Intencje Mszy Św.

Czytania na tydzień od 26. maja 2019 roku

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
23. Czerwca – 30 Rocznica Ślubu , Konrad i Ewa Szymańscy

Niedziela: Dz 15, 1-2. 22-29); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8); (Ap
21, 10-14. 22-23); (J 14, 23); (J 14, 23-29
Poniedziałek: Dz 14,5-18); (Ps 115,1-4.15-16); (J 14,26); (J
14,21-26);
Wtorek Dz 16,22-34); (Ps 138,1-3.7c-8); J 16,7.13); (J 16,5-11);

Intencje Świateł przy Sanktuarium –

Środa: Dz 17,15.22-18,1); (Ps 148,1-2.11-14);(J 14,16); (J
16,12-15);

na tydzień od 26 maja

Czwartek: Dz 18,1-8); (Ps 98,1-4); (J 14, 18); (J 16, 16-20);

Światła w tym tygodniu są w podzience za sukcess owocnej
wizyty w Cleveland, Stanislawa Kardynala Rylko.

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

26. maja – SZOSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Msza św. o godz. 11:30, potem lunch/obiad.
1. czerwca – ŚLUB o 14:30, Patrick Janesz i
Aveanna Salicce
2. czerwca – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PANA
JEZUSA. Msza św. o godz. 11:30,potem lunch/obiad.
9. czerwca – Zielone Świątki. Msza św. o godz.
11:30,potem lunch/obiad
16. czerwca – DZIEŃ OJCA

Piątek: Rz 12,9-16b); (Ps: Iz 12,2-6); (Łk 1, 45); (Łk 1,39-56);
Sobota: Dz 18,23-28); (Ps 47,2-3.8-10); (J 16,28); (J 16,23b28);
Następna niedziela: Dz 1,1-11 Ps 47,2-3.6-7.8-9 Ef 1,17-23 Łk
24,46-53

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....
Dla Wszystkich Parafian i Przyjaciol Św. Kazimierza,
ktorzy wzieli udzial w uroczystosciach zwiazanych z
wizyta Kardynala Rylko w Cleveland. Byl on bardzo
wdzieczny i pod wielkim wrazeniem. Bardzo milo bylo
widziec tak wielu regularnych woluntariuszy we wtorek,
jako w pewnym sensie wyraz podzieki za ich ciezka prace
przez caly rok. Byli oni w stanie tym razem odpoczac i
pozwolic innym gotowac i sprzatac!!!

MAJ, MIESIĄCEM MARYJI
W maju zgodnie z nasza tradycja będziemy odmawiać
Litanię Loretańską po mszy św. jako, że jest to miesiąc
Maryjny. W tym tygodniu będziemy śpiewać po polsku.

1891

128 lat

Okres Wielkanocny
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.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ZBIÓRKA FUNDUSZY NA KATOLICKIE
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE, DZISIAJ

Jak jest w zwyczaju co roku mamy druga zbiorke

funduszy na cele charytatywne, Catholic Charities. W
tym roku celem zbiorki jest Kryzys Uzależnień od
Leków i Narkotyków tak bolesny w naszym regionie.
Wasza hojność bedzie na pewno doceniona.

2019
Kilka Ogłoszeń Specjalnych
Fundacja Polonia w Ohio .... wydaje 13-go czerwca
doroczny Bankiet i przedstawi nowo mianowanych Dam i
Rycerzy Fundacji. Dochody przeznaczone zostana na
stypendia dla mlodych , zdolnych ludzi z Polonii.
Spotkanie od 17:30, obiad podawany bedzie o18:30 w
Holy Spirit Party Center, 5500 W. 54th Street, Parma,
44129. Dotacje w wysokosci od $45, oraz wspaniale
loterie. Prosimy dzwonic do Pani Prezydent Monica
Sochecki, na numer 216 849 1292 po informacje i
rezerwacje. Do zobaczenia!
Czy Wiecie .... ze Jego Eminencja Stanisław Kardynał
Rylko, ktory jest Prałatem Bazyliki Większej Matki
Boskiej w Rzymie, rozdał wielu ludziom ikony Maryi
Świętej, Opiekunki Rzymu. Obraz ten miesci sie w
specjalnej kaplicy w tej bazylice i to tu Papież Franciszek
przybywa modlic sie przed kazda swoja apostolska
podroza zagraniczna. Kardynal, ktory przedsiewzial
odnowienie obrazu i kaplicy, jest dumny ze przyczynil sie
do zachowania tego skarbu dla przyszlych pokolen.

FESTIWAL „SMAKI ŚW. KAZIMIERZA
ZBLIŻA SIĘ......
Miesiace letnie a wraz z nimi nasz parafialny festiwal
zblizaja sie bardzo szybko, juz czas o tym myslec,
spotkac sie i rozpoczac plany. WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH zapraszamy na zebranie we
WTOREK, 4 CZERWCA, o godz. 19 w Sali Alumnow
Jesli nie mozesz sie przylaczyc, prosimy przekaz
nam swoje idee na pismie poczta albo przez kogos
kto wezmie udzial. Czas dzialac.....!

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 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.

