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Musimy narodzić się na nowo z wody i z Ducha. 
Musimy też zostać ochrzczeni Duchem Świętym i 
mocą. W Duchu Świętym nadeszło Królestwo Boże w 
mocy i prawdzie. Kto porzuci grzechy i uwierzy w 
dobrą nowinę, staje się prawdziwie wolnym 
uczestnikiem Królestwa Chrystusowego. Ewangelia 
Boża o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym to jedyny 
ratunek dla upadłego i zgubionego świata. Chrystus 
doznał cierpień i zapłacił za wszystkie grzechy. Jedyny 
prawy i sprawiedliwy, cierpiał za winnych i nieprawych 
- tak pojednał nas z Bogiem na wieki. 
      ************ 
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście prafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
 Rozpoczęliśmy Wielki Post „mocniej”, odważniej niż zwykle 

bo to nie tylko posypanie głów popiołem ale także 

rekolekcyjne ćwicznia, które miały nas nauczyć odpoczywania 

w Bożej obecności. Cieszę się bardzo, że przed nami jeszcze 

wiele tej wielkopostnej drogi, bo dzięki temu będziemy mieli 

czas by uczyć się, pokochać i wprowadzić w życie to 

wszystko co usłyszeliśmy podczas rekolekcyjnych rozważań. 

W tę pierwszą niedzielę wielkiego postu słyszymy o 

przymierzu, które Bóg zawarł z człowiekiem, o cierpieniu 

Jezusa, który podejmuje je ze względu na nas, oraz Jezusowe 

przebywanie na pustyni, które kończy się wezwaniem do 

nawrócenia. To Boże Słowo kierowane dziś do nas ma nam 

pokazać, jak wiele uczynił Bóg z miłości do każdego z nas. 

Drodzy trzeba nam przylgnąć sercem do tych prawd i trzeba 

nam wyruszyć, czy też wkroczyć na drogę nawrócenia, 

przemiany serca. Dokona tego sam Bóg jeżeli z wiarą i 

odwagą usiądziemy w Jego obecności i pozwolimy Jego łasce 

działać w naszych sercach, w naszym życiu. Życzę nam 

wszystkim, abyśmy pozwolili Bogu działać w naszej 

codzienności. Do zobaczenia w drodze oraz w chwilach 

odpoczywania przed Bogiem. Ks. Hubert Zasada - 

Chrystusowiec 

 

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. 
 

PIEŚNI  MSZALNE 

1. Krzyżu Chrystusa ………………………..... .98 
2. Zbawienie przyszło przez Krzyż……….115 
3. Ja wiem, w kogo ja wierzę……………...140 
4. Dzięki o Panie………………………………....178 
5. W krzyżu cierpienie…………………………. 112 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 20 lutego 

7:00 PM  +Piotr Pikora – chrześniaczka Ewelina z rodziną 
2/ +Piotr Drużbański - rodzice                                                 
.                                                                   /Lantana/ 
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9:00 AM O zdrowie i Boże łaski dla Ks. Dr Cezarego 

Chwilczyńskiego 

2/O dobre przeżycie rekolekcji   

11:00 AM +Stanisław Klimko – żona i dzieci 

2/O owoce rekolekcji Wielkopostnych 

3:30 PM ++Adam i Eugeniusz Lętowscy    

    .                                                                /Miami/ 

Poniedziałek 22 lutego      

8:00 AM +Ksawery Borowik – Ania Borowik 

Wtorek  23  lutego    

8:00 AM  +Joanna Zawadzka – syn i synowa 

Środa 24 lutego         
8:00 AM +Lech Wilczyński - córki 

Czwartek 25  lutego   

8:00 AM O Boże bł. dla Dzajdena i opiekę M.B. 

Piątek 26  lutego        

7:00 PM +Maria Szymaszek (r.śm) – córka z rodziną 

2/ O rozwój dzieł Radia Maryja i T.V. Trwam 

/Sobota 27 lutego  

8:00 AM  +Krystyna Stawińska - rodzina 

  
7:00 PM +Anna Kopeć (8.r.śm) – córka Małgorzata z rodziną 

.                                                                               /Lantana/ 
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9:00 AM O zdrowie i przebaczenie grzechów Anny Uroda 

11:00 AM +Mieczysław Gastom oraz zmarli z rodz. 

Gastomczyk   

3:30 PM O zdrowie, Boże łaski dla Jadzi Garbacik z okazji 

urodzin - przyjaciele                                   /Miami/ 

 

  KOLEKTA – VI  Niedziela Zwykła  -    2-14-2021                  

Pompano  $ 1775      Lantana   $ 487    Miami $ 204 

II – taca „Building Fund” $223 
  
    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  „Potrzeby 

Rekolekcyjne” za tydzień II taca będzie przeznaczona  na 

„ABCD” 

                             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. Pauliny Kowalczyk – intencja od koleżanek 
                                       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 Ania Booth, Teresa i 
Ryszard Knosala.         Dochód  wyniósł:  $287        
Lantana pączki $290 
                                                  Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy 28.II. 2021 r. 

9:00 AM     Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM    Katarzyna i Artur Zieliński      

         

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

 

  Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu 

nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od 

pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas 

szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i 

odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co 

możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim 

Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z 

Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć. 
 

 

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    

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 (3x)     

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 (1x) 
Oferta: Odstąpię ½  kontenera – mienie przesiedleńcze  do 

Polski. Krystyna tel:561-578-9331 (2x) 

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

Oferta:Wynajmę pokój dla Pani za $375 miesięcznie w 
budynku nad samą plażą w Hallandale. Tel:305-932-0377  
prosić  właściciela 
 

                 Komentarz do pierwszego czytania 
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o zawarciu pierwszego 

przymierza między Bogiem a człowiekiem. Po opadnięciu wód 

potopu Noe wraz z rodziną i zwierzętami opuścił arkę, zbudował 

ołtarz i złożył Bogu ofiarę. Wówczas Bóg postanowił, że już nigdy 

więcej nie będzie złorzeczył ziemi. To też stało się treścią przymierza 

między Bogiem a Noem, które od jego imienia nazywamy 

noachickim. Dotyczyło ono jednak całej ludzkości, a właściwie całej 

ziemi, nie tylko samego Noego. Kolejne przymierza, np. z Abrahamem 

czy Mojżeszem, będą miały znacznie już węższy zakres. W tym 

pierwszym przymierzu widzimy niejako zapowiedź ostatniego 

przymierza – przymierza, w którym Bóg ofiarował swojego 

Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia, dla 

zbawienia całej ludzkości, wszystkich tych, którzy to zbawienie zechcą 

przyjąć. Widzimy tu pewne ramy: powszechne przymierze Boga z 

ludzkością znajdujemy bowiem na początku Starego Testamentu i na 

końcu Ewangelii, które są sercem Nowego Testamentu. To 

„obramowanie” pokazuje nam, że Bóg od samego początku pragnął 

dobra swojego najdoskonalszego stworzenia, jakim jest człowiek, i od 

samego początku realizował swój zbawczy plan. 

Znakiem przymierza, które Bóg zawiera przez Noego z całą ludzkością i 

każdą istotą żywą, jest „łuk na obłokach”, słusznie utożsamiany z tęczą. 

To piękne zjawisko naturalne, utożsamiane dziś często niestety z 

antywartościami, pojawia się, gdy po deszczu czy burzy zaświeci słońce. 

Dla ludzi ma być znakiem, że Bóg już nigdy nie zniszczy ziemi, dla 

Boga natomiast ma być „przypomnieniem” tego przymierza i tej 

obietnicy. Człowiek bowiem będzie ciągle upadał i wystawiał Boga na 

próbę, będzie łamał wszelkie przymierza zawarte z Bogiem. On jednak 

pozostanie wierny obietnicom danym człowiekowi, gdyż łatwiej Mu 

powstrzymać gniew, niż miłosierdzie. 

 

                         Komentarz do  drugiegoI Czytania 
Dzisiejsze drugie czytanie to ostatni z trzech hymnów pasyjnych 

zamieszczonych w Pierwszym Liście św. Piotra, obok 1,18-21 i 2,21-25. 

Tekst ten jest wyznaniem wiary pierwotnego Kościoła w 

zmartwychwstanie Chrystusa, choć treść jego zasadniczo wskazuje na 

śmierć Jezusa, przez którą Syn prowadzi nas do Ojca. W 20 wprost 

wiąże ten hymn z poprzednimi dzisiejszymi tekstami liturgii słowa. 

Wskazuje on na Bożą cierpliwość, która pozwoliła Noemu wybudować 

arkę, w której miał się schronić wraz z całą rodziną – łącznie było to 

osiem osób (por. Rdz 6,18). Uratowanie „przez wodę” należy rozumieć 

w kontekście kolejnego wersetu, który mówi o chrzcie. Chrzest ma moc 

zbawczą dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Wody potopu stają się tu 

niejako typem wody chrztu, który ratuje duszę człowieka przez obmycie 

z grzechu pierworodnego. Chrzest jest także zanurzeniem w śmierć 

Jezusa, a jednocześnie udziałem w Jego zmartwychwstaniu. Można tu 

zatem porównać na zasadzie analogii ocalenie Noego i jego rodziny 

podczas potopu oraz ocalenie chrześcijan przez chrzest. Jezus Chrystus 

przez swe posłuszeństwo woli Ojca zostanie wywyższony i zasiądzie po 

Jego prawicy, co ma obudzić w chrześcijanach nadzieję na uczestnictwo 

z Chrystusem w Jego chwale. 

 

                              Komentarz do Ewangelii 
Jezus, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela i przed podjęciem publicznej 

działalności, udaje się na pustynię, aby tam modlić się i pościć przez 

czterdzieści dni. W ten sposób, obcując jedynie z Ojcem, przygotowuje 

się do tego, by spełnić jak najlepiej misję, którą od Niego otrzymał. 

Wiemy dobrze, że podczas tego postu szatan próbował swoich sił, chcąc 

złamać Syna Bożego, jednak poniósł klęskę. Marek w swym opisie 40-

dniowego postu Jezusa zwraca jednak uwagę na pewien istotny szczegół. 

Pisze bowiem, że Jezus był na pustyni „ze zwierzętami”. Chodzi tu 

zapewne o dzikie zwierzęta zamieszkujące pustynię. Jezus swoim 

pojawieniem się, przyjęciem misji zbawczej, przywraca równowagę w 

świecie przyrody i w jego relacji z człowiekiem. Ta pierwotna harmonia 

została zaburzona już w raju przez grzech pierworodny. Jak ważne jest 

życie człowieka w zgodzie z naturą pokazał również Bóg, każąc Noemu 

zabrać na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, aby mogły na nowo 

zapełnić odnowioną przez potop ziemię. Ewangelista wzmiankuje także, 

że podczas tego pobytu na pustyni Jezusowi usługiwali aniołowie. Fakt 

ten nie powinien nas dziwić, gdyż wynika to naturalnie z pochodzenia 

Jezusa. Ponadto, w takich okolicznościach przyrody, jakie stanowiła 

pustynia, istniało małe prawdopodobieństwo pojawienia się 

jakichkolwiek świadków i wyjścia na jaw sekretu mesjańskiego. 

Po czterdziestu dniach postu Jezus wrócił do Galilei. Było to już po 

uwięzieniu Jana Chrzciciela. Jezus jakby automatycznie podejmuje jego 

działania, czyli zaczyna wzywać do nawrócenia ze względu na zbliżające 

się królestwo Boże; Jan bowiem wcześniej udzielał tzw. chrztu 

nawrócenia. Jezus wskazuje od razu dalszą drogę po nawróceniu: 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (1,15). 

tel:(954)
tel:954-966-8600
mailto:cmt@cmtmarine.com
tel:561-531-4726
tel:561-578-9331
tel:954-563-9908
tel:305-932-0377

