
Šv. Kazimiero parapijos Pastoracinės tarybos veiklos santrauka 
2016 m. sausio – lapkričio mėn. 

 

            Pastoracinės tarybos nariai posėdžiauja kas mėnesį ir dirba su klebonu patardami rūpimais 
parapijos gyvenimo klausimais. Parapijos gyvenimas susideda iš įvairių renginių, parapijiečių įjungimo 
į parapijos veiklą ir parapijos klestėjimo. Mūsų parapijos tarnystė ir Pastoracinės tarybos atsakomybė 
apjungia lietuvių bendruomenę bei apylinkės gyventojus, kurie sudaro mūsų parapiją. Mes patariame 
klebonui ir finansų komitetui, pagal reikalą, parapijos finansinio gyvastingumo reikalais. 
Pastoracinės tarybos veiklos santrauka: 

 Pagerino parapijos tinklapį - atlikta. 

 Koordinuojame ir apsvarstome parapijos parengimus... 

 Altoriaus draugijos "Sriuba sielai" 

 Šv. Kazimiero dienos šventė 

 Blynų pusryčiai 

 Kavutė  po 10 val. mišių 

 Gavėnios apeigos (Kryžiaus Keliai, Tenebrae,) 

 Apylinkės parapijų bendros Mišios - Collinwood Cluster Mišios Šv. Kazimiero Bažnyčioje - vaišės ir 
gražus  pabendravimas svetainėje. Dalyvių skaičius – apie 150. 

 Gėlių  ir daržovių pardavimas 

 „Clam Bake“, ĮSPŪDINGAI SEKASI SU SALĖS PAPUOŠIMU IR VAIZDINGA LINKSMA PROGRAMA, 
LOTERIJA. 2015m. parengime dalyvių skaičius – 155. Mes manome kad šias metais, spalio 22d., 
tiek pat asmenų dalyvaus. 

 Šv. Faustinos filmas buvo rodoma vieną savaitgalį ir sulaukė daug susidomėjimo - buvo 
gailestingumo 2016 metų atnašavimas – dalyvavo apie 200. 

 Davė patarimus apie parapijos patalpų nuomavimą - atsižvelgiant į diocezijos nuomavimo 
reikalavimus 

 Ruošiama  virimo receptų knyga 

 Aptariame į parapijoje vykstančius pasikeitimus, kaip mokyklos patalpų išnuomavimą Cleveland 
Breakthrough Intergeneracinei mokyklai ir parapijos veiklos pritaikymą prie naujų sąlygų. Reikia 
suprati ir pasiruosti laikui, kai parapija praras svetainę ir reikės paruošti viršutinės salės 
pakeitimus. 

 Dirbame su klebonu prie strateginių planų, kaip padidinti parapijiečių skaičių lietuvių tarpe ir 
apylinkės gyventojų tarpe. Kad parapija klestėtų, reikia didinti parapijiečių skaičių. Įprasminimas 
prapijos svarbumo mūsų parapijiečių gyvenime lieka didelis iššūkis. Pastoracinės tarybos nariai vis 
ieško būdų, kaip pasiekti tuos, kurie mūsų parapijai nepriklauso ir juos patraukti į parapijiečių 
eiles. 

 Tarybos nariai stengiasi išklausyti parapijiečių. Prašome jūsų pasisakyti parapijos veiklos ir 
religinio gyvenimo temomis. Norime girdėti jūsų nuomonę apie mūsų parapijos stiprumus ir 
silpnybes. 

 Šis mūsų veiklos sąrašas nėra pilnas; čia tik patys svarbiausi atlikti darbai. Pastoracinės tarybos 
nariai stengiasi sujungti parapijos tikslus su parapijiečių gyvenimu. Šv. Kazimiero parapija – tai 
tikėjimo švyturys apylinkės gyventojams ir Clevelando lietuvių bendruomenei. Pastoracinė taryba 
atstovauja parapijiečius šioje tarnystėje. 

 Jeigu turite klausimų, patarimų ar rūpesčių, prašome kreiptis į vieną iš tarybos narių. Mes 
laukiame komentarų ir konstruktyvios kritikos. 

 Pirmininkas,  Ted Kowalski, Vice-pirmininke, Loretta Gudėnas, Sekretorė, Jackie  Caruso-Taylor, 
Sekretorė korespondencijai ,Dr.Giedra Matas , nariai – Dr. Anthony Bacevice, Maureen Anderson, 
Nijole Balčiūunas, Dr. Stephen J. Matas, Marija Santana, Fr. Joe Bacevice. 

  

Parapijos taryba 10-8-2016 


