Intencje Mszy Św.
8. września - za śp. Bena i Helenę Rumińskich
15. września - za śp. Bronisława i Katarzynę Przyszlaków

Czytania na tydzień od 8. września 2019 roku
Niedziela: Mądr 9:13-18b/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17/Phlm 910, 12-17/Lk 14:25-33

22. września - za śp. Urszulę Marciniak

Poniedziałek: Kol1:24—2:3/Ps 62:6-7, 9/Lk 6:6-11
Wtorek: Kol 2:6-15/Ps 145:1b-2, 8-9, 10-11/Lk 6:12-19

29. września - za śp. Kazimierza Myśliwca

Środa: Kol 3:1-11/Ps 145:2-3, 10-11, 12-13ab/Lk 6:20-26

6. października – za śp. Sophie Migdalski

Czwartek : Kol 3:12-17/Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6/Lk 6:27-38

Intencje Świateł przy Sanktuarium –
na tydzień od 8. września
W tym tygodniu światła przy Sanktuarium będą paliły się w
Specjalnej Intencji Anity Rajic, żeby Bóg przyniósł FIONIE
RAJIC urodzonej 8. sierpnia w 26-tym miesiącu całkowite i
zdrowe życie oraz w Specjalnej Intencji za braci WOJTKA
I ANDRZEJA KLIMIUK oraz ich siostre KASKE KLYMIUK
FIROR zamówione przez Marybette Slusarski. Jeśli chcesz,
żeby światło paliło się w Twoich intencjach to wypełnij koperty
przy wejściu do kościoła i wrzuć 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
8. września - Msza św. o godz. 11:30, a potem
lunch/obiad w hallu Parafialnym. Dzisiaj świętujemy
urodziny Najśw. Maryi Panny!!!
15. września - Msza św. o godz. 11:30, a potem
lunch/obiad w hallu Parafialnym.
22. września - Msza św. o godz. 11:30, a potem
lunch/obiad w hallu Parafialnym.
29. września - Msza św. o godz. 11:30, a potem
lunch/obiad w hallu Parafialnym.

Piątek: 1 Tm 1:1-2, 12-14/Ps 16:1b-2a i 5, 7-8, 11/Lk 6:39-42
Sobota: Nm 21:4b-9/Ps 78:1bc-2, 34-35, 36-37, 38/Fil 2:6-11/Jn
3:13-17
Następna Niedziela: Ex 32:7-11, 13-14/Ps 51:3-4, 12-13, 17,
19/1 Tm 1:12-17/Lk 15:1-32 lub 15:1-10

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.

NOWA GRUPA POMOCY PRZY NASZEJ PARAFII –
POMOC PSYCHOLOGICZNA W OKRESIE ŻAŁOBY
W czasie ostatniego roku wzbogaciliśmy się o nową
parafiankę - LUCY BORRIS, która ma wykształcenie i na
codzień pracuje w dziedzinie problemów ludzi, którzy
utracili kogoś bliskiego na skutek śmierci. Lucy
zaoferowała swoje talenty nam i chce pomóc naszym
parafianom borykającym się z różnego typu problemami w
czasie żałoby po utracie osoby bliskiej.
Tym sposobem mamy Grupę Pomocy przy sw.
Kazimierzu i pierwsze orientacyjne spotkanie odbędzie się
22. września zaraz po mszy św. w hallu parafialnym w
Pokoju Alumnów. Na tym spotkaniu będzie dyskutowany
plan spotkań na przyszłość i w jakim formacie.
Prosimy teraz rozpowszechnić tą informację, żeby
dotarła do tych wszystkich, którzy szczególnie takiej
pomocy potrzebują. Bardzo często nasze osobiste
zaproszenie więcej znaczy niż inna forma informacji.
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ŚWIĄTYNIA MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ, MARYMONT
80-ta rocznica ufundowania Swiatynii Matki Boskiej
Czestochowskiej na 12215 Granger Road w Garfield
Hts, 44125, obchodzona bedzie w niedziele, 15-go
wrzesnia. Po Mszy Sw., celebrowanej przez Biskupa
Rogera Gries, o 10:30, nastapi rozaniec i czas na
prywatne modlitwy od 12tej do 14tej, jak rowniez
Blogoslawienstwo. Siostry od Sw. Jozefa, Trzeci
Zakon Franciszkanski, zapraszaja wszystkich, aby
uczcic to szczegolne miejsce modlow naszej Diecezji

ŚWIĄTYNIA NASZEJ PANI Z
LOURDES
Siostry Trojcy Swietej, ktore opiekuja sie Kaplica
Naszej Pani z Lourdes na 21281 Chardon Road, w
Euclid, 44117, zapraszaja na 1sze wydarzenie
charytatywne „Stol Babci” w Sali Jadalnej Sw. Anny
na zbiorke funduszy wspomagajacych utrzymanie
tego miejsca. Odbedzie sie to w sobote, 21 wrzesnia,
od 16ej do 19tej: wiele zakasek, loterii i rozrywki.
Koszt: $25 – dorosli, $15 – dzieci. Dzwonce 216 482
8232 po informacje i rezerwacje. Zapraszamy.

Pażdziernik - Miesiąc Różańca Świętego
Jak juz jest naszym zwyczajem, w pazdzierniku
oddajemy czesc Marii, Matce Bożej, recytujac
Rozaniec Swiety, po kazdej mszy, zmieniajac jezyk i
tajemnice rozancowe w ciagu calego miesiaca.

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
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE RĘCE... grupa
woluntariuszy, w kazdą srode, z pelną parą, kontynuuje
prace na terenach parafii. Nadejscie sezonu jesiennego
to znowu wzmozone prace, zwolujemy wiec
WSZYSTKIE POMOCNE DLONIE do pomocy. Kazdy,
kto ma wolną chwile, moze przybyc w srode miedzy 10ą
i 14ą. Narzedzia posiadamy, mamy cos do zrobienia dla
wszystkich niezaleznie od mozliwosci.
POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY!
Druga Kolekta na Lige Katolicka .....zebrana bedzie
22 wrzesnia. Posluga Ligii Katolickiej jest wsparcie
edukacyjnych potrzeb Duchowienstwa w Polsce i Polonii
oraz podniesienie poziomu ich sluzby dla Kosciola i
wspolnoty. Ksiadz Eric jest Dyrektorem tej Organizacji,
zas Bp. Andrzej Wypych z Chicago jest Narodowym
Przewodniczacym. Prosimy, badzcie hojni, ta ofiara
przeznaczona jest dla NASZYCH WLASNYCH potrzeb.

Witamy Naszego Gościa Misjonarza... Ojca

Paul Ginns, OSM, z zakonu Sluzebnikow Maryjnych,
ktory wyglosi homilie w nastepna niedziele, 15
wrzesnia, na temat prac misyjnych w KwaZulu-Nata w
Republice Poludniowej Afryki. Ten Zakon Zebraczy, to
jeden z mendykanskich, zalozonych w 13-ym wieku we
Florencji we Wloszech. W obecnym czasie sluza oni
swiatu we wszystkich potrzebach apostolskich. Praca
ich, poza sluzba religijna i edukacyjna, rowniez wlacza
opieke zdrowotna, szczegolnie udoskonalenie zasobow
wodnych, ktorych obecny stan jest zrodlem wielu
chorob, jak malaria oraz rozwiazywanie problemow
mieszkalnych. Potrzebuja oni naszej modlitwy i pomocy
materialnej. Otrzymamy od nich wiele blogoslawienstw
za nasze modlitwy i ofiary podczas drugiej kolekty w
NASTEPNA NIEDZIELE. Prosimy zapoznac sie z
ulotkami, ktore opisuja ich prace, znalezc je mozna przy
wejsciu do kosciola i w Sali parafialnej.

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.

