
    VI  Niedziela  Zwykła  Rok  „B”    
             31 stycznia    2021  
 
Jezus nauczał zawsze jak ten, który ma władzę i moc. 
Jego nauczanie było powiązane z wypędzaniem 
demonów i uzdrawianiem chorych. W Jego słowach 
była moc z wysoka, ponieważ Królestwo Boże nie 
polega na słowie, ale na mocy. On otrzymał wszelką 
władzę i moc w niebie i na ziemi. Chcemy znać tylko 
takiego Chrystusa. 
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INTENCJE MSZALNE 

Sobota 30 stycznia 

7:00 PM +Stefan Kosidło w 2.r.śm.  – Rodzina 
2/+Bronisława Wojasińska 9r. śm.  - córka 
                                                     /  Lantana/ 
 

IV Niedziela  Zwykła   31  stycznia 2021 r. 

9:00 AM +Maria Nogacka 

11:00 AM +Piotr Piątek (15)  Msza św. Gregoriańska – 

A.M. Obrzut 

2++Filomena i Wiktor Króliczek – Lidia Gastom 

3:30 PM ++Stanisława i Władysław Kuskowscy    

/Miami/ 

   

Poniedziałek 1 lutego     

8:00 AM +Piotr Piątek (16) Msza św. Gregoriańska 
2/ O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Zbigniewa 
Słowińskiego 
12:00 PM  Msza św. pogrzebowa +Przemysława 
Koszykowskiego 
Wtorek  2 lutego   Święto Ofiarowania Pańskiego 

11:00 AM +Helena Kołoczek (3.r śm) - córka 

7:00 PM  +Piotr Piątek (17) Msza św  Gregoriańska 
Środa 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika 

8:00 AM  +Piotr Piątek (18) Msza św. Gregoriańska 
 Czwartek 4 lutego 

 8:00 AM +Piotr Piątek (19) Msza św. Gregoriańska 

 Piątek 5 lutego wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy  

                                 Pierwszy  piątek    miesiąca 

7:00 PM +Piotr Piątek (20) Msza św. Gregoriańska 
/Sobota 6 lutego  wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i 

Towarzyszy 
8:00 AM  +Piotr Piątek (21) Msza św. Gregoriańska 
 
7:00 PM +Rodziców  - dzieci 
              /Lantana/ 
 
 
 

 V Niedziela  Zwykła   7 lutego - 2021 r. 

9:00 AM ++John i Christopher Kamiński (r.sm) – Mama    

i siostra 

11:00 AM +Piotr Piątek (22)  Msza św. Gregoriańska – 

A.M. Obrzut 

2. +Edwin Milkiewicz (3r. śm) – Rodzice i siostra 

3:30 PM W intencji Arkadiusza z okazji urodzin    

/Miami/ 

 

  KOLEKTA – III  Niedziela Zwykła  -    1-24-2021                  

Pompano  $ 1379      Lantana   $ 424      Miami $ 212 

II – taca „ABCD”  $1909    
    Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy  

w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!          

                               ****************     
II–taca  -  dzisiaj jest przeznaczona  na  „Building Fund”  

za tydzień II taca będzie również przeznaczona  na  „Building 

Fund”   

                                Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 
KWIATY I ŚWIECA DO TABERNAKULUM –  

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do  

kościoła lub świecę do tabernakulum. Zakup świeżych 

kwiatów na niedzielę kosztuje ok. $100 a świeca $10. 

Ten gest ofiarny można uczynić dla uczczenia pamięci 

zmarłych i żywych lub za otrzymane łaski.  W tym 
tygodniu świeca została ofiarowana  w intencji śp.Barbary i 
Antoniego Gulczyńskich 
                                         Za ten gest serdeczne Bóg zapłać!  

 

KAWIARENKA – Kolejne osoby mogą wpisać 

się na dyżur w kawiarence. Zgłoszenia dyżurów 

proszę proszę kierować do Państwa Ewy i Irka 

Otfinowskich   tel:(954) 830-3400  

W ubiegłą niedzielę dyżur pełniłi Maryla i Zygmunt 

Czabaj oraz złożyli  donację ciasta    

Dochód  wyniósł:  $341           Serdecznie dziękujemy! 

   

Lektorzy 7.II. 2021 r. 

9:00 AM     Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM    Izabella Siwik i Aleksander Kwaśniak 

 
       We wtorek  2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego  

i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte o godz 

11:00AM i 7:00PM. z poświęceniem gromnic.  Pamiętajmy o 

osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i 

Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, 

domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, 

szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby 

konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego 

miłości i miłosierdzia. 

    W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa  

i męczennika, patrona chorych na gardło. Po  Mszy Świętej 

obrzęd błogosławieństwa „gardla” św. Błażeja. 

   W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dziewicy i 

męczennicy. 

 

  W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii 

Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. O godz 

6:00PM    

   

         

tel:(954)


PODZIĘKOWANIE – kieruję do wszystkich osób, którzy 
chętnie przyszli i pomogli przy rozbiórce dekoracji Bożego 
Narodzenia   Serdeczne Bóg zapłać 

         
Słowo ks. Huberta: 
 Drodzy Parafianie i Przyjaciele i Goście parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej!!! 
 Bóg w swoich zrządzeniach prowadzi nas różnymi 
drogami. Często dzieje się w naszym życiu „coś” czego ani 
jesteśmy w stanie przewidzieć ani zaplanować.  Z wielką 
radością a jednocześnie z wielkim drżeniem serca z 
odpowiedzialności  za Was staję przed Bogiem  a dziś przed 
Wami, by rozpocząć wspólne pielgrzymowanie po drogach 
naszego życia. Jezus Chrystus – Ten który dzisiaj jak słyszymy 
naucza z wielką mocą jest Tym, który będzie nas prowadził i 
za którym chcemy podążać. Jako wspólnota ludzi wiary 
będziemy odkrywać Jego świętą obecność w naszej 
codzienności. Modlimy się tutaj w naszej świątyni przed 
obrazem naszej Matki – Pani Jasnogórskiej. Niech Ona 
zawsze ma nas w swojej matczynej opiece a my bądźmy 
tymi którzy będą wypełniać Jej polecenie: „Zróbcie wszystko 
cokolwiek powie Wam mój Syn”. Zapraszam Was wszystkich 
do tej wspólnej pielgrzymki. Niech Dobry Bóg nam 
błogosławi a nasza Pani Jasnogórska niech nas prowadzi do 
Jezusa i wyprasza nam potrzebne łaski na drogach naszego 
życia.        Do zobaczenia w drodze. Z darem modlitwy ks. 
Hubert.              
 
                         Z żałobnej karty 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł śp. Przemysław Koszykowski lat 38 
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz naszą 
modlitwę. Msza św. pogrzebowa  w naszym Kościele w 
poniedziałek o godz.12:00 PM 
        Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! 
 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich 

telefonów przed wejściem do kościoła. 
Dziękuję za współpracę. 

 

 
 

Oferta: Szukam kogoś do opieki z zamieszkaniem. Jestem po 

szpitalu, Praca w Hollywood. Pytać o Lanę. 

Tel:954-966-8600  (2x) 

 Oferta: Firma w Pompano Beach, poszukuje pracownika do 

obróbki metalu stainless steel i aluminium (cięcie, 

polerowanie, szlifowanie, obróbka na maszynach, spawanie 

TIG, MIG, etc.)  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na 

email cmt@cmtmarine.com   lub  telefonicznie    

954-532-6697 (6x)     

Oferta: kolekcjoner, kupi polskie obrazy, zapłaci wysoką 

cenę, możliwa wycena obrazów  tel:  tel:954-328-4015  lub e-

mail: dega2003@aol.com  prosić Alicja i Stanisław Czech 

(1x) 

Oferta: Sypialnia – meble w  bardzo dobrym stanie oddam za 

darmo. Tel:954-817-5769  

Oferta; Studio do wynajęcia SE Atlantic Blvd. Pompano 

Beach $600 na miesiąc tel: 754-249-1700  Jana 

 

Polish American Club „POLONEZ” zaprasza na zabawę 

Walentynkową 13 lutego 2021 o godz.7:00 PM. Bilety wstępu: 

goście $30 członkowie $25. Rezerwacja i sprzedaż biletów   

Tadeusz Medykowski tel:954-401-6359  

 
                        Komentarz do pierwszego czytania 
Jeżeli współcześnie coś sprawia nam trudność, to z pewnością jest to 

słuchanie. Umiejętność słuchania Boga, drugiego człowieka, samego 

siebie, to nie lada wyzwanie. Z jednej strony żyjemy w świecie pełnym 

hałasu – Internetu, telewizji, muzyki, codziennych spraw. Ale i w nas 

jest hałas, który paradoksalnie odzywa się właśnie wtedy, kiedy 

zostajemy w ciszy, kiedy stajemy do osobistej modlitwy. A słuchanie i 

niesłuchanie Boga to sprawa życia i śmierci! 

Dzisiejsze słowa z Księgi Powtórzonego Prawa to fragment jej 

kluczowej części, którą możemy nazwać konstytucją Izraela. Mojżesz 

przemawia do Izraelitów u progu wejścia do Ziemi Obiecanej. Nim 

jednak zajmą Kanaan, Mojżesz kieruje do ludu słowa o tym, jak mają 

żyć w nowych realiach, będąc Ludem Boga, innym, niż pogańskie 

plemiona, które spotkają. Zapowiada proroka, który będzie głosił to, co 

Bóg mu poleci. To z jednej strony zapowiedź wszystkich proroków, 

których przez wieki posyłał Bóg do swojego ludu. Ale to także bardzo 

ważna zapowiedź mesjańska, zapowiedź Nowego Mojżesza, Tego, który 

stał się naszym bratem poprzez Wcielenie – Jezusa Chrystusa. Jego 

mamy słuchać (por.Mk9,7)! W naszym życiu trzeba sobie powiedzieć 

jasno – albo słucham Boga ,"na całego", albo nie słucham Go wcale. 

Albo słucham oficjalnego głosu Kościoła, albo słucham głosu 

fałszywych proroków, którzy głoszą własną wersjęd oktryny.Słuchanie 

domaga się postawy milczenia. Ale jeśli o nią zawalczę, to wtedy 

wreszcie usłyszę to, co chce mi powiedzieć Bóg, co mówią do mnie inni, 

i o co tak naprawdę woła moje serce. 

                           
                                      Komentarz do Ewangelii 
W szkole, zwłaszcza w starszych klasach, często można zaobserwować u 

uczniów, że kiedy zaczyna się lekcja (na żywo czy też w formie zdalnej), 

nie są zafascynowani tym, co za chwilę usłyszą. Podobnie w kościele, 

kiedy zaczyna się liturgia słowa, a zwłaszcza homilia, na twarzach 

słuchaczy maluje się znudzenie. Możemy się doszukiwać różnych 

przyczyn tego zjawiska, ale jedno jest pewne – inny wyraz musiały mieć 

twarze ludzi, którzy przebywali w tamten szabat w synagodze w 

Kafarnaum – kiedy Jezus nauczał, "zdumiewali się Jego nauką”, 

dosłownie – byli "oszołomieni”, zaskoczeni, albo pełni podziwu. 

Czy nas jeszcze zaskakuje Ewangelia? Czy raczej znamy ją już na 

pamięć, już się niczego po nauce Pana Jezusa nie spodziewamy? A może 

trzeba raczej zapytać siebie – co zrobić, żeby słowo Boże nas naprawdę 

zdumiało, przemieniło? Człowiek opętany, który przebywał wtedy w 

synagodze, pyta Jezusa w formie zarzutu - "czego chcesz od nas?", 

dosłownie - "Co nam i Tobie?". A nam i Jezusowi jest to, że On, 

odwieczny Bóg, stał się człowiekiem, i w pewien sposób zjednoczył się z 

każdym człowiekiem (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 22). 

Jezus Chrystus poprzez Wcielenie chciał się zjednoczyć właśnie ze mną! 

I to jest możliwe, jeśli tylko poddam się przemieniającej mocy Jego 

Ewangelii, temu Słowu, które nie jest jedynie jakąś doktryną, ale które 

ma moc działać w ludzkich sercach, które ma moc wypędzać demony. 

To bardzo wymowne, że pierwszy publiczny znak Pana Jezusa, zaraz po 

powołaniu apostołów, to właśnie egzorcyzm, i to w synagodze. Jezus 

zapowiada tym samym cel swojej misji, dla którego przyszedł na ziemię 

– On przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie pokona szatana, 

zwycięży grzech. Żeby na nowo zaskoczyła nas Ewangelia, 

potrzebujemy zatem być nie tylko biernymi słuchaczami słowa Bożego, 

ale ożywić naszą relację z Tym, który jest Słowem Wcielonym. I o to 

trzeba prosić pokornie i gorliwie Ducha Świętego. Inaczej grozi nam to, 

że pomimo regularnych praktyk religijnych i sakramentalnych, będziemy 

się w rzeczywistości dystansować od mocy Jezusa, żyjąc w obawie, że 

On naprawdę może coś w naszym życiu zmienić.Ojcowie pustyni uczą, 

że recytowanie z pamięci fragmentów słowa Bożego, chociażby 

psalmów, jest szczególnym rodzajem modlitwy, która oczyszcza serce ze 

zła. Nasza cierpliwa, codzienna lektura Pisma Świętego, połączona z 

modlitwą, stopniowo przemienia nasze serce i pogłębia naszą relację z 

Chrystusem – warto zatem, oprócz medytacji codziennej Ewangelii, po 

prostu czytać Pismo Święte, rozdział po rozdziale. W słowie Bożym jest 

ogromna moc – dla dzieci Kościoła jest ono "umocnieniem wiary.   

(KKK 131). 
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