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W Chrystusie, cokolwiek czynimy, wszystko na chwałę 
Bożą czynimy. Dlatego staramy się przypodobać 
wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej 
korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Tylko to, 
co czynimy na chwałę Bożą i dla dobra innych ludzi, 
pozostanie na wieki. Bóg szuka takich, którzy oddają 
Mu cześć w duchu i w prawdzie. I Bóg błogosławi 
takich, którzy we wszystkim starają się, aby inni mogli 
dostąpić zbawienia. Szukamy zawsze najpierw 
Królestwa Bożego. Szukamy chwały Boga i zbawienia 
innych. 
 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście prafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Wiele naszych decyzji jakie podejmujemy w czasie naszego 

ziemskiego pielgrzymowania dotyczą naszego życia, życia  

najbliższych. Zawsze pragniemy „dobra” w takich decyzjach. 

Jednak chcemy też pamiętać, że życie ludzi wiary a więc 

każdego z nas jest także poszukiwaniem Bożego Królestwa, 

Bożej Chwały. Jezus nieustannie przychodzi nam z pomocą, 

chce „dotkąć nas” swoją łaską, dlatego kiedy gromadzimy się 

by uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej pragniemy być 

otwarci sercem przed Jego świętą obecnością, aby On – nasz 

Zbawiciel – mógł nas przemieniać, uzdrawiać, leczyć. W tym 

tygodniu będzie wiele okazji by tego doświadczyć, by 

odnowić swoje serce. Rozpoczynamy Wielki Post – czas 

nawrócenia, pojednania, postu, pokuty, modlitwy oraz 

jałmużny. Wszystkie te elementy są dla nas wyzwaniem, 

zadaniem. Rozpoczniemy ten czas Środą Popielcową – kiedy 

na znak pokuty przyjmiemy popiół na nasze głowy. Niech 

będzie to świadomy znak tego, że chcemy ten czas przeżyć 

mocniej, głębiej, poszukując Bożego Królestwa w nas i wokół 

nas. Już w piątek rozpoczniemy święty czas rekolekcji. 

Zapraszam z całego serca w tę podróż przemiany, wyzwań, 

pracy nad sobą. Zapraszam wszystkich parafian także tych z 

Lantany i Miami. Niech nasze serce będą otwarte i chętne do 

przemiany, odnowy. Przyjdźcie i odpocznijcie w Bogu, który 

pragnie Was obdarować swoim pokojem. Do zobaczenia w 

drodze. Niech Boża łaska będzie z nami wszystkimi.  

Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec 

 
 

„Przyjdź, odpocznij we Mnie by znaleźć pokój” 
Rekolekcje Wielkopostne 
Od dnia 19 lutego do 21 lutego, poprowadzi Ks. Robert 
Będziński, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Jana 
Pawła II w Salem, MA. 
Program rekolekcji: 
Piątek godz. 11:00 AM  Msza św.   rekolekcyjna 
godz. 7:00 PM Droga Krzyżowa, Msza św. rekolekcyjna. 
Sobota  godz. 9:00 AM Msza św, rekolekcyjna dla Polskiej 
Szkoły,   Rodziców i Wychowawców. 
Godz. 11:00 AM  Msza św. rekolekcyjna 
Godz. 7:00 PM Msza św. rekolekcyjna – Lantana 
Niedziela – jak zawsze . 
Okazja do spowiedzi św., zawsze pół godziny przed każdą 
Mszą św.  

 

PIEŚNI  MSZALNE 

1. Ojcze z niebios………………………........305 
2. On szedł w spiekocie dnia……………..435 
3. Panie dobry jak chleb…………………….152 
4. To przykazanie………………………….…..485 
5. My chcemy Boga……………………………324 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 13 lutego 

7:00 PM  +Regina Rogulska oraz +Helena Wnorowska- 
wnuki i dzieci                                           /  Lantana/ 
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9:00 AM O zdrowie i Boże bł. dla Melanii z okazji urodzin 

oraz Doroty Paspalis z ok. imienin – Dorota i Łukasz 

11:00 AM +Piotr Piątek (29)  Msza św. Gregoriańska – 

A.M. Obrzut 

3:30 PM W intencji Zuzi  z okazji 18 urodzin z prośbą o 

zdrowie i Boże bł.  oraz opiekę M.B.    

.                                                                /Miami/ 

Poniedziałek 15 lutego      

8:00 AM +Piotr Piątek (30) Zakończenie  Mszy św. 
Gregoriańskich. 
Wtorek  16 lutego    

8:00 AM  AW intencji Jajdena o Boże łaski i wyjście z 

choroby 
Środa 17 lutego        POPIELEC 

11:00 AM  O pomyślne zdanie egzaminów i opiekę MB 
Częstochowskiej – int. od Dziadków 
7:00 PM +Marian Dzięgielewski  (22 r.śm.) - Ania 
Czwartek 18 lutego   

8:00 AM +Ksawery Borowik –    Maria i Stanley Buryn 
Piątek 19 lutego      Rozpoczęcie Rekolekcji 
11:00 AM  W intencji Parafian o dobre przeżycie 
Rekolekcji 

7:00 PM W intencji Artura i Klaudii z okazji urodzin z 
prośbą o Boże bł.oraz Boże bł. dla Rodziców z okazji  52 r. 
ślubu 
2/ +Stefan Belz (8r.śm) - żona 
/Sobota 20 lutego  
9:00 AM  Msza św. Szkolna z okazji Rekolekcji 
11:00 AM  Msza św.  Rekolekcyjna 
 
7:00 PM +Piotr Pikora – chrześniczka Ewelina z Rodziną 
.                                                                               /Lantana/ 
 

I Niedziela  Wielkiego Postu   21  lutego - 2021 r. 

9:00 AM O zdrowie i Boże łaski dla Ks. Dr Cezarego 

Chwilczyńskiego 

2/O dobre przeżycie rekolekcji i ich owoce. 

11:00 AM +Stanisław Klimko – żona i dzieci 

2/O owoce rekolekcji Wielkopostnych 

3:30 PM ++Adam i Eugeniusz Lętowscy    

/Miami/ 

 

 

 



  KOLEKTA – V  Niedziela Zwykła  -    2-07-2021                  

Pompano  $ 1882      Lantana   $ 416    Miami $ 199 

II – taca „Building Fund” $279 

“ABCD” $200  
    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 przeznaczona  na „Potrzeby 

Rekolekcyjne” 

                             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 i 
kwiaty  zostały ofiarowanea  w intencji zmarłych z rodziny – 
intencja od Stanisława i Marii Baulka. 
                                       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 Ewa i Irek Otfinowscy. 
Dochód  wyniósł:  $441            Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy 21.II. 2021 r. 

9:00 AM     Anna Mucińska i Anna Szczechura 

11:00 AM    Mikołaj Obrzut i Beata Redlicka      

         

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy 
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

 

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 17 lutego 

przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny 

czas Wielkiego Postu.   

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i 

nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze 

Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół 

przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu 

ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem 

grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, 

czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i 

zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, 

wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma 

przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

.  

Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem 

Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny 

chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą 

i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem 

celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki 

zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, 

poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do 

głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. 

 

 

 

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego 

posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać 

ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich 

pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych 

wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten 

wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że 

wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. 

  

Adoracja Najświętszego Sakramentu w 

naszym kościele w każdą niedziele o 8.30 i 

10.30. Wszystkich serdecznie zpraszamy na 

święty czas z Bogiem. 
 

 NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

DROGA KRZYŻOWA –  w każdy piątek  o godz. 7 PM 

GORZKIE ŻALE -  w niedzielę 20 minut przed Mszą św. o 

godz 8.40 AM i 10:40 AM : w sobotę w Lantanie o godz. 6:40 

PM:* w Miami o godz. 3:10 PM. 
 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich 

telefonów przed wejściem do kościoła. 
Dziękuję za współpracę. 

 

Chrzest św…Dzisiaj do Wspólnoty Kościoła poprzez 

sakrament chrztu św.  zostali włączeni Anastazja Szefel, oraz 

Mason Danis.   Serdecznie witamy Ich w naszej Wspólnocie 

wiary i ogarniamy modlitwą, prosząc o Boże błogosławieństwo 

na każdy dzień życia i opiekę Maryji. Szczęśliwym Rodzicom  

gratulujemy i dziękujemy, że prosząc o chrzest dla swoich dzieci 

chcieli przedstawić Ich, Bogu i powierzyć Jego opiece. 

 

 
Oferta: Szukam kogoś do opieki z zamieszkaniem. Jestem po 

szpitalu, Praca w Hollywood. Pytać o Lanę. 

Tel:954-966-8600  (1x) 

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 (5x)     

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   

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 

Oferta: Szukam elektryka/handyman do napraw   

tel:561-531-4726 (3x) 
Oferta: Odstąpię ½  kontenera – mienie przesiedleńcze  do 

Polski. Krystyna tel:561-578-9331 (4x) 

 Oferta:Poszukujemy opieki dla starszej osoby leżącej  
tel:954-563-9908  - Alek Kawczyński 
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