Intencje Mszy Św.
14. lipca - za śp. Bena i Helen Ruminskich
21. lipca - za śp. Franciszka Adamiszyna

Czytania na tydzień od 14. lipca 2019 roku
Niedziela: Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37 lub
PS 19:8, 9, 10, 11/Kol 1:15-20/Lk 10:25-37

28. lipca - za śp. Albina Bielawskigo

Poniedziałek: Ex 1:8-14, 22/Ps 124:1b-3, 4-6, 7-8/Mt 10:34—
11:1

4. sierpnia - za śp. Konrada i Blandyne Chromik

Wtorek: Ex 2:1-15a/Ps 69:3, 14, 30-31, 33-34/Mt 11:20-24

11. sierpnia - za śp. Ryszarda, Leszka i Janinę Prelewiczów

Środa: Ex 3:1-6, 9-12/Ps 103:1b-2, 3-4, 6-7/Mt 11:25-27

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 14. lipca
Światła w tym tygodniu pala sie w specjalnej intencji dla

Andrzeja Klymiuka zamówione przez Marybette Slusarski i za
Bena Stefańskiego od Przyjaciół ze św. Kazimierza . 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:

Czwartek : Ex 3:13-20/Ps 105:1 i 5, 8-9, 24-25, 26-27/Mt 11:2830
Piątek: Ex 11:10—12:14/Ps 116:12-13, 15 i 16bc, 17-18/Mt
12:1-8
Sobota: Ex 12:37-42/Ps 136:1 i 23-24, 10-12, 13-15/Mt 12:14-21
Następna Niedziela: Gn 18:1-10a/Ps 15:2-3, 3-4, 5/Kol 1:2428/Lk 10:38-42

Sprawy Parafialne
Prosimy kierować korespondencję i inne zapytania na adres:
Saint Stanislaus Church
3649 East 65th Street, Cleveland, OH 44105
Tel: (216) 341-9091

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
BULLETIN ON-LINE: wejdź na stronę www.stcasimir.com i
kliknij na Parish Bulletin zakładkę.

Nadchodzące wydarzenia w Parafii
14. lipca - Msza św. o godz. 11:30, potem
lunch/obiad w Sali Parafialnej.
21. lipca - Msza św. o godz. 11:30, NIE MA
LUNCHU/OBIADU jako, że przygotowujemy się do
Festiwalu „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA”. Dołącz do
nas!
28. lipca – FESTIWAL „SMAKI SW. KAZIMIERZA".
Zapraszamy! Dołącz do nas!
4. sierpnia - Msza św. o godz. 11:30, potem
lunch/obiad w Sali Parafialnej.

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.

SPONSOROWANIE NASZEGO FESTIWALU
Zapewne juz wszyscy nasi Parafianie i Przyjaciele sw.
Kazimierza dostali przez pocztę pakiety informacyjne na
temat Festiwalu i informacje jak mozna go sponsorowac.
Na pewno kazdy znajdzie dla siebie odpowiednia kwote
na sponsorowanie tego tak waznego Parafialnego
przedsiewziecia. Czy przez finansowe wsparcie, czy przez
konkretna pomoc w czasie przygotowan i w czasie trwania
Festiwalu. Bardzo liczymy na pomoc. Bez pomocy, nie ma
sukcesu! Na pewno kazdy moze dodatkowo wesprzec
nasz Festiwal i uczynic go wspanialym wydarzeniem!

OBEJRZYJCIE
Wszyscy zainteresowani pieknymi ilustracjami zwiazanymi
z wizyta Kardynala Rylko w Cleveland, powinni znalezc na
internecie strone: Bogdan Pieniak Photography. Jest tam
wiele fotografii naszego pieknego kosciola oraz
szczegolnie te, na ktorych znajdziecie siebie, mozna
zamowic i zachowac jako pamiatke z tej wizity.
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FESTIWAL „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA „

2019
Kilka Ogłoszeń Specjalnych

Piątek – Niedziela, 26 – 28 Lipca

Przygotowania do Festiwalu w toku, pomyśl
jaki może być twój wkład???

LOTERIA
Popularna i zawsze przynoszaca sukces jest loteria,
ktora pozwala ludziom wygrac roznorakie nagrody,
ktore sa podarowane przez innych ludzi na
wsparcie naszej parafii. Jesli chcecie zostac
ANIOŁAMI LOTERII, przyniescie gotowe koszyki lub
pojedyncze artykuly do Sali Parafialnej. DZIĘKI!

WYPIEKI
Kto przyszedlby na Polski Fesiwal nie spodziewajac
sie slodkosci. Zapraszamy wszystkich „maestro”
piekarzy do upieczenia ich specjalnosci na sprzedaz
w czasie Festiwalu. Mozna je przyniesc juz w
czwartek, 25 lipca az do niedzieli, 28 lipca.

WOLUNTARIUSZE
Nasz Festiwal nie bylby mozliwy bez dedykacji
naszych ludzi. Daje on rowniez szanse wielu innym
na pomoc w zakresie ich mozliwosci. Kazdy wklad
jest mile widziany, ale aby mozna bylo latwiej
planowac, prosimy KAZDEGO na ZAPISANIE SIE na
pomoc w szczegolnym dniu i czasie. Chcemy miec
pewnosc, ze wszystko odbedzie sie bez zgrzytow.
Nie obawiajcie sie, bedzie praca dla wszelkich
zdolnosci i mozliwosci. Listy wylozone sa w
Kosciele i Sali Parafialnej, pytajcie o szczegoly.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE POMOCNE RĘCE
Teraz, wraz z piekną pogoda, grupa woluntariuszy, w
kazdą srode, z pelną parą, rozpoczela prace na
terenach parafii. Podstawowa grupa jakos dawala sobie
rade zima, ale nadszedlj czas zawolac WSZYSTKIE
POMOCNE DLONIE do pomocy. Kazdy, kto ma wolną
chwile, moze przybyc w srode miedzy 10ą i 14ą.
Narzedzia posiadamy, mamy cos do zrobienia dla
wszystkich niezaleznie od mozliwosci.
POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY!
Świętego Eliasza ... DZISIAJ, co u Św. Kazimierza
znaczy, ze nadszedl czas na POSWIECENIE NASZYCH
POJAZDOW! Zaraz po mszy o 11:30, kazdy, kto chce
miec poblogoslawiony pojazd, proszony bedzie na
przejechanie z parkingu przez glowna brame przed
„stacja blogoslawienstwa” przed szkola. Jakoze Eliasz
zostal zabrany do nieba w planacym rydwanie, jest on
patronem transportu, wiec mamy zwyczaj blogoslawic
pojazdy corocznie w niedziele w poblizu Jego Swieta.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!

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.

INTENCJE NA LAMPKI OŁTARZA
Przygotowane sa koperty na “rezerwacje intencji” za
dusze zmarlych, na dwie Lampki Oltarza, ktore palą się
po obu stronach Tabernakulum. Koszt za kazdą: $10.
Intencje wydrukowane beda w Biuletynie. Co tydzien,
kiedy lampki beda zapalane, modlitwy ofiarujemy za te
intencje. Koperty wrzucac mozna podczas kolekty.

