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Okres Wielkanocny
DZIEŃ MATKI, MAJOWA KORONACJA 12-go Maja
Przylaczcie sie dzisiaj do tych pieknych obchodow.
Msza Święta o 11:30, procesja na tereny zakonu,
Majowe Ukoronowanie statuly Blogoslawionej Matki.
Odswietny obiad na uczczenie matek w Sali
Parafialnej. Panie dzisiaj nie gotuja.
WIZYTA KARDYNAŁA RYLKO, 21 Maja
Clevelandzka Polonia gości Kardynała Stanisława
Rylko Przewodniczącego Fundacji Jana Pawła II.
Szczegoly w zalaczonym artykule.
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.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wiele Szcz ęścia, Zdrowia i
B łogosławieństw z okazji

DNIA MATKI dla
wszystkich naszych
Drogich MAM !
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.

2019
Kilka Ogłoszeń Specjalnych
WIZYTA KARDYNAŁA RYLKO .... juz coraz blizej.
Jego Eminencja, ktory jest Prałatem Bazyliki Św. Maryji
w Rzymie oraz Przewodniczącym Fundacji Papieża
Jana Pawła II, gościć będzie w Cleveland od
poniedzialku, 20 maja do srody 22 maja po poludniu.
W zwiazku z jego obecnoscia, odbeda sie dwa,
dostepne dla wszystkich wydarzenia: 21 maja, we
wtorek, zapraszamy na mszę wieczorną i galowy
bankiet, a w srode, 22 maja, na uroczyste, charytatywne
przyjecie. Zaproszenia zostaly wyslane do wszystkich
tych, ktorych nazwiska znajduja sie na listach
Polonijnych organizacji.
Po pierwsze, 21 maja, odprawiona bedze Msza Św w
Bazylice Św. Stanislawa o 18-tej. Mamy ogromna
nadzieje, na liczna obecnosc wielu przedstawicieli
naszych polskich organizacji. Zawsze napawa duchem
widok wielu zjednoczonych Polakow z roznych dziedzin
zycia. Natychmiast po mszy, zapraszamy wszystkich na
galowy bankiet do Bohemian National Hall, na Broadway
Avenue. Bilety sa po $50 od osoby, dochody przekazane
beda Fundacji.
Po drugie, Kardynal, rowniez oferuje bardziej intymna
Msze w srode, 22 maja, o 10 rano u Św. Stanislawa, a
potem przyjecie charytatywne na rzecz Fundacji
zorganizowane przez Polsko-Amerykanskie Centrum
Kultury na Lansing Avenue. Z ograniczona liczba miejsc,
to spotkanie, pozwoli na blizszy kontakt z Kardynalem i
zapoznanie sie z wizja Ojca Swietego na dzialalnosc
Fundacji, ktora nosi jego imie.
Po szczegolyi rezerwacje biletow NA OBA
WYDARZENIA, dzwonic mozna do biura parafii Św.
Stanislawa na numer 216-341-9091, lub wejsc na
strone: www.jp2ohio.com

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.

