Intencje Mszy Św.
3. marca - za śp. Felicję i Ryszarda Prelewiczów
6. marca - za śp. Jean i Józefa Bienia
10. marca - za śp. Teodora i Natalie Swintek
17. marca – za śp. Edwarda Orzecha

Czytania na tydzień od 3. marca 2019 roku
Niedziela

Sir 27:4-7/Ps 92:2-3, 13-14, 15-16/1 Kor 15:5458/Lk 6:39-45

Poniedziałek: Sir 17:20-24/Ps 32:1-2, 5, 6, 7/Mk 10:17-27
Wtorek: Sir 35:1-12/Ps 50:5-6, 7-8, 14 i 23/Mk 10:28-31
Środa: Jl 2:12-18/Ps 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14 i 17/2 Kor 5:20—
6:2/Mt 6:1-6, 16-18

24. marca – za śp. Konrada i Blandyne Chromik

Czwartek: Dt 30:15-20/Ps 1:1-2, 3, 4 i 6/Lk 9:22-25

31. marca - za śp. Ks. Prałata Leo Telesza

Piątek: Is 58:1-9a/Ps 51:3-4, 5-6ab, 18-19/Mt 9:14-15
Sobota: Is 58:9b-14/Ps 86:1-2, 3-4, 5-6/Lk 5:27-32

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 3. marca
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez cały
tydzień za dusze zmarlych RYSZARDA LUTYŃSKIEGO –
zamówione przez Panstwa Sobolewskich i za THEODORA
TOGLIATTI, który zmarł niedawno i wczoraj był Jego pogrzeb.
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
3. marca – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA obchodzimy
uroczyście mszą św. po czym zapraszamy na Corned
Beef (pytlowana wołowina) lunch/obiad oferowany
przez Stowarzyszenie Wychowankow Szkoly św.
Kazimierza.
6. marca – ŚRODA POPIELCOWA. Msza św. o godz.
19-tej z posypaniem głów popiołem.
10. marca – PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU. Msza św. o godz. 11:30 , potem zapraszamy
na lunch/obiad w hallu parafialnym.

Następna niedziela: Dt 26:4-10/Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 1415/Rzym 10:8-13

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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Nie Zapomnijcie...
ŚWIĘTO NASZEGO PATRONA
Święto Patrona Naszego Kościoła obchodzimy
dzisiaj, dzien przed właściwym świętem
kalendarzowym. Poniewaz przypada ono przed
Wielkim Postem, odprawimy uroczystą mszę do Św.
Kazimierza, Księcia. Jest to rowniez kolejna rocznica
ponownego otwarcia naszej parafii. Przylaczcie sie
do nas przy tej waznej radosnej okazji.
========================================

OBIAD ALUMNȮW - WOŁOWINA
W polaczeniu z obchodami Święta Naszego Patrona,
Wychowankowie Szkoly wydawac beda coroczny
Obiad z Peklowanej Wolowiny po mszy o 11:30, w
Sali Parafialnej. Przybadzcie na „pierwszy w sezonie”
ten typowy poczestunek, rozrywke i dobre
towarzystwo.

POPIELEC - WIELKI POST
Środa, 6 marca, to Środa Popielcowa,
rozpoczynająca czterdziestodniowy okres Wielkiego
Postu, czasu pokuty i przygotowania do Wielkanocy.
Msza z posypaniem głów popiołem, odprawiona
będzie o 19-tej. Środa Popielcowa to dzień postu
ścisłego, a piątki w tym okresie to dni powstrzymania
się od jedzenia mięsa. Obowiązki Wielkiego Postu
powinny być potraktowane poważnie, uwzględniając
post, modlitwę i miłosierdzie.

Coroczne Spotkanie Kobiet na Dzień
Marty... w kosciele Sw. Adalbert w Berea,

zaplanowane jest na nastepny poniedzialek 11-go
marca od 8-ej do 15-ej. Ten popularny dzien refleksji,
przygotowany jest specjalnie dla pań, włączając
sniadanie, obiad, modlitwy, spowiedz i mszę świętą.
Koszt to $20 na osobe. Zarejestrowac sie mozna
dzwoniac do biura parafii (440) 234 6830 lub wysylajac
poczta swoje nazwisko, telefon, i nazwe swojej parafii,
pod adres: Martha’s Day Out, c/o St. Adalbert Church,
66 Adalbert Street, Berea, Ohio 44017. Oplate mozna
zalaczyc lub wniesc przy wejsciu do parafialnego Father
Keller Centum.

Zbiórka na tacę ... w miesiącach grudzień i

styczeń, wyniosla: Grudzien, $5466 (12/2 - $542; 12/8 $348; 12/9 - $340;12/16 - $416; 12/23 - $399; 12/24 $980; 12/25 - $924; 12/30 - $469; 12/31 - $108; dodacje
poczta - $940. Styczen, $1966 (1/1 - $230; 1/6 - $375;
1/13 - $514; 1/20 - $235; 1/27 - $630). Jestesmy bardzo
wdzieczni wszystkim, ktorzy nas hojnie wspomagaja,
oraz wspomniec z wdziecznoscia tych, ktorzy skladaja
specjalne ofiary. BȮG ZAPŁAĆ!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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 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.

