Intencje Mszy Św.
27. lipca – godz. 17. za Ludzkość
28. lipca - za śp. Albina Bielawskigo

Czytania na tydzień od 28. lipca 2019 roku
Niedziela: Gn 18:20-32/Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8/Kol 2:12-14/Lk
11:1-13

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

Poniedziałek: Ex 32:15-24, 30-34/Ps 106:19-20, 21-22, 23/Jn
11:19-27 lub Lk 10:38-42
Wtorek: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28/Ps 103:6-7, 8-9, 10-11, 1213/Mt 13:36-43

15. sierpnia - za śp. Józefa i Irenę Lecznarów

Środa: Ex 34:29-35/Ps 99:5, 6, 7, 9/Mt 13:44-46

4. sierpnia - za śp. Konrada i Blandyne Chromik

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 28. lipca
W tym tygodniu światła przy Sanktuarium będą paliły się w
intencji ZOFII PRZYBYSIAK z okazji 25-tej rocznicy Jej
śmierci zamówione przez córkę Marię Winnicką oraz w
intencji naszej Parafianki TERESY KOWALEWSKIEJ,
która zmarła w zeszłym tygodniu i będzie pochowana w
poniedziałek od całej naszej Rodziny Parafialnej. Jeśli

Czwartek : Ex 40:16-21, 34-38/Ps 84:3, 4, 5-6a i 8a, 11/Mt
13:47-53
Piątek: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/Ps 81:3-4, 5-6, 1011ab/Mt 13:54-58
Sobota: Lv 25:1, 8-17/Ps 67:2-3, 5, 7-8/Mt 14:1-12
Następna Niedziela: Eccl 1:2; 2:21-23/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13,
14, 17/Kol 3:1-5, 9-11/Lk 12:13-21

chcesz, żeby światło paliło się w Twoich intencjach to wypełnij
koperty przy wejściu do kościoła i wrzuc w czasie zbierania tacy.

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

Nadchodzące wydarzenia w Parafii
28. lipca – FESTIWAL „SMAKI SW. KAZIMIERZA".
DZIEKUJEMY ZA PRZYBYCIE DO NAS!
4. sierpnia - Msza św. o godz. 11:30, potem
lunch/obiad w Sali Parafialnej.
11. sierpnia - Msza św. o godz. 11:30, potem
lunch/obiad w Sali Parafialnej.
15. sierpnia – ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW.
MARYI PANNY. Msza św. o godz. 19-tej z
tradycyjnym poświęceniem kwiatów i ziół na końcu
mszy.

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.

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 wizyty oraz
innych wydarzen z naszej Parafii.

CZY WIECIE, ŻE......?
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który jest w
sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown
w Pensylwanii i który był poświęcony i podpisany przez
św. Jana Pawła II, będzie oficjalnie ukoronowany przez
Kościół w czasie specjalnej ceremonii i Mszy św. dnia 25tego sierpnia, niedziela o godz. 12:30. A 26-tego sierpnia
jest Świętem Matki Boskiej Częstochowskiej. To
wydarzenie daje nam możliwość duchowego zjednoczenia
się z Ojcami Paulinami, którzy opiekuja sie tym
Sanktuarium oraz podziekowac Naszej Matce za liczne
dary i błogosławieństwa.
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WITAMY !!! WELCOME!!!
Wszystkich Parafian, Gości i Przyjaciół

Dziekujemy za uczestnictwo!!!
Nasz 7-my doroczny Festiwal „Smaki Świętego
Kazimierza” jest w toku, skladamy podziekowania za
przyczynienie sie do jego sukcesu i popularnosci.
Jest to bardzo radosne wydarzenie dla naszej
Rodziny Parafialnej, kiedy to otwieramy wrota,
dzielac sie naszym pieknym kosciolem i jego
inspirujaca historia, goscinnymi ludzmi i smakowita
kuchnia, jedna z najlepszych, domowej roboty,
dzielac sie nasza „Staropolska Goscinnoscia”.
Zabiera to duzo czasu, dedykacji i ciezkiej pracy,
wiec dziekujemy WSZYSTKIM, ktorzy w jakikilwiek
sposob przyszli z pomoca – sponsorom,
woluntariuszom, wszystkim pomocnikom, tym
widocznym i nie – wszystkim. Bez WAS nie byloby to
mozliwe.
Nasz wysilek ma na celu zapewnienie wszystkim
dobrej zabawy, bo chcemy, zeby wszyscy czuli sie tu
jak w domu i byli czescia naszej wielkiej Rodziny Sw.
Kazimierza. Pamietajcie, ze zawsze mozecie tu
przybyc na nasza dwujezyczna Msze Niedzielna o
11:30, jak rowniez zostac na obiady, domowej roboty
po prawie kazdej mszy. Wszyscy sa mile widziani u
Sw. Kazimierza!!!

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.

2019
Kilka Ogłoszeń Specjalnych
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!
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny...
przypada w tym roku w czwartek, 15-go sierpnia. Jest to
obowiazkowy dzien uczestnictwa we mszy sw. U
Kazimierza msza bedzie celebrowana o godz. 19-tej.
Polska tradycja jest przynoszenie w ten Dzien kwiatow i
ziol w podziece Maryi za to, ze wyrastaja z ziemi. Beda
one poswiecone i mozna zabrac do domu lub zostawic
przy oltarzu.
Inauguracja...... Festiwalu : „Old Brooklyn Pierogifest” ,
ktorego debiut odbedzie sie w sobote 10 sierpnia, od
15tej do 22ej, w kosciele Mary, Queen of Peace, 4423
Pearl Road, Cleveland, 44109. Pierogi i inne smakolyki,
przygotowane beda przez cztery rozne firmy. Muzyka,
prezentowana przez Tony Czekanskiego (ze Sw.
Kazimierza) & The Northcoast Mix. Bingo w Sali
Parafialnej, zabawy dla dzieci w Kidz Zone. Dzwonic
mozna 216-749-2323 po informacje.
10 Festiwal Europejski...... w Katolicko-Bizantyjskim
kosciele St Mary Magdalene, 5390 W. 220th Str.,
Fairview Park, 44126, w sobote, 7 wrzesnia, od 11tej do
23ej. Serwowanych bedzie mnostwo WschodnioEuropejskich smakolykow, wlaczajac desery i napitki.
Mozna bedzie rowniez zamawiac na wynos. Wesola
muzyka i zabawy towarzyszyc beda caly dzien wlaczajac
ulubione polki. Po informacje mozna dzwonic 440-7344644, lub na strone Facebooka St. Mary Magdalene.

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.

