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Rozkład na Boże Narodzenie
Swietej Rodziny, 30 grudnia
Uroczysta Msza o godz. 11:30 rano.

Wigilia Nowego Roku, 31 grudnia
Uroczysta Msza w wigilie Swieta Maryi Matki Bozej o
godz. 17:30, a po niej Bal Sylwestrowy. Przylaczcie
sie do nas po mszy w Sali parafialnej, bedzie
mnostwo dobrego jedzenia, napitku i muzyki,
wlacznie z szampanem i lekkim posilkiem o polnocy.
Koszt to $65 na osobe. Dzwoncie 216 470 2108 po
polsku lub 210 341 9091 po angielsku, po niezbedne
rezerwacje. DO ZOBACZENIA!

Nowy Rok, 1 stycznia 2019
Uroczystosc Maryi Matki Bozej, Msza o godz. 11:30

Uroczystosc Trzech Kroli, 6 stycznia
Msza o godz. 11:30, uroczysty obiad, potem
Pasterka Polonii z Cleveland i Specjalna Msza i
program artystyczny o 15:00

Opƚatek I Jaseƚka, 13 stycznia
Pozostancie w atmosferze swiatecznej i przylaczcie
sie do Mszy o godz. 11:30,a potem do tradycyjnego
dorocznego dzielenia sie oplatkiem i przedstawienia
Jaselka w wykonaniu lokalnych artystow.

Upamiętnienie Najbliższych
Jedną z wazniejszych decyzji jaką kazdy musi podjąc w
pewnym momencie swojego zycia jest rozdysponowanie
swoich dobr doczesnych. Zwykle dotyczy to najbardziej
wartosciowych dobr. Nasza parafia Św. Kazimierza jest
jednym z takich dobr. Jestesmy niezwykle wdzieczni tym
rodzinom, ktore zlozyly darowizny w intencji ich swiętej
pamięci ukochanych najblizszych. Zachecamy innych do
ich nasladowania i pamięci o tej parafii podczas
planowania spadkow i intencji. Wasza milosc, pomoc i
zainteresowanie naszą parafią zapewnią dlugotrwalą i
pomyslną przyszlosc parafii Św. Kazimierza.

Co wyroznia nasza parafie......to, ze od
ponownego jej otwarcia, ludzie ciagle przybywaja do nas
z wizyta. Slyszeli o nas i chca zobaczyc na wlasne oczy.
Przyjemnie jest wiedziec, ze zawsze opuszczaja nas
szczesliwi i najedzeni. Powinnismy to wykorzystac! Czy
mysleliscie o przywiezieniu rodziny, sasiadow, przyjaciol
do kosciola choc raz. Nie zeby nawracac, ale zeby milo
spedzic czas. Podzielcie sie entuzjazmem, zafundujcie
im obiad. Przedstawcie ich naszemu pastorowi i innym
parafianom. Nadchodzacy sezon swiateczny nadaje sie
na to najlepiej, bo i udekorowany kosciol prezentowac
sie bedzie najlepiej. Nie wiemy, jak Pan Bog dziala,
moze uzyje ten gest na zmiany w czyims zyciu, moze
wlasnie w waszym.

Pomozcie rozniesc wiadomosc.... o Balu
Sylwestrowym u Św. Kazimierza, ktory odbedzie sie w
poniedzialek, 31 grudnia zaraz po mszy wigilijnej
Nowego Roku o 17:30. Zaproszeni sa wszyscy, ktorzy
poszukuja dobrej, relaksujacej zabawy z najlepszym
jedzeniem i wypitkiem, po doskonalej cenie. Ulotki
reklamowe na te impreze znalezc mozna w dzisiejszym
biuletynie. Św. Kazimierz jest miejscem na powitanie
Nowego Roku!

Pasterka Polonii z Cleveland w tym roku
odbedzie sie u Św. Kazimierza w niedziele Trzech Kroli,
6 stycznia, poprzedzona uroczystym obiadem po
regularnej mszy o 11:30, az do 14:30. Po czym
powrocimy znow do kosciola odprawic Specjalna Msze o
15:00, w ktorej uczestniczyc beda goscie: ksieza,
muzycy, spiewacy, czlonkowie roznych polskich
organizacji, aby razem uczcic Narodziny Zbawiciela,
utrzymujac nasze piekne polskie tradycje.
PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO NAS!

Zaczynamy Cos Nowego u Kazimierza …
przyjmujemy “rezerwacje intencji” za dusze zmarlych, na
dwie Lampki Oltarza - te czerwone, ktore zawsze swieca
po obu stronach Tabernakulum. Koszt za kazda lampke
bedzie $10 i intencje wydrukowane rowniez beda w
Parafialnym Biuletynie. Co tydzien, kiedy lampki beda
zapalane, modlitwy ofiarowane beda za zgloszone
intencje. Wrzucac je mozna podczas kolekty uzywajac
przeznaczonych do tego kopert.

Intencje Mszy Św.
30. grudnia - za śp. Konrada i Blandynę Chromik
31. grudnia – Specjalna Dziękczynna Intencja – Georga i Elviny
Chromik i Rodzina
1. stycznia - za śp. Rozalie, Szczepana, Jana i Tadeusza
Lekrzewskich
6. stycznia – Specjalna Intencja – za zdrowie Zofii i Władysława
Stępniów

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 30. grudnia
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez cały
tydzień za duszę zmarłych Karoliny Krystyny (PodbielskiKarwowski) Brigado i Mac Jerzego Hoppela. Jeśli chcesz, żeby
światło paliło się w Twoich intencjach to wypełnij koperty przy
wejściu do kościoła i wrzuc w czasie zbierania tacy.
Parafia Świętego Kazimierza jest na Facebook, Instagram,
Google+ i jeszcze wiecej!!!
Wszystkie informacje prosimy przesyłać do Julie na adres:
jcm688@yahoo.com

Czytania na tydzień od 30. grudnia 2018
Niedziela: 1 Sm 1:20-222, 24-28/Ps 84:2-3, 5-6, 9-10/1 Jn
3:1-2, 21-24/Lk 2:41-52
Poniedziałek: 1 Jn 2:18-21/Ps 96:1-2, 11-12, 13/Jn 1:1-18
Wtorek: Nm 6:22-27/Ps 67:2-3, 5, 6, 8/Gal 4:4-7/Lk
2:16-21
Środa: 1 Jn 2:22-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4/Jn 1:19-28
Czwartek: 1 Jn 2:29—3:6/Ps 98:1, 3cd-4, 5-6/Jn 1:29-34
Piątek: 1 Jn 3:7-10/Ps 98:1, 7-8, 9/Jn 1:35-42
Sobota: 1 Jn 3:11-21/Ps 100:1b-2, 3, 4, 5/Jn 1:43-51
Następna niedziela: Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 1213/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12
Sprawy Parafialne
Prosimy kierować korespondencję i inne zapytania na adres:
Saint Stanislaus Church
3649 East 65th Street, Cleveland, OH 44105

Prosimy korzystać z informacji zawartych na:
Facebook:https://www.facebook.com/CasimirCleveland
Instagram: St._Casimir_Cleveland_OH
Google+:https://plus.google.com/u/O/b/11834456480171082817
6/118344564801710828176/about/p/pub

Nadchodzące wydarzenia w Parafii
30. grudnia – Święto Bożej Rodziny. Msza św. o godz.
11:30.
31. grudnia. Wigilia Nowego Roku. Msza wigilijna o
godz. 17:30, a po niej nasza doroczna Zabawa.
1. stycznia – Szczęśliwego Nowego Roku 2019!
Uroczysta Msza św. w Święto Maryi, Matki Boga o
godz. 11:30.
6. stycznia – Święto Trzech Króli – uroczysta msza

św., a potem dobry lunch/obiad do godz. 14:30, bo o
godzinie 15:00 jest u nas coroczna Polonijna
Pasterka.

Tel: (216) 341-9091
Na razie, harmonogram opiewa na jedną cotygodniową mszę
św. dwujęzyczną (polsko-angielską) o godzinie 11:30 rano w
niedzielę. Jesteśmy jednak odrębną parafią i wszystkie
Sakramenty; Chrzty, Wesela, Pogrzeby i inne mogą odbywac sie
u Kazimierza! Tak więc prosimy brać to pod uwagę.

SPECJALNE WYRAZY PODZIEKOWANIA
Nie można oprzeć się wrażeniu zbliżając się do naszego
kościoła jak również będąc w środku jak bardzo zmienił
się na wyjątkowy, najbardziej piękny i stworzyl atmosferę
specjalną na BOŻE NARODZENIE. Nasz kościoł nigdy nie
wyglada lepiej – szczególnie gdy są w nim wierni
podziwiający go.
Oczywiscie ta zmiana nie przychidzi sama z siebie.
Zabiera duzo pracy i wysilku i skoordynowania wielu
parafian. Serdeczne im BOG ZAPLAC za ta ich
dedykacje.
A co w tym jest najlepsze, to to, ze my trzymamy nasze
dekoracje az do Matki Boskiej Gromnicznej, do 2-go
lutego. Rozpowiadajcie to, niech inni tez przyjda
podziwiac!

