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Okres Wielkanocny
WIZYTA KARDYNAŁA RYŁKO, 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.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPECJALNA ZBIÓRKA FUNDUSZY NA KATOLICKIE
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE W PRZYSZŁYM
TYGODNIU
Jak jest w zwyczaju co roku mamy druga
zbiorke funduszy na cele charytattywne. W tym
roku mottem zbiorki jest Kryzys Uzależnień od
Leków i Narkotyków tak bolesny w naszym
regionie. Wasza hojność bedzie na pewno
doceniona.
FESTIWAL „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA ZBLIŻA SIĘ......
Zaznaczcie sobie w kalendarzach ostatni weekend w
lipcu, tzn. Od 26-tego do 28 lipca nasza Parafia
bedzie organizowała największe przedsięwzięcie
roku. Zebrania planujace niedlugo juz będą i TWOJA
OPINIA jest ważna, więc prosimy śledzić Biuletyn

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 Matki
Boskiej Większej 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 szczegoly i 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.

Intencje Mszy Św.
19. maja - za śp. Wojciecha i Helene Komada
26. maja - za śp. Stanislawa i Felicje Prelewicz
2. czerwca - za śp. Dawida J. Zuranskiego
9. czerwca - za śp. Dra Michała i Jadwigę Klymiuków
16. Czerwca – Specjalna intencja Stanisława i Agaty Gołąb;
Intencje z okazji Dnia Ojca

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 19 maja
Światła w tym tygodniu są świecone za spokój dusz zmarłych
MIECZYSŁAWA LUTYŃSKIEGO I WITOLDA LUTYŃSKIEGO
zostały zamówione przez Państwa Andrzeja 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
BULLETIN ON-LINE: wejdź na stronę www.stcasimir.com i
kliknij na Parish Bulletin zakładkę.

Nadchodzące wydarzenia w Parafii
19. maja – PIATA NIEDZIELA WIELKANOCNA. Msza
św. o godz. 11:30, a potem lunch/obiad.
21-22 maja – wizyta kard. Stanisława Ryłko w
Cleveland. Msza św. we wtorek o godz. 18-tej u św.
Stanisława, potem uroczysty bankiet. Msza św. o godz.
10-tej w środę, a potem uroczysty lunch w Centrum
Polsko-Amerykanskim. Więcej informacji w innej części
Biuletynu. Zapraszamy!
26. maja – SZOSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Msza św. o godz. 11:30, a potem lunch/obiad.
2. czerwca – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PANA
JEZUSA. Msza św. o godz. 11:30, a potem
lunch/obiad.

Czytania na tydzień od 19. maja 2019 roku
Niedziela: Acts 14:21-27/Ps 145:8-9, 10-11, 12-13/Rv 21:15a/Jn 13:31-33a, 34-35
Poniedziałek: Acts 14:5-18/Ps 115:1-2, 3-4, 15-16/Jn 14:21-26
Wtorek: Acts 14:19-28/Ps 145:10-11, 12-13ab, 21/Jn 14:27-31a
Środa: Acts 15:1-6/Ps 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5/Jn 15:1-8
Czwartek: Acts 15:7-21/Ps 96:1-2a, 2b-3, 10/Jn 15:9-11
Piątek: Acts 15:22-31/Ps 57:8-9, 10 i 12/Jn 15:12-17
Sobota: Acts 16:1-10/Ps 100:1b-2, 3, 5/Jn 15:18-21
Następna niedziela: Acts 15:1-2, 22-29/Ps 67:2-3, 5, 6, 8/Rv
21:10-14, 22-23/Jn 14:23-29

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.

SPECJALNE WYRAZY PODZIEKOWANIA....
Niech popłyną do wszystkich naszych woluntariuszy,
którzy pracowali tak ciężko, żeby uczynić świętowanie
Dnia Matki w ostatnią niedzielę jako pełne
niezapomnianych wrażeń. Było mnóstwo pięknych
kwiatów, które ozdobiły statuę Maryi. Nasza Majowa
Królowa promieniała, a na koniec nasz lunch/obiad był
obfity i Jej godny. Dziekujemy wszystkim uczestnikom!
Nasza Pani na pewno była z nas zadowolona!
Mówiąc o naszej Pani
W maju będziemy odmawiać Litanię Loretańską po mszy
św. jako, że jest to miesiąc Maryjny. Naprzemian
będziemy śpiewać po polsku lub angielsku. W tym
tygodniu bedzie po angielsku.

