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WESOŁEGO DNIA OJCA
Dla wszystkich kochanych
Tatusiów, z miƚością i czuƚością
również pamiętamy tych
naszych Ojców, którzy odeszli
do „Domu Ojca w Niebie
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FESTIWAL „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA
NASTĘPNE SPOTKANIE......
Podziekowania dla tych, ktorzy wzieli udzial w
pierwszym spotkaniu planowania letnich wydarzen, i
dyskusji na temat tegorocznego FESTIWALU SMAKI
ŚW. KAZIMIERZA. Nastepne spotkanie potrzebne
jest, aby ocenic nasze przygotowania. Spotkamy sie
wiec we WTOREK, 25 CZERWCA o 19:00 Sali
Alumnow Św. Kazimierza. Zapraszamy Wszystkich!!!
DOROCZNA MSZA ŚW. POPRAWY
Doroczna Diecezjalna Msza Sw. Poprawy w
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
odprawiona bedzie w piatek, 28go czerwca o godz.
19:00 w kosciele Sw. Teresy, 5276 East 105th Street,
Granger Road, Garfield Heights. Zapraszamy do
modlitwy z Dyrektorem Diecezjalnym Ks. Eric
Orzechem, za rodziny, Kosciol i swiat. Po informacje
dzwoncie na nr 440 232 7725 do Donny lub 216 447
9375 do Marleny, DO ZOBACZENIA!

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
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!
Gratulacje...dla Konrada i Ewy Szymanskich, ktorzy
beda obchodzic 30 rocznice slubu w nastepna niedziele
w czasie Mszy Sw. Dziekujemy im i ich drogiej corce
Beacie, za ich poswiecenie i ciezka prace na rzecz
naszej parafii i zyczymy im wielu szczesliwych i
zdrowych lat zycia. STO LAT!!!
Piątek, 28-go czerwca... Świętujemy uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z jednej strony
swieto to przypomina nam o wielkiej milosci Boga dla
Jego ludu, z drugiej nasze przyznanie sie do naszego
niepowodzenia do odwdzieczenia sie za te milosc. Bez
Milosci Zbawiciela dla nas i dla Ojca, nie zostalibysmy
zbawieni. Jezus, nie tylko zgodzil sie oddac swoje zycie
za nasze zbawienie, ale rowniez pozwolil na przebicie
wlasnego serca. Po tym ostatnim akcie ludzkiego
odrzucenia Ojcowskiej milosci, Bog mogl wydac sad na
centurionow i caly swiat za smierc Swojego Syna. Lecz,
on zgodzil sie, by krew I woda, symbole Chrztu i
Eucharystii, polaly sie z Chrystusowego zranionego
serca I przyniosly uzdrowienie I nawrocenie grzesznej
ludzkosci. Bez wzgledu na to ile razy ludzkosc odrzucila
I obrazila Boga, On zawsze jest gotowy spotkac nas
ponownie z milosierdziem I przebaczeniem.

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.

Intencje Mszy Św.

Czytania na tydzień od 16. czerwca 2019 roku

16. Czerwca – za śp. Stanisława Gołąb; Intencje Dnia Ojca
23. Czerwca – 30 Rocznica Ślubu , Konrad i Ewa Szymańscy
30. czerwca - za śp. Dr Michała Klymiuk-Wieczerski
7. lipca - za śp. Konrada i Blandyna Chromik
17. lipca - za śp. Ben i Helen Ruminski

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 9 czerwca
Światła w tym tygodniu pala sie za wieczny odpoczynek dusz

JAKUBA i KATARZYNY SWINTEK oraz WLADYSLAWA i
NATALII ZIELINSKICH, dziadkow Kathryn Swintek. Jeśli
chcesz, żeby światło paliło się w Twoich intencjach to wypełnij
koperty przy wejściu do kościoła i wrzuc w czasie zbierania tacy.
Mozliwosc nowych intencji od przyszlej niedzieli.

Parafia Świętego Kazimierza jest na Facebook, Instagram,
Google+ i jeszcze wiecej!!!
Wszystkie informacje prosimy przesyłać do Julie na adres:
jcm688@yahoo.com

Niedziela: (Prz 8,22-31);
Poniedziałek: (2

Kor 6,1-10); (Mt 5,38-42);

Wtorek : (2 Kor 8,1-9);J
Środa: (2 Kor

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

11,1-11); (Mt 6,7-15)

11,18.21b-30); (Mt 6,19-23);

Sobota: (2 Kor

12,1-10); (2 Kor 8,9); (Mt 6,24-34);

Następna Niedziela: (Rdz 14,18-20)

6,51); (Łk 9,11 b-17);

(1 Kor 11,23-26); (J

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

Prosimy korzystać z informacji zawartych na:
Facebook:https://www.facebook.com/CasimirCleveland

13,34); (Mt 5,43-48);

9,6-11); (J 14,23); (Mt 6,1-6.16-18);

Czwartek : (2 Kor
Piątek (2 Kor

(Rz 5,1-5) (J 16,12-15

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.

CZERWIEC MIESIACEM SERCA JEZUSA
Czerwiec poswiecony jest czczeniu Najswietszego Serca
Jezusowego, przypominajacemu nam o wielkiej milosci
Naszego Pana dla nas. Jak to mamy we zwyczaju, po
kazdej niedzielnej mszy odmawiac bedziemy Litanie do
Najswietszego Serca, na zmiane po polsku i angielsku. W
tym tygodniu, zmowimy po polsku.

16. czerwca – DZIEŃ OJCA Msza św. o godz.
11:30, potem lunch/obiad. Panowie dzisiaj nie gotuja.
23. czerwca – BOŻE CIAŁO. Uroczysta Msza św.
o godz. 11:30, potem tradycyjna procesja do
czterech oltarzy na gruntach parafii
30. czerwca –Msza św. o godz. 11:30, potem
lunch/obiad w Sali Parafialnej
7. lipca –Msza św. o godz. 11:30, potem lunch/obiad
Sali Parafialnej

OBEJRZYJCIE
Wszyscy zainteresowani pieknymi ilustracjami zwiazanymi
z wizyta Kardynala Rylko w Cleveland, powinni znalezc na
internecie strone Fotografii Bogdana Pieniaka. Wszystkie
fotografie, szczegolnie te, na ktorych znajdziecie siebie,
mozna zamowic i zachowac jako pamiatke z tej wizity.

