o
Mojżeszu wiodącym lud wybrany z niewoli egipskiej. Pełna nazwa tej wersji to „Części Świętej Biblii, wybrane dla
użytko Niewolników Murzyńskich w Brytyjskich Wyspach Zachodnich Indii.” W Stanach Zjednoczonych pastorzy
zachęcali niewolników aby brali przykład z pokory Józefa, który po sprzedaniu do niewoli poddaje się swojemu losowi,
pielęgnuje wiarę w Boga, i na koniec zostaje za to wynagrodzony. Taki był głowny cel „Biblii Niewolników” – zachęcić
do posłuszeństwa swoim właścicielom i wyperswadoć jakiekolwiek pomysły o wolności czy równości. Nie dziwi więc
fakt, że fragmenty mówiące o równości wszystkich ludzi zostały usunięte z takiego wydania. Nie było w nim 3 rodziału
Listu do Galatów „nie ma już Żyda ani Greka, wolnego ani niewolnika, nie ma już kobiety ani mężczyzny, bo jesteśmy jednym w
Chrystusie Jezusie” (Ga 3:28). Biblia Niewolników nie zawierała również fragmentApokalipsy mówiących o nowym niebie i
nowej ziemi, gdzie zło będzie ukarane. Pozostał tam jednak ulubiony cytat właścicieli niewolników: „Niewolnicy, ze
czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi” (Ef 6:5).
Biblia była sprytnie wykorzystywana aby usprawiedlić istnienie niewolnictwa i podporządkowanie całych grup
ludzkich. Używano jej aby zamknąć usta kobietom i traktować je jako podrzędna kategorię społeczeństwa. Niektórzy
bibliści uważali nawet, że kobiety nie mogą być tak naprawde stworzone na Boży obraz i podobieństwo! Ta święta
księga służyła za usprawiedliwienie najbardziej krawywch i niesprawiedliwych wojen w ludzkiej historii. Używano jej aby
izolować całe segmenty społeczeństwa jakby byli ludźmi trędowatymi, próbującymi zarazić resztę populacji. Istnieje też, Bogu dzięki,
druga strona medalu: spora liczba ruchów wyzwoleńczych i walczących o równouprawnienie powstała w łonie wspólnot, w których
Biblia jest świętym tekstem. Oto krótka lista kilku przykładów: ruch na rzecz praw człowieka, czy też walka ze zniewoleniem
seksualnym ubogich kobiet oraz dzieci, ruch mający na celu ograniczanie globalnego ubóstwa, czy też równy dostęp do
czytej i pitnej wody, a nawet rewolucja przeci systemowi aprathaidu w Południowej Afryce. Rodzi się więc uzasadnione
pytanie: „Czy problemem jest Pismo Święte, czy też nasze sposoby jego interpretacji?”
Bądźmy szczerzy, wielu ludzi którzy czytali Biblię od dziecka podchodzą do niej z tak wielką liczbą z góry ustawionych
założeń, interpretacji i zastosowań, że ten święty tekst stał się dla nich twardy jak cement. Z drugiej zaś strony, osoby
które dopiero odkrywają przesłanie Chrystusa i pragną iść za Jego przykładem próbują zrozumieć jak ta księga pełna
przemocy i uprzedzeń może być pomocna w służbie wyzwalającej miłości i prawdziwego uczniostwa.
Mam więc do wyboru dwie opcje: 1) Podążać tą samą ścieżką co dotąd i używać tych samych interpretacji, które
pozwalają nam czuć się komfortowo w Biblią w ręku; 2) Podejść do świętych tekstów w świeży, krytyczny sposób,
szukając lepszego zrozumienia ich miejsca w historii chrześcijaństwa. Nie ukrywam, że tylko ta druga opcja ma dla
mnie sens. Nie robimy Biblii żadnej przysługi drepcząc na palcach wokół trudnych pytań. Nie, o wiele lepiej
uszanujemy tę świętą księgę jeśli z odwagą odpowiemy na złożone pytania i spróbujemy zmagać się z trudnymi kartami
naszej historii. Ten proces nie jest czymś przyjemnym czy komfortowym, bo opowieści o Bogu rozkazującym zabijać
całe miasta z mieszkającymi tam dziećmi i kobietami powinny nas kłopotać. Powinna nas gorszyć biblijna akceptacja
niewolnictwa i brak poszanowania kobiet na równi z mężczyznami. Takie nieprzyjemne, mało komfortowe odczucia
mogą prowadzić do zniechęcenia lub zaprzestania czytania Pisma Świętego, ale mogą też one zmobilizować nas do
poszukiwania głębszego znaczenia oraz lepszego poznawania historycznego kontekstu poszczególnych tekstów.
Jako chrześcijanie nie podążamy za Biblią, lecz za Chrystusem. Wywrócenie tej hierarchii ważności do góry nogami
prowadzi do błędów i wypaczeń. Tak, Biblia jest jedną z najważniejszych pomocy w wiernym podążaniu za Chrystusem i
powinniśmy dobrze znać jej treść, ale jest ona tylko środkiem wiodącym do celu – a nie celem samym w sobie.
Ks. Marek
Proboszcz
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE

October 5:Outdoor Mass & Blessing of the Animals

5 października: Błogosławieństwo zwierząt

The Blessing of animals is conducted in remembrance of St.
Francis of Assisi’s love for all God’s creatures. We invite all the
animals with their human friends to join us for a special
outdoor Mass on Saturday, October 5th at 4:00 pm. Let this
joyful ceremony remind us of the sacredness of all life!

Na pamiątkę Św. Franciszka z Asyżu, który kochał nie
tylko ludzi ale wszystkie Boże stworzenia, w sobotę 5
października odbędzie się błogosławieństwo zwierząt na Mszy
o godzinie 4:00 po południu. Wszystkie zwierzęta wraz z ich
ludzkimi opiekunami zapraszamy na tę radosną ceremonię!

October 6: Investiture Ceremony

6 października: Ceremonia Obłóczyn

Last year one of our parishioners has begun his seminary
training, and is taking classes at the STEP Program
through Notre Dame University. To symbolize his
commitment to training for the holy orders, Jonathan
Batchelor will be solemnly vested with a clerical garb
(cassock and a seminarian’s collar) during 9:00 a.m.
Mass on October 6th. Such an outward sign serves as
a visible symbol of one’s willingness to do the will of
God in the service of God’s people. Come, celebrate with us
God’s gift of vocation to ordained ministry in our midst!

Rok temu jeden z naszych parafian rozpoczął formację
seminaryjną i odbywa teraz studia w programie STEP
na Uniwersytecie Notre Dame. Na znak jego poświęcenia
w przygotowaniu do ewentualnego przyjęcia święceń,
Jonathan Batchelor zostanie oni obłóczony
(otrzyma sutannę i klerycki kołnierzyk) w niedzielę
6 października, podczas Mszy Świętej o godz. 9 rano.
Ten zewnętrzny znak jest widzialnym symbolem
gotowości w pełnieniu woli Bożej poprzez służbę
Ludowi Bożemu. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za dar
powołań w naszej wspólnocie!

October 22: Free Hot Lunch (Soup Kitchen)
On every fourth Tuesday of the month St. Stanislaus is
serving a free hot lunch, from 12:00 to 1:30 pm, to
anyone who cares to drop by. This meal not only
provides food for the needy, but also is an opportunity
to build a closer relationship with our neighbors. We
could use your help, either your labor or your financial
support. If you have time we will meet at 11:00 am to
prepare to serve our guests.

22 października: Darmowy Lunch dla Ubogich

November 3: Chruściki Frying “Party”

3 listopada: Smażenie chruścików

We need volunteers to help us make chruściki (Polish
bowtie cookies) for the Fall Festival! Please join us on
Sunday, November 3rd at 10:00 a.m. at the Polish
Heritage Center. Please, contact Gene Koziatek at
314.846-7819 to pre-order a pan of our famous cookies!

Potrzebujemy pomocników do pomocy przy smażeniu
przepysznych i bardzo popularnych ciasteczek chruścików! Jeśli możesz pomóc to przyjdź do Domu
Dziedzictwa Polskiego w niedzielę 3 listopada o godz. 11
rano. Wszystkich pragnących zamówić pudełko chruścików
prosimy o kontakt z Gene Koziatek (314-846-7819).

November 1, 2 & 3: All Saints & All Souls
As Catholics, we begin November by remembering
those who have died. The first two days of November
are called All Saints Day and All Souls Day. On these
important days we remember that we all are members of
the People of God: united with God, we are also united
with all Christians who have come before us: those who
are saints already, as well as those for whom we still pray
that they too achieve eternal happiness in
God’s presence. On November 1 (Friday)
All Saints Day Holy Mass will be offered at
6:00 p.m. All Souls Day Masses will be
offered on November 2 (Saturday) at 4:00
p.m. and November 3 (Sunday) at 9:00 a.m.
and 11:00 a.m.

W każdy czwarty wtorek miesiąca działa u nas tzw.
kuchnia dla ubogich. Od 12 w południe do 1:30 po
południu serwujemy gorący posiłek dla osób
bezdomnych i ubogich z naszej dzielnicy. Bardzo
liczymy na pomoc - tak przy wydawaniu posiłku jak i na
datki finansowe. Zainteresowanych pracą w ten dzień
zapraszamy do przybycia o 11 rano do kuchni w PHC.

1, 2 i 3 listopada: Wszystkich Świętych
i Wszystkich Wiernych Zmarłych
Jako katolicy, rozpoczynamy listopad od pamięci o
zmarłych przez świętowanie dni Wszystkich Świętych
oraz Wszystkich Zmarłych. Te dwa ważne święta
przypominają nam, że jesteśmy członkami Ludu Bożego:
zjednoczeni z Bogiem oraz ze wszystkimi ochrzczonymi
– z tymi którzy są już świętymi, jak i z tymi, o
których wieczne szczęście w Bożej obecności
wciąż się modlimy. Pierwszego listopada o godz.
6:00pm, oraz trzeciego listopada o godzinie
11:00am odprawione będą w naszym kościele
Msze Święte Wypominkowe za zmarłych
członków naszych rodzin, przyjaciół, i parafian.
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE

November 3: “Trunk or Treat” & Bonfire

3 listopada: Halloween na parkingu

On the Sunday after “All Hallows” (All Saints) we
invite all our young friends, ages 17 and younger,
to join us for a joyful “Trunk or Treat”
celebration from 10:15 a.m. until 10:45 a.m.
(between the Masses). Please dress in church
appropriate customs to make sure that you will
not get locked in church’s scary dungeon with all the
vampires, demons, and such! Our adult members and
friends are encouraged to come with trunks full of
goodies and treat our youngsters with sweet generosity!
This year, after our “Trunk or Treat” event is completed,
we invite all the children for a small bonfire adventure
behind the church. We will provide marshmallows for
roasting, as well as small sausages and buns.

W niedzielę po Wszystkich Świętych
organizujemy zabawę Halloween na
przykościelnym parkingu od 10:15 do
10:45 rano! Dzieci i młodzież poniżej 17
roku życia prosimy o przybycie w
Halloween’owych kostiumach! Dorosłych
zaś prosimy o wypełnienie bagażników swoich
samochodów słodyczami - przebrane dzieci zamiast
chodzić od domu do domu będą wędrowały od
samochodu do samochodu oczekując na słodki
poczęstunek.
Po zakończeniu pierwszej części tej zabawy, zapraszamy
wszystkie dzieci na ognisko połączone z pieczeniem
kiełbasek i przyrząniem słodkich “s’mores”.

November 10: Fall Festival

10 listopada: Festyn Jesienny

Please join us for our annual Fall
Festival on Sunday, November 10th.
After Solemn Bi-lingual Mass (10:00
am) we will celebrate with great Polish
food and drinks, live Polka music, and
lots of fun for all ages. Make sure to invite your family
and friends - let them feel the joy of being Polish for a day!

Parafialny Festyn Jesienny odbędzie się
w niedzielę 10 listopada! Zaproś swoich
przyjaciół by dołączyli się do nas na
uroczystą Mszę Świętą w obu językach o
10 rano, a potem na przepyszny obiad,
polskie napoje, ciekawe stoiska i pełen atrakcji dzień przy
dźwiękach muzyki polka!

November 24: Parish Thanksgiving Brunch

24 listopada: Parafialny Obiad Dziękczynienia

On Sunday before Thanksgiving Day we will take time to
gather at the table and express our gratitude for God’s
blessings that our Parish and each one of us has received.
We invite everybody to join us for a Thanksgiving Potluck
Dinner on November 24th at 10:30 a.m. (there will be
only one Mass on that day). Please call Deacon Donna at
(314) 323-6415 to discuss what kind of a dish you can bring.

W niedzielę przed Świętem Dziękczynienia zbierzemy się
wokół stołu by wyrazić wdzięczność za liczne dary, które
wszyscy otrzymujemy od Boga. 24 listopada o godz.
10:30 rano zapraszamy wszystkich na Parafialny Obiad
Dziękczynienia w stylu “potluck”, czyli każdy obecny
przynosi jedną potrawę do wspólnego stołu. Prosimy o
kontakt z Donną (314-323-6415) aby skoordynować
różne potrawy.

December 1: Holiday Church decorating
On Sunday, December 1st 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!

1 grudnia: Dekorowanie kościoła na Święta

December 7 & 8: Meet & Greet With Fr. Jacek

8 grudnia: Spotkanie z Ks. Jackiem

Our friends from Poland, Fr. Jacek Zdrojewski and his
wife Agnieszka Zdrojewska, will be visiting St. Stanislaus
on the weekend of December 7-8. After Saturday Mass
we will go together to Imos Pizza, and on Sunday the
ladies from the Czestochowa Sodality will host a special
“Meet & Greet” party in the Polish Heritage Center at
12:15 pm. Join us for this happy time and use this chance
to meet a great priest from the Polish Catholic Church in
Poland (member Church of the Old Catholic Union of
Utrecht)

W drugi weekend grudnia będziemy goƴ cić w naszej
parafii ks. Jacka Zdrojewskiego z jego żoną Agnieszką.
W sobotę 7 grudnia, po Mszy Świętej spotkamy się w
pizzeria Imo’s, a w niedzielę 8 grudnia panie z Sodalicji
Matki Boskiej Częstochowskiej zapraszają wszystkich na
przyjęcie w Domu Dziedzictwa Polskiego o godz. 12:15
pm. Zapraszamy by skorzystać z tej okazji spotkania z
księdzem z Kościoła Polskokatolickiego w Polsce
(należącym do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich).

W niedzielę 1 grudnia o 12:15 po południu w naszym
kościele ustawiane będą dekoracje świateczne oraz
szopka.
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“WORD FROM POLAND”

KILKA SŁÓW Z POLSKI

You live in a country where most people have their
origins in some far-away place, a vast majority of
Americans are descendants of emigrants. Even though I
do not live in America, my family’s history fits this
American model very well. Although I am a Pole who
was born in Poland, both of my grandmothers, and a
grandfather on my mother's side, were not born in
typical Polish settings. My mother’s father was born in
Ukraine in the Russian family. During World War II he
served in the US Army in France - I have his military ID
and I showed it to the consular officer during our Visa
interview last month. My grandmother, actually both of
my grandmothers, were born before World War II in
what used to be called the Free City of Gdansk to
indigenous (autochthon) families. One of my childhood
memories is the fact that their German was much better
than their Polish, especially in writing.
My father’s father was born in Strasburg, France, and he
came from a noble family. Yes, we do have a family crest
that nobody is using any more… During World War II
he was imprisoned in a Nazi concentration camp in
Stuthof. He stayed alive thanks to his high proficiency in
German, French and Polish – the Nazis enrolled used
him as an accountant in camp office and his main duty
was to work on prisons registration lists; make amendments
on the camp prisoners’ lists when their situation got changed,
they died or got relocated to other concentration camps. World
War II has had a big impact on my family’s history, as
surely it has done to others too.
Today we all - my family and relatives - write a new
chapter of this history. I also look forward to meeting
you in just a few months and having a chance to include
you all in another chapter, for I have always believed that
each person we meet even once becomes a part of our
history, and in the same moment of encounter our life
paths cross and some of them get united and they create
a common track, which leads to a common goal.
Fr. Jacek

Ameryka to kraj, w którym zdecydowana większość
obywateli ma korzenie rodzinne z związane z inną
narodowością i innym krajem pochodzenia i pod tym
względem bardzo pasuję do Was. Chociaż jestem Polakiem
urodzonym w Polsce, to jednak polskiej krwi jest we mnie
niewiele. Rodziny moich dziadków ze strony mamy, jak i babcia
ze strony ojca nie wywodzili się z typowo polskich domów.
Mój dziadek ze strony mamy, pochodził z Ukrainy, a
jego rodzice z Rosji. Podczas II Wojny Światowej
dziadek był żołnierzem Armii Amerykańskiej na terenie
Francji, posiadam jego legitymację wojskową, która
bardzo zainteresowała konsula podczas naszej rozmowy
o wizę w Amerykańskiej Ambasadzie. Z kolei babcia, a
raczej obie moje babcie urodziły się na terenie
przedwojennego Wolnego Miasta Gdańska w rodzinach
autochtonicznych, więc i w nich polskiej krwi płynęło
niewiele. Do dziś pamiętam, że obie moje babcie w piśmie
lepiej posługiwały się językiem niemieckim niż polskim.
Natomiast dziadek po stronie taty urodził się we
Francuskim Sztrasburgu i pochodził z rodziny
szlacheckiej-tak mam herb rodzinny! Dziadek w czasie
wojny był więźniem obozu koncentracyjnego w
Stutthofie, który przeżył w zasadzie tylko dlatego, że
bardzo dobrze posługiwał się językami: polskim,
francuskim i niemieckim i był potrzebny nazistom jako
tłumacz i księgowy. W obozie jego głównym zadaniem
było prowadzenie ewidencji więźniów, którzy przybywali
do obozu, umierali w nim, bądź byli przemieszczani do
innego obozu. II Wojna Światowa to fragment trudnej
historii, która odbiła swój ślad również na mojej
rodzinie, zapewne też na wielu innych. Ale dziś zarówno
ja, jak i moi bliscy piszemy kolejne karty tej historii, a za
moment będę ją pisał razem z Wami! Zawsze powtarzam, że
każdy człowiek, który staje na drodze naszego życia,
jednocześnie staje się częścią naszej własnej historii. Drogi
naszego życia wzajemnie się przenikają, splatają się i łączą,
tworząc wspólny szlak zmierzający do wspólnego celu.
Ks. Jacek

R ITE OF C HRISTIAN I NITIATION OF A DULTS
Our parish continues to offer the RCIA program. It
is an eight months long process whereby those
interested in learning about the Catholic faith come
together on a weekly basis to learn about the
Scriptures and the teachings of the Church, and at
the same time to discover where God is present in
their lives. The process is designed for those adults who
are unbaptized, baptized in another Christian tradition,
or baptized but not confirmed Catholics. Classes start in
September. If you, or someone you know is
interested, please contact Fr. Marek at
pastor@saintstan.org or 314-278-8887.

OBRZĘDY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
WTAJEMNICZENIA DOROSŁYCH (RCIA)
Nasza parafia kontynuuje w tym roku program
RCIA (Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia
Dorosłych). Jest to ośmiomiesięczny proces, w trakcie
którego osoby zainteresowane katolicyzmem spotykają
się co tydzień by wspólnie studiować Pismo Święte i nauczanie
Kościoła. Proces ten jest przeznaczony dla osób
nieochrzczonych lub ochrzczonych w innych kościołach, lub też
dla katolików którzy nie otrzymali sakramentu bierzmowania.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z ks.
Markiem: pastor@saintstan.org lub 314-278-8887.
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ABSOLUTELY ANNIE

OD MATKI ANI

Time for school, Time to REFOCUS
It’s a natural time to deepen existing ministries, start new
groups, and sometimes even launch new programs. At
St. Stan, we see the children come back, and welcome
new people that hear about us through word of mouth,
social media, sermons that appear on YouTube, the
possibilities are endless.
People this time of year are often in a learning frame of
mind, a new window to the world is open and anything
seems possible. Back to school can ignite these feelings
in adults as well, it’s like a mini New Year. Parents think
about how much more they can be involved in school, or
perhaps in church. Back to school season also is a time
of refocus for our church, bringing people together,
trying new ways of doing things. This is a time for our
Pastor and us to assess our church and to restore some
vibrancy, purpose and growth. As Fr. Marek shared
recently in one of his homilies, we need to Sing a New
Church into being. I loved this on so many levels!
I recently read an article about how to “Refocus Your
Declining Church” and was a bit shaken when I read
over three-quarters of Americans, 77 percent, say
religion is losing its influence on American life. Can this
devastating trend be reversed in time to preserve the
effectiveness of the church in North America?
I truly believe we must have a clear focus on evangelism
and outreach. We are doing some of that now but we
must step up our game and do more. Perhaps it is time
for St. Stanislaus to try the “refocus method”: Review
our congregation’s history so that we can reconnect with
our tradition. Evaluate the effectiveness of our
ministries, worship, and the use of our buildings.
Formulate a calendar of events that focuses on
evangelism and outreach. Objectively review worship
services with new people in mind. Create a new and
relevant look. Undergo hospitality training. Serve the
community first
My prayer for you is that we at all times keep our minds
open to new ideas to the guidance of the Holy Spirit as
She leads us to grow in our understanding of a refocus, a
new beginning for our church. Amen!
Mother Annie

Jesienny powrót dzieci i młodzieży do szkół i uczelni wyznacza
również rytm parafialnego życia, daje okazję do pogłębienia i
odświeżenia istniejących programów przy kościele, a czasami
prowadzi nawet do nowych inicjatyw. W Św. Stanisławie z
radością widzimy dzieci powracające na katechezę po wakacyjnej
przerwie oraz witamy nowych parafian, którzy odkryli naszą
wspólnotę dzięki dobremu słowu swojego sąsiada, lub zobaczyli
naszą reklamę na mediach społecznościowych, usłyszeli jedno z
naszych kazań na YouTube, czy jakiś inny ciekawy sposób.
Ta pora roku zachęca wielu z nas do spojrzenia na świat przez
nowe okulary, bo każdy początek nowego roku szkolnego czy
akademickiego to taki mini Nowy Rok. Rodzice decydują się być
bardziej zaangażowani w szkolne i kościelne przygody dzieci. Jest
to też okazja by przyjrzeć się lepiej możliwościom wzrostu w
naszym kościele, probowania nowych metod budowania
parafialnej wspólnoty. Ten okres może być świetną okazją byśmy
razem z naszym księdzem proboszczem poszukiwali nowych
sposobów na „odświeżenie” oblicza tej parafii.
Czytałam niedawno ciekawy artykuł „Odświeżanie
Wymierającego Kościoła” – zaskoczyła mnie zawarta tam
informacja, że 77% Amerykan uważa iż religia traci wpływ na ich
życie. Czy tak negatywny trend może być odwrócony? Czy uda
nam się zachować pozytywny wpływ chrześcijan na
społeczeństwo?
Uważam, że aby tak się stało ludzie wiary muszą skupić swoją
uwagę na ewangelizacji i posłudze. To prawda – w naszej parafii
próbujemy to robić, ale powinniśmy zwiększyć nasze wysiłki.
Może warto więc i w Św. Stanisławie spróbować metody
„refocus”: Review – odświeżyć znajomość naszej historii,
abyśmy mogli być wierni własnym korzeniom. Evaluate – ocenić
efektywność różnych duszpasterstw, posług, i używania naszych
budynków. Formulate – formułować kalendarz skupiający się na
ewangelizacji i posłudze. Objectively – obiektywnie ewaluować
atrakcyjność naszych nabożeństw pod kontem gości i nowych
parafian. Create – stworzyć nowy i atrakcyjny wygląd. Undergo –
przejść trening gościnności. Serve – przede wszystkim służyć
naszej wspólnocie.
Modlę się o otwartość naszych serc i umysłów na
prowadzenie Ducha Świętego w tym procesie odnowy i
odświeżania wspólnoty tego Kościoła!
Matka Ania

FUNDRAISING THROUGH SCHNUCKS

WSPIERANIE PARAFII - ZAKUPY W SCHNUCKS

We are enrolled in Schnucks “e-Scrip” fundraising
program and you can easily support us every time you
shop at Schnucks! E-Scrip cards can be found in
a fliers stand by the entrance to our church.
Once the cards are activated, every time you
swipe it at any Schnucks store, a contribution up
to 3% will go to our Parish.

Sieć sklepów spożywczych “Schnucks” oferuje program
“eScrip” za pomocą którego można wspierać naszą Parafię. Za
każdym razem gdy robimy zakupy w Schucks’ie
trzeba użyć przy kasie specjalną kartę, dzięki czemu
nawet do 3% naszego końcowego rachunku wesprze
naszą Parafę. Karty “e-Scrip” znajdują się obok
biuletynów przy bocznym wejściu do kościoła.
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SAINT OF THE MONTH

ŚWIĘTA MIESIĄCA

St. Maria Faustina's name is forever linked to the annual
feast of the Divine Mercy (celebrated on the Second
Sunday of Easter), the Divine Mercy Chaplet, and the
divine mercy prayer are recited each day by many people
at 3 p.m. - the time of Jesus’ passing.

Imię Siostry Faustyny będzie już na zawsze łączone ze Świętem
Bożego Miłosierdzia (obchodzonym w 2 Niedzielę Wielkanocy),
z koronką do Bożego Miłosierdzia oraz z modlitwą o Boże
Miłosierdzie, którą wielu wiernych odmawia każdego dnia o
godzinie 3 po południu.

Born in what is now west-central Poland (part of
Germany before World War I), Helena was the third of
10 children. She worked as a housekeeper in three cities
before joining the Congregation of the Sisters of Our
Lady of Mercy in 1925. She worked as a cook, gardener
and porter in three of their houses. In addition to
carrying out her work faithfully,
generously serving the needs of the
sisters and the local people, she
also had a deep interior life. This
included receiving revelations from
the Lord Jesus, messages that she
recorded in her diary at the request
of Christ and of her confessors.

Urodzona w centralnej Polsce (choć przed II Wojną Światową
było to terytorium niemieckie), Helena była trzecim z 10 dzieci.
Przed wstąpieniem do Zgormadzenia Siostry Matki Bożej
Miłosierdzia w 1925 roku pracowała ona jako pomoc domowa
w trzech różnych miastach. W zakonie pełniła funkcje kucharki,
ogrodniczki oraz pracowała na furcie w trzech różnych domach
zakonnych. Poza sumiennym
wykonywaniem swoich obowiązków w
służbie wspólnoty zakonnej, prowadziła
ona głębokie życie duchowe, którego
częścią były objawienia otrzymane od Pana
Jezusa. Treść tych objawień Siostra Faustyna
zapisała na polecenie swojego spowiednika
w Dzienniczku.

At a time when some Catholics had
an image of God as such a strict
judge that they might be tempted
to despair about the possibility of
being forgiven, Jesus chose to
e m pha si ze h i s me rc y a n d
forgiveness for sins acknowledged
and confessed. “I do not want to
punish aching humankind,” he
once told St. Maria Faustina, “but I
desire to heal it, pressing it to my
merciful heart” (Diary 1588). The
two rays emanating from Christ's
heart, she said, represent the blood
and water that poured out after
Jesus' death (Gospel of John 19:34)Because Sister Maria
Faustina knew that the revelations she had already
received did not constitute holiness itself, she wrote in
her diary: “Neither graces, nor revelations, nor raptures,
nor gifts granted to a soul make it perfect, but rather the
intimate union of the soul with God. These gifts are
merely ornaments of the soul, but constitute neither its
essence nor its perfection. My sanctity and perfection
consist in the close union of my will with the will of
God” (Diary 1107).

W czasie gdy wielu katolików wyobrażało
sobie Boga jako surowego sędziego, lękając
się Boskich wyroków i tracąc nadzieje na
własne życie wieczne, Pan Jezus
zdecydował się objawić Siostrze
Faustynie swoje Miłosierdzie oraz
pragnienie przebaczenia ludzkich
grzechów. “Nie chcę karać ludzkości”
powiedział On kiedyś, “lecz pragnę ją
uzdrowić, tuląc do mojego miłosiernego
serca” (Dzienniczek 1588). Dwa promienie
wypływające z Chrystusowego serca na
słynnym obrazie Bożego Miłosierdzia
mają symbolizować krew oraz wodę
wypływającą z serca Pana Jezusa
przebitego na drzewie krzyża (Jn 19:34). Ponieważ
Siostra Maria Faustyna Kowalska zdawała sobie sprawę,
iż otrzymywane objawienia nie czynią nikogo świętym,
napisała ona w swoim Dzienniczku: “Ani łaski, ani
objawienia, ani dary udzielone duszy czynią ją doskonałą,
lecz raczej intymny związek duszy z Bogiem. Te
wszystkie dary to tylko ozdoby dla duszy, nie są jej istotą
ani nie czynią jej doskonałą. Świętość i doskonałość jest
wynikiem bliskiego związku, unii, duszy z Bożą
wolą” (Dzienniczek 1107).

Sister Maria Faustina died of tuberculosis in Krakow,
Poland, on October 5, 1938. Pope John Paul II beatified
her in 1993 and canonized her seven years later. Her
feast day is celebrated on October 5th.

Siostra Maria Faustyna Kowalska umarła na gruźlicę w
Krakowie 5 października 1938 roku. Papież Jan Paweł II
beatyfikował ją w 1933 roku, a siedem lat później ogłosił
ja świętą. Jej wspomnienie obchodzi się 5 października.
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HAPPY BIRTHDAY- STO LAT!

Raymond Malter
Romona Kaminski
Leigh Rolnicki
Debbie Campos
Paul Mydler
Audie Johnson
Edward Pogorzelski
Julie Scalise
Mary Ann Ricciotti

Oct. 2
Oct. 4
Oct. 4
Oct. 8
Oct. 11
Oct. 12
Oct. 12
Oct. 14
Oct. 17

Susan Bielawski
Judith Mika
Dominika Fidala
Kylie Fremder
James Senyard
Lori Fremder
Paul Campos
Wanda Wejzgrowicz

Oct. 19
Oct. 22
Oct. 23
Oct. 24
Oct. 25
Oct. 29
Oct. 30
Oct. 31

Please contact our Parish Secretary at (314) 421-5948, or
Sunday morning, if you would like your birthday listed (or
deleted). Please let us know if there is an error in this listing.

PRAY FOR THE SICK * MODLITWA ZA CHORYCH
Please notify the rectory if you
become sick or hospitalized *
Prosimy zgłaszać na plebanię imiona
osób chorych proszących o modlitwę.
Gary Booth, Sam Caira,
John Calcaterra, Mardy
Cuypers, Mary Ellen
Czerniewski, Carol Czarnecki,
Diane Daley, Raymond
Dienberg, Ellen Fox, Sandy Hall, Tim Harris, Carol
Klein, Richard Mazurek, John Meyer, Ronald Mika,
Mariann Novak, Suzanne Olszewski, Eileen Prose, John
Sitek, Julie Stichnote, Elena Schulte, Linda Schulte, Mary
Sulzer, Małgorzata Świerczyńska.

SODALITY’S WEEKLY 50/50 RAFFLE
Sodality will be selling 50/50 raffle
tickets inside the side entrance to
church each weekend after all masses to
help raise money for the Stained Glass
Windows. No need to be present for
drawing. Wining numbers will be posted
weekly on the Bulletin Board at the side
entrance of church. Winners will have 30 days to claim
their winnings! 1 ticket for $1/6 tickets for $5.

ST. STANISLAUS 150 CLUB
$150 AUGUST WINNER:
VIRGINIA KRUS
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FINANCIAL REPORT

AUGUST - SIERPIEŃ 2019
Income / Dochód:
Tithes - Offerings (Envelopes and Loose):
“Stole” Fees (Weddings and Funerals):
E-Scrip Rebate:
Other (Sales, Reimbursements, etc):
Expenses / Wydatki:
Payroll (Priest, Secretaries, Musicians, Sacristan):
Utilities (Electric, Gas, Water, Phones):
Supplies (Liturgical and Office):
Travel Expenses
Other (Deposit Refunds, Reimbursements, etc):
Monthly / Miesięczny
Fiscal Year to Date / Roczny

$19,692.07
$13,132.00
$1,170.00
$7.02
$5,390.07
$18,130.76
$11,319.82
$3,563.80
$1,187.40
$65.94
$1,993.80

profit
profit

$1,561.31
$2,182.46

THIS MONTH ALTAR FLOWERS ARE SPONSORED BY:
October 5-6:
October 12-13:
October 19-20:
October 26-27:

Flowers for our Lord
No sponsor
James Senyard
Virginia Rozmus

ITEMS ARE NEEDED FOR:
☻ Silent/Oral Auctions & Raffle Baskets: Please
consider either donating a basket, or items for baskets
we’ll be putting together. Examples for our baskets are:
Polish, St. Louis, sports, liquor and many others! Please
call Susan Mello at 314.962.3630.
☻ Wine Booth: Donations needed, please drop off at
Rectory Office or Polish Heritage Center
☻ Souvenir Booth: Please call Danica Koster at
314.421.5948. All donations are gratefully accepted
☻ Bakery Booth: Please bring your HOMEMADE
GOODIES to the Bakery Booth the day of the Festival.
Call Gene Koziatek at 314.846.7819 with any questions.
☻Volunteers Needed: If you have not already been
asked and have a few hours to help on the day of the
Festival please call Gene Koziatek at 314-846-7819. We
need help in a variety of duties.

Please, remember Saint Stanislaus
in Your Will

=

Pamiętaj, prosimy, o Św. Stanisławie
w swoim testamencie

HONORARY CONSUL OF THE REPUBLIC OF POLAND
KONSUL HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dr. Wojciech L. Golik
120 S Central Ave #1200
Clayton, MO 63105
ph. 314-439-6883 KHRPSTL@gmail.com

JOE VOGT

Sales & Leasing Professional
Parishioner
2175 N Lindbergh * Florissant, MO 63033

www.martycancila.com

(314) 831-3300 Ext 1838
Cell: (314) 308-4898

In Missouri: www.MarkSMassey.com

Katheryne
Morschl
• • • • • • • • • •

330 S. Main
St. Charles,

Street
MO 63301

(636) 925-1480
siostrapolishpottery.com

The Shaw Law Group

201 Hillsboro Avenue
Edwardsville, IL 62025
618.655.0555

In Illinois: www.DianaMasseyHomes.com

PIEKUTOWSKI’S
EUROPEAN STYLE SAUSAGE
4100 N. Florissant Ave.
St. Louis, MO 63107
(314) 535-6256

