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Nie Zapomnijcie
Świętego Walentego – Walentynki
10 lutego, w niedziele po mszy o 11:30, w Sali
parafialnej, wydawany bedzie doroczny obiad
Walentynkowy. Zaproscie kogos wybranego i
spedzcie czas milo i smacznie.

„OSTATKI” - MARDI GRAS, 24 Lutego
Po mszy, w Sali Parafialnej, wesolo przygotujmy sie
do rygorow Postu, odkladajac diete na pozniej!

Świętego Kazimierza, 3 Marca
Święto Patrona naszego Kościoła obchodzić
będziemy w niedziele, 3-go marca, dzien przed
właściwym świętem. Poniewaz przypada ono przed
Wielkim Postem, bedziemy mogli odprawic uroczysta
msze do Św. Kazimierza, Księcia w niedziele. Bedzie
to rowniez kolejna rocznica ponownego otwarcia
naszej parafii. Przylaczcie sie do nas przy tej waznej
okazji.
========================================

OBIAD ALUMNOW - WOŁOWINA
W polaczeniu z obchodami Święta Naszego Patrona,
Wychowankowie Szkoly wydawac beda coroczny
Obiad z Peklowanej Wolowiny po mszy o 11:30, w
Sali Parafialnej. Przybadzcie na „pierwszy w sezonie”
ten typowy poczestunek, rozrywke i dobre
towarzystwo.

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.

Coroczne Spotkanie Kobiet na Dzień
Marty... w kosciele Sw. Adalbert w Berea,

zaplanowane jest na poniedzialek 11-go marca od 8-ej
do 15-ej. Ten popularny dzien refleksji, przygotowany
jest specjalnie dla pań, włączając sniadanie, obiad,
modlitwy, spowiedz i mszę świętą. Koszt to $20 na
osobe. Zarejestrowac sie mozna dzwoniac do biura
parafii (440) 234 6830 lub wysylajac poczta swoje
nazwisko, telefon, i nazwe swojej parafii, pod adres:
Martha’s Day Out, c/o St. Adalbert Church, 66 Adalbert
Street, Berea, Ohio 44017. Oplate mozna zalaczyc lub
wniesc przy wejsciu do parafialnego Father Keller
Center.

Doroczna Katolicka Zbiorka na Dzialalnosc
Charytatywna ... w przeprowadzona bedzie w

PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ. Jak co roku, mimo ze wielu juz
zlozylo wsparcie poczta, beda koperty na teintencje na
lawach, aby przywolac mysli do tej wspanialej i waznej
pract prowadzonej przez Diecezjalne Catholic Charites.
BĄDŻCIE SZCZODRZY.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PODATKI 2018
Prosimy tych, ktorzy chcieliby otrzymac potwierdzenie
ich datkow na Kościół Św. Kazimierza w 2018 roku, aby
wypelnili ponizszy formularz i wrzucili do koszyka
podczas kolekty lub wyslali poczta.
NAZWISKO:_________________________________
ADRES:______________________________________
TELEFON#:___________________________________

Zaczynamy Cos Nowego u Kazimierza …

przygotowane sa specjalne koperty na “rezerwacje
intencji” za dusze zmarlych, na dwie Lampki Oltarza - te
czerwone, ktore zawsze swieca po obu stronach
Tabernakulum. Koszt za kazda lampke to $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 regularnej kolekty w czasie mszy
uzywajac przeznaczonych do tego kopert.

Intencje Mszy Św.
10. lutego - za śp. Franciszka Rutkowskiego
17. lutego – Specjalna Intencja Janka i Barbary Kukawka
24. lutego - za śp. Helenę Bienia
3. marca - za śp. Felicję i Ryszarda Prelewiczów
6. marca - za śp. Jean i Józefa Bienia
10. marca - za śp. Teodora i Natalie Swintek

Czytania na tydzień od 10. lutego 2019 roku
Niedziela

Is 6:1-2a, 3-8/Ps 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8/1 Kor 15:111 lub 15:3-8, 11/Lk 5:1-11

Poniedziałek: Gn 1:1-19/Ps 104:1-2a, 5-6, 10 i 12, 24 i 35c/Mk
6:53-56
Wtorek: Gn 1:20—2:4a/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9/Mk 7:1-13
Środa: Gn 2:4b-9, 15-17/Ps 104:1-2a, 27-28, 29bc-30/Mk 7:1423
Czwartek: Gn 2:18-25/Ps 128:1-2, 3, 4-5/Mk 7:24-30
Piątek: Gn 3:1-8/Ps 32:1-2, 5, 6, 7/Mk 7:31-37

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 3. lutego
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez cały
tydzień za duszę zmarłego niedawno DAWIDA ZURANSKIEGO i
za zdrowie i polepszenie zdrowia CAROL ORZECHOWSKIEJ i
NICOLE AUGUSTYN, zaofiarowane przez Carol.
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
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
10. lutego – „Walentynki”, wczesne u Kazimierza. Msza

św. o godz. 11:30, a potem uroczysty obiad ze swoimi
Sympatiami.
17. lutego - Msza św. o godz. 11:30, a potem

lunch/obiad w hallu parafialnym. Serdecznie
zapraszamy!

24. lutego – Ostatki / Mardi Gras! . Msza św. o godz.

11:30, a potem uroczysty, przed-postny obiad w hallu
parafialnym.
3. marca – Święto św. Kazimierza obchodzimy
uroczyscie msza sw. po czym zapraszamy na Corned
Beef (pytlowana wolowina) lunch/obiad oferowany
przez Stowarzyszenie Wychowankow Szkoly sw.
Kazimierza.

Sobota: Gn 3:9-24/Ps 90:2, 3-4abc, 5-6, 12-13/Mk 8:1-10
Następna niedziela: Jer 17:5-8/Ps 1:1-2, 3, 4, 6/1 Kor 15:12,
16-20/Lk 6:17, 20-26

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.

Intencje Mszy św. na przyszły rok
Jak wszyscy wiemy, nasz kalendarz intencji mszy
sw. zaczyna sie kazdego roku w Niedziele Palmowa.
W tym roku jest to 14. kwietnia. Jest to pierwsza
„otwarta” data na zamawianie intencji na caly rok,
ktory znowu skonczy sie w Palmowa Niedziele, tzn
5. kwietnia 2020 roku.
Ze wzgledu na to, ze mamy jedna msze w niedziele i
zazwyczaj jedna msze na Specjlne okazje, oprocz
Bozego Narodzenia i Wielkanocy, nasz kalendarz
intencyjny szybko zapelnia sie. Prosimy wiec
niezwlocznie zamawiac, poniewaz zapisujemy
intencje wedlug zasady „kto pierwszy ten lepszy”.
Prosimy zamawiac msze pisemnie na kartce i
wrzucic je na tace lub przez poczte lub w zakrystii.
Niektore rodziny jeszcze maja swoje intencje w
Ksiedze niezrealizowane. Te beda automatycznie
przeniesione na przyszly rok. Zostawiamy zawsze
pare wolnych dat na tzw. nagly wypadek, kiedy
trzeba bedzie uwzglednic takie przypadki.

