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„Wizyta Świętego Mikołaja”
Otrzymalismy wiadomosc, ze Św. Mikolaj we wlasnej
osobie przybedzie na lunch do Św. Kazimierza, w
niedziele 9-go grudnia. Daje to wam wiele czasu,
aby przygotowac wszystkich malusinskich z
waszych rodzin na wizyte tu podczas tej
szczegolnej okazji. ROZNIESCIE WIESCI.. !

Rozkład na Boże Narodzenie
Jak co roku, calkowity rozklad mszy sw. I innych
wydarzen jest wysylany droga pocztowa, ale w celu
pomocy przy planowaniu, informujemy, ze koncert
koled naszego choru zaczyna sie o godz. 21:30, a
potem jest Pasterka o godz. 22:00. Msza na 25-go
grudnia jest jak zwykle o godz. 11:30 rano.

Przyƚączcie się do Ruchu: „Do
Kościola z Przyjacióƚmi”
Od kiedy ponownie otwarlismy nasz kosciol, mamy czesto
gosci, ktorzy przychodza zobaczyc, na wlasne oczy,
wspaniale rzeczy jakie o nas slyszeli. Jakze milo jest
wiedziec, ze odchodza oni zawsze szczesliwi i dobrze
nakarmieni. Powinnismy to wykorzystac. Zaprosmy wiec,
ktoregos dnia przyjaciol, sasiadow, rodzine..Czemu nie?
Nie musimy od razu nawracac calego swiata, ale mozemy
podzielic sie naszym entuzjazmem i zafundowac komus
obiad. Nigdy nie wiadomo jak Bog zadziala, i jaka roznice
moze to uczynic w czyims zyciu, moze nawet naszym
wlasnym!

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.

Specjalna druga taca.... jest zbierana dzisiaj na
Emerytury dla Duchownych. Wielu duchownych,
kobiet i mezczyzn pracowalo cale swoje zycie za
niewielka zaplate i bez innych benefitow, tylko za
przyslowiowy „pokoj z jedzeniem” i niewielkie
stypendium. Dzisiaj te osoby licza na nasze
wsparcie w godzinie ich potrzeby, w starszym
wieku. Wiele z tych osob nie moglo uczestniczyc w
programie rzadowym Social Security, wiec nasze
wsparcie jest tym bardziej potrzebne. Prosimy
pamietac o nich i byc tak hojni jak tylko mozemy w
przyszla niedziele.
Dekorowanie Kosciola na Boze
Narodzenie....bedziemy u Kazimierza w
poniedzialek, wtorek i srode, 17, 18 i 19. grudnia,
zaczynamy od 10 rano. Dzieki woluntariuszom,
nasz piekny Kosciol przemieni sie na Swieta w
jeszcze piekniejszy, specjalnie na Swieta Bozego
Narodzenia. Prosimy zaplanowac przylaczyc sie do
dekorowania, zaoferowac pomocna dlon.
WSZYSCY SA ZAPROSZENI DO POMOCY!!!!!

Kuchnia sw. Kazimierza......proponuje wspaniale
roznorakie produkty na zwienczenie naszych
swiatecznych stolow. Formy do wypelnienia zamowien
mozna wziac przy wejsciu do kosciola lub on-line. Tam
znajdziecie:pierogi z kartoflami i serem, grzybami i
kwaszona kapusta, ze slodkiego sera, uszka, nalesniki
oraz wypieki jak: sernik, makowiec, szarlotka. Prosimy
wypelnic zamowienia jak najszybciej, poniewaz odbior
produktow jest zaplanowany na niedziele 23-go grudnia,
wiec wspaniale zsynchronizowany ze Swietami, zeby
wszystko bylo dobre i swieze.

Zaczynamy Cos Nowego u Kazimierza …
rozpoczniemy “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.

Czytania na tydzień od 9. grudnia 2018

8. grudnia - za śp. Hazel Skinder (o godz. 10 rano)
9. grudnia - za śp. Jamesa Orzecha
16. grudnia - za śp. Ryszarda Palcie
23. grudnia - za śp. Mike Bienia

Niedziela: Bar 5:1-9/Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6/Fil 1:4-6, 811/Lk 3:1-6
Poniedziałek: Is 35:1-10/Ps 85:9ab i 10, 11-12, 13-14/Lk
5:17-26

24. grudnia - za śp. Józefa Blajdę

Wtorek: Is 40:1-11/Ps 96:1-2, 3 i10ac, 11-12, 13/Mt 18:12-14
Środa: Zec 2:14-17 lub Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/Jdt

25. grudnia - za śp. Jana i Leokadie Borowskich

Czwartek: Is 41:13-20/Ps 145:1 i 9, 10-11, 12-13ab/Mt 11:11-

30. grudnia - za śp. Konrada i Blandyne Chromik

Piątek: Is 48:17-19/Ps 1:1-2, 3, 4 i 6/Mt 11:16-19
Sobota: Sir 48:1-4, 9-11/Ps 80:2ac i 3b, 15-16, 18-19/Mt
17:9a, 10-13
Następna niedziela: Zep 3:14-18a/Is 12:2-3, 4, 5-6/Fil
4:4-7/Lk 3:10-18

31. grudnia – Specjalna Dziekczynna Intencja – Georga i Elviny
Chromik i Rodzina

Intencje Świateł przy Santuarium – na tydzień od
9. grudnia
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez
cały tydzień za duszę zmarłych ELEONORE I STANLEYA
GAJDZINSKICH. 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

13:18bcde, 19/Lk 1:26-38 lub Lk 1:39-47
15

Sprawy Parafialne
Prosimy kierować korespondencję i inne zapytania na adres:
Saint Stanislaus Church
3649 East 65th Street, Cleveland, OH 44105
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.

Prosimy korzystać z informacji zawartych na:

ADWENTOWA SPOWIEDZ

Facebook:https://www.facebook.com/CasimirCl
eveland

Najlepszym przygotowaniem na swieto Bozego
Narodzenia jest przygotowanie naszych serc na przyjscie
Zbawiciela poprzez usuniecie tych wszystkich rzeczy,
ktore przeszkadzaja nam w naszym zyciu by On mogl byc
obecny w nas. Sakrament Spowiedzi jest tym narzedziem,
zeby to osiagnac. Nasza parafia bedzie oferowac
specjalny czas na spowiedz po mszy sw. O godz. 11:30.

Instagram: St._Casimir_Cleveland_OH
Google+:https://plus.google.com/u/O/b/118344564801710
828176/118344564801710828176/about/p/pub

Nadchodzące wydarzenia w Parafii
9. grudnia – Druga Niedziela Adwentu. Msza św. o godz.

11:30, a po niej uroczysty lunch/obiad w hallu
parafialnym z wizytą Św. Mikołaja!
16. grudnia – Trzecia Niedziela Adwentu – Niedziela
Radosci. Msza św. o godz. 11:30, a po niej spowiedz w

JEZYKU ANGIELSKIM. Potem lunch/obiad w hallu
parafialnym.
23. grudnia – Czwarta Niedziela Adwentu. Msza św. o
godz. 11:30, a po niej spowiedz w JEZYKU POLSKIM.
Potem odbior zamowionych produktow na Boze
Narodzenie w hallu parafialnym.

W niedziele, 19. grudnia bedzie paru dodatkowych
ksiezy spowiadajacych w jezyku ANGIELSKIM.
W niedziele, 23. grudnia bedzie paru dodatkowych
ksiezy spowiadajacych w jezyku POLSKIM.
W srode, 19. grudnia, dwujezyczna Spowiedz Generalna
bedzie miala miejsce u sw. Stanislawa o godz. 19:00,
takze bedzie wielu dodatkowych ksiezy spowiadajacych
po angielsku lub polsku.
Zapraszamy skorzystac z tych mozliwosci, ktore ten czas
oferuje.

