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Okres Wielkanocny
DZIEŃ OJCA, 16-go Czerwca Msza Święta za
żyjących i zmarƚych ojców o 11:30, a po niej
uroczysty obiad w Sali Parafialnej.
BOŻE CIAŁO, 16-go Czerwca Msza Święta o 11:30,
uroczysta procesja do czterech oltarzy na terenach
parafii, a po niej odswietny obiad w Sali Parafialnej.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FESTIWAL „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA
ZBLIŻA SIĘ......
Miesiace letnie a wraz z nimi nasz parafialny festiwal
zblizaja sie bardzo szybko, juz czas o tym myslec,
spotkac sie i rozpoczac plany. WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH zapraszamy na zebranie we
WTOREK, 4 CZERWCA, o godz. 19 w Sali Alumnow
Jesli nie mozesz sie przylaczyc, prosimy przekaz
nam swoje idee na pismie poczta albo przez kogos
kto wezmie udzial. Czas dzialac.....!
ZAPRASZAMY POMOCNE DŁONIE !!!
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.

2019
Kilka Ogłoszeń Specjalnych

Fundacja Polonia w Ohio .... wydaje 13-go czerwca
doroczny Bankiet i przedstawi nowo mianowanych Dam i
Rycerzy Fundacji. Dochody przeznaczone zostana na
stypendia dla mlodych , zdolnych ludzi z Polonii.
Spotkanie od 17:30, obiad podawany bedzie o18:30 w
Holy Spirit Party Center, 5500 W. 54th Street, Parma,
44129. Dotacje w wysokosci od $45, oraz wspaniale
loterie. Prosimy dzwonic do Pani Prezydent Monica
Sochecki, na numer 216 849 1292 po informacje i
rezerwacje. Do zobaczenia!
Druga Kolekta w Następną Niedzielę zbierana bedzie
na wspomozenie programu Newman Campus Ministry.
Te fundusze przeznaczone sa na pomoc kapelanom,
duszpasterzom akademickim na swieckich
uniwersytetach. Jest wazne, aby mlodzi ludzie
pozostawali aktywni religijnie. Koperty, przeznaczona na
to, sa w pakietach, oznaczone: Kwiecien, dodatkowa
zbiorka. Prosimy badzcie tak hojni, jak to tylko mozliwe.
Gratulacje... dla Mlodych Panstwa Patrick i Avenna
Janesz, ktorzy przystapili do sakramentu malzenstwa
wczoraj w naszym kosciele. Ks. Eric zna te rodzine z
parafii St. Bernadette w Westlake, slub odbyl sie u Św.
Kazimierza, ze wzgledu na piekno naszego kosciola i
polskiej goscinnosci. Sto Lat!!!
Gratulacje... dla Panstwa Ralph i Julie Osting z Lorain,
ktorzy obchodzili Zlota Rocznice Slubu. Wielu z nas zna
ich z czestych odwiedzin i szczodrych darow, wlaczajac
rozne przedmioty przeznaczone na loterie. Niech Dobry
Bóg blogoslawi ich zdrowiem i szczesciem.Sto Lat!!!

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 2. czerwca 2019 roku

2. czerwca - za śp. Dawida J. Zuranskiego
9. czerwca - za śp. Dra Michała i Jadwigę Klymiuków

Niedziela Dz 1,1-11 Ps 47,2-3.6-7.8-9 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53

16. Czerwca – Specjalna intencja Stanisława i Agaty Gołąb;
Intencje z okazji Dnia Ojca

Poniedziałek: Dz 19,1-8);(Ps 68,2-7) (Kol 3,1);(J 16,29-33);

23. Czerwca – 30 Rocznica Ślubu , Konrad i Ewa Szymańscy

Wtorek Dz 20,17-27;Ps 68,10-11.20-21;J 14,16;J 17,1-11a

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 2 czerwca
Światła w tym tygodniu pala sie za wieczny odpoczynek dusz
ZBIGNIEWA i DANIELI SOBOLEWSKICH, i zamowione sa
przez panstwa Sobolewskich. 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.

Środa: (Dz 20,28-38);(Ps 68,29-30.33-36); J 17,21);(J 17,11b-19
Czwartek (Dz 22,30;23,6-11);(Ps 16,1-2.5.7-11); (J 17,21);(J
17,20-26);
Piątek (Dz 25,13-21);(Ps 103,1-2.11-12.19-20 (J 14,26);(J
21,15-19);
Sobota:Dz 28,16-20.30-31);(Ps 11,4-5.7) (J 16,7.13);(J 21,20-25

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

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.

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

2. czerwca – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PANA
JEZUSA. Msza św. o godz. 11:30, potem lunch/obiad
9. czerwca – ZIELONE ŚWIĄTKI. Msza św. o
godz. 11:30, potem lunch/obiad
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

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.

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.

