Intencje Mszy Św.
17. marca – za śp. Edwarda Orzecha

Czytania na tydzień od 17. marca 2019 roku
Niedziela
Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 1314/Phil 3:17—4:1 lub 3:20—4:1/Lk 9:28b-36

24. marca – za śp. Konrada i Blandyne Chromik
31. marca - za śp. Ks. Prałata Leo Telesza
7. kwietnia - za śp. Czesława Telesza
15. kwietnia – ZACZYNAMY NOWY HARMONOGRAM MSZY

Poniedziałek: Dn 9:4b-10/Ps 79:8, 9, 11 i 13/Lk 6:36-38
Wtorek: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Ps 89:2-3, 4-5, 27, 29/Rzym
4:13, 16-18, 22/Mt 1:16, 18-21, 24a lub Lk 2:41-51a
Środa: Jer 18:18-20/Ps 31:5-6, 14, 15-16/Mt 20:17-28
Czwartek: Jer 17:5-10/Ps 1:1-2, 3, 4 i 6/Lk 16:19-31

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 17. marca
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez cały
tydzień za spokój duszy śp. EDWARDA ORZECHA –
zamówione przez Jego rodzinę.
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
17. marca – DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Msza św. o godz. 11:30 z Gorzkimi Zalami, potem
zapraszamy na lunch/obiad w hallu parafialnym.
Przylacz sie do Polskiej Grupy na Parade sw. Patryka
w centrum Cleveland o godz. 14-tej.
24. marca – TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU. Msza św. o godz. 11:30 z Gorzkimi Zalami,
potem zapraszamy na lunch/obiad w hallu parafialnym.
31. marca – NIEDZIELA ŚRÓDPOŚCIA. Msza św. o
godz. 11:30 z Gorzkimi Zalami, potem zapraszamy na
lunch/obiad w hallu parafialnym.

Piątek: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Ps 105:16-17, 18-19, 2021/Mt 21:33-43, 45-46
Sobota: Mi 7:14-15, 18-20/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12/Lk 15:13, 11-32
Następna niedziela: Ex 3:1-8a, 13-15/Ps 103:1-2, 3-4, 6-7, 8,
11/1 Kor 10:1-6, 10-12/Lk 13:1-9

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 Specjalne 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.
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Kilka Specjalnych Ogłoszeń

GORZKIE ŻALE
W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, zgodnie z
naszą tradycją, śpiewać będziemy część pierwszą
Gorzkich Żali. Te przepiękne melodie, drogie sercom
Polaków odgrywaly ogromna role w historii Polski,
szczegolnie w czasach cierpienia. Wszystkie trzy ich
części wydrukowane są w mszalniku Pan z Wami
poczynając na stronie 396. Dzisiaj spiewamy CZEŚĆ
II. Zaraz po modlitwie na zakonczenie mszy,
odbedzie sie Wystawienie Najświętszego
Sakramentu, nabożeństwo i Błogosławieństwo.
Mimo, ze slowa sa po polsku, melodie sa tak
poruszjace, ze wszyscy moga uczestniczyc w tym
glebokim doswiadczeniu, do czego zachecamy.

DIECEZJALNY DZIEŃ POKUTY
Od wielu juz lat, Diecezja w Cleveland wyznaczyla
środę w Drugim Tygodniu Postu, jako Diecezjalny
Dzień Pokuty. Tegoroczny, zaplanowany jest na
Środę, 20 Marca od 5 do 8 wieczorem. Wszystkie
kościoły w naszej Diecezji będą otwarte w tym czasie
i będą w nich obecni księża gotowi do wysluchania
spowiedzi. Św. Kazimierz rowniez otworzy swoje
wrota dla wszystkich ktorzy chieliby przystapic do
tego sakramentu Bozego milosierdzia. Oczywiscie,
podczas Wielkiego Postu, w przyszlosci, mozna
bedzie przystapic do spowiedzi i w inne dni,
jednakowoz, w ten szczegolny dzien, kazdy moze
wejsc do kosciola w poblizu i daleko, jako symbol
potegi tego sakramentu i wartosci przygotowan
wielkopostnych.

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.

Przywołując Wszystkich Do Marszu.. w

corocznym pochodzie, w Cleveland, z okazji Dnia Św.
Patryka w DZISIAJ, 17 marca, reprezentujac polskie
spoleczenstwo. Jednym z nieprzewidzianych
blogoslawienstw procesu likwidowania parafii stalo sie
pojednanie ludzi roznych narodowosci, jak nigdy
przedtem. Od tego czasu, Polonijne Srodowisko
maszerowalo i cieszylo sie powodzeniem tlumow.
Pochod rozpoczyna sie o godz. 14-tej, ale uczestnicy
przybyc musza wczesniej. Miejsce zbiorki dla Polonii to
2331 Superior Avenue, na stronie polnocnej, kolo E.23rd
Street. Prosimy dzwonic do JOE FECKANIN, na numer
(216) 978-3755 po szczegoly i instrukcje.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!!!

DROGA KRZYŻOWA
Nabozenstwo to odbywac sie bedzie w wybrane piatki,
kiedy to rowniez podawana będzie kolacja ze smazoną
rybą, u Św. Kazimierza. Daty wydrukujemy w biuletynie
za tydzien. Przylączcie się zgodnie z tradycjami
wielkopostnymi. U Św. Stanislawa uczestniczyc mozna
o 18-tej po polsku lub 19-tej po angielsku w kazdy piatek
Wielkiego Postu.

Spowiedż Wielkopostna u Św. Kazimierza

przystapic bedzie mozna po ANGIELSKU w niedziele 7go kwietnia i po POLSKU w Niedziele Palmowa, 15-go
kwietnia. Dodatkowi ksieza przybeda z pomoca pod
koniec mszy. Nie wazne kiedy lub w jakim miejscu,
skorzystacie z tej okazji, najwazniejsze, ze wezniecie
udzial w sakramencie Bozego przebaczenia,
przygotowujac sie do Wielkanocy.

INTENCJE NA LAMPKI OŁTARZA
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. Intencje
wydrukowane beda w Parafialnym Biuletynie. Co
tydzien, kiedy lampki beda zapalane, modlitwy
ofiarowane beda za zgloszone intencje. Koperty wrzucac
mozna podczas regularnej kolekty w czasie mszy.

