Intencje Mszy Św.
31. marca - za śp. Ks. Prałata Leo Telesza

Czytania na tydzień od 31. marca 2019 roku
Niedziela
Jos 5:9a, 10-12/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7/2 Kor 5:1721/Lk 15:1-3, 11-32

7. kwietnia - za śp. Czesława Telesza
15. kwietnia – ZACZYNAMY NOWY HARMONOGRAM MSZY

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 31. marca
Obydwa światła przy tabernaculum są świecone przez cały
tydzień za spokój duszy śp. ks. JÓZEFA NOWAKA i ks. JÓZEFA
BATKIEWICZA, dwóch polskich księży, którzy pomagali ks.
Teleszowi u św. Kazimierza – zamówione przez Państwa
Sobolewskich.
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
31. marca – NIEDZIELA ŚRÓDPOŚCIA. Msza św. o
godz. 11:30 z Gorzkimi Zalami, potem zapraszamy na
lunch/obiad w hallu parafialnym.
7. kwietnia – PIATA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Msza św. o godz. 11:30 z Gorzkimi Zalami. Spowiedź
po angielsku przed i po Gorzkich Żalach. Potem
zapraszamy na lunch/obiad w hallu parafialnym.
14. kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA. Msza św. z
procesja i poblogoslawieniem palem o godz. 11:30.
Rekolekcje po polsku w czasie Gorzkich Zali oraz
spowiedz sw. w czasie i po.

Poniedziałek: Is 65:17-21/Ps 30:2 i 4, 5-6, 11-12a i 13b/Jn 4:4354
Wtorek: Ez 47:1-9, 12/Ps 46:2-3, 5-6, 8-9/Jn 5:1-16
Środa: Is 49:8-15/Ps 145:8-9, 13cd-14, 17-18/Jn 5:17-30
Czwartek: Ex 32:7-14/Ps 106:19-20, 21-22, 23/Jn 5:31-47
Piątek: Madr 2:1a, 12-22/Ps 34:17-18, 19-20, 21 i 23/Jn 7:1-2,
10, 25-30
Sobota: Jer 11:18-20/Ps 7:2-3, 9bc-10, 11-12/Jn 7:40-53
Następna niedziela: Is 43:16-21/Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6/Fil 3:814/Jn 8:1-11

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 św.
zaczyna sie kazdego roku w Niedzielę Palmową. W tym
roku jest to 14. kwietnia. Nasz kalendarz intencyjny
szybko zapełnia sie. Wstępny harmonogram mszy będzie
opublikowany w przyszłą niedzielę.

OBIADY „SMAŻONA RYBA” I REKOLEKCJE PO
POLSKU
W piatek, 12. kwietnia bedziemy mieli obiad Smazona
Ryba w hallu parafialnym od godz. 16:30. O godz. 19-tej
beda stacje Drogi Krzyzowej w obu jezykach, a potem
rekolekcje po polsku. Witamy naszego ks. Rekolekcjoniste
w tym roku ks. Adama Kubisa, znawce i badacza Pisma
Swietego z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
Przybedzie on takze na Gorzkie Zale i spowiedz w jezyku
polskim w Niedziele Palmowa, 14. kwietnia.
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PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY
SPOWIEDŻ po Angielsku - 7-go Kwietnia
Po Mszy o 11:30, podczas i po Gorzkich Zalach

SMAŻONE RYBY I POLSKIE REKOLEKCJE

W piątek, 12 kwietnia, serwowana bedzie kolacja ze
smazona ryba od 16:30 do 19, a potem dwujezyczna
Droga Krzyzowa i rekolekcje po polsku, o godz. 19.

SPOWIEDŻ po Polsku - 15-go Kwietnia

Po Mszy o 11:30, podczas i po Gorzkich Zalach

NIEDZIELA PALMOWA - 15-go Kwietnia
Msza Święta o 11:30: swiecenie palm i procesja

WIELKI CZWARTEK - 18-go Kwietnia

Msza Wieczerzy Panskiej z Umywaniem stop o 19tej, a po niej procesja i adoracja Najświętszego
Sakramentu, kościół będzie otwarty na modlitwy
prywatne, az go wszyscy opuszczą.

WIELKI PIĄTEK - 19-go Kwietnia

Liturgia Męki Chrystusowej o 19:00, Wywyzszenie
Krzyza i Komunia Święta

WIELKA SOBOTA -20-go Kwietnia

Błogosławienie Pokarmow: co godzine, o 11, 12 i 13.
Uroczysta Wigilia Wielkanocna rozpocznie sie
poswieceniem ognia o 20:00.

NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21-go Kwietnia

Rezurekcja po polsku o 7:30 rano, z procesja.
Uroczysta Wielkanocna Msza Święta o 11:30

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.

Gorzkie Żale...zgodnie z odwieczną, chrzescijanska,
polska tradycją, śpiewać będziemy w poscie Gorzkie
Żale. Te przepiękne melodie 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 do 400. Zaraz
po modlitwie na zakonczenie mszy, odbedzie sie
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo i
Błogosławieństwo. Dla tych, ktorzy mowia tylko po
angielsku, tekst ten mozna znalezc w specjalnych
broszurach na Wielki Tydzien znajdujacych sie w
fioletowych pudelkach.

Druga Ofiara na Tacę ... zbierana będzie

DZISIAJ na wspomozenie Kościoła w Europie
Wschodniej. Prosimy badzcie hojni.

Druga Ofiara na Tacę ... w następną niedzielę,
przeznaczona na pomoc Catholic Relief Services,
organizacji, ktora ma zasieg lokalny, jak rowniez w
calym swiecie, niosac pomoc tym, ktorzy zostali
dotknieci roznymi tragediami.

(Rowniez, prosimy, zauwazcie, ze w pakietach z
kopertami na caly rok, zalaczone sa koperty na wszyskie
ofiary w roku, z dokladnym opisem. Przyszla kolekta
bedzie na „nadrobienie tych nieuzytych”. Prosimy o
uzycie odpowiednich kopert.)

Zaznaczcie w Swoich Kalendarzach ...

poniewaz, rowniez w Palmowa Niedziele,
Srowarzyszenie Wychowankow Szkoly, goscic bedzie
PANCAKE BREAKFAST. Placki sa smakowite i
roznorakie, w wydaniu: najedzcie sie do syta,
serwowane z kielbaskami i roznymi dodatkami. Jesc
mozna bedzie jeszcze przed msza o 11:30, dla tych
ktorzy naprawde chca sniadanie, ale wszystkie te
smakolyki dostepne beda i po mszy. Przylaczcie sie
wiec i zaproscie przyjaciol!!!

INTENCJE NA LAMPKI OŁTARZA
Przygotowane sa koperty na “rezerwacje intencji” za
dusze zmarlych, na dwie Lampki Oltarza, ktore zawsze
swieca po obu stronach Tabernakulum. Koszt za kazda
lampke to $10. Intencje wydrukowane beda w Biuletynie.
Co tydzien, kiedy lampki beda zapalane, modlitwy
ofiarowane beda za zgloszone intencje. Koperty wrzucac
mozna podczas kolekty w czasie mszy.

