V Niedziela Zwykła Rok „B”
7 lutego 2021
„Apostoł Paweł dniem i nocą żył wielkim pragnieniem i
marzeniem, aby pozyskać dla Chrystusa jak najwięcej
ludzi. Dlatego stał się sługą wszystkich, niewolnikiem
wszystkich, stał się, jak mówi, wszystkim dla
wszystkich, żeby choć niektórych doprowadzić do
zbawienia. Szukał zawsze wspólnego języka, wszelkich
dróg porozumienia, starał się dotrzeć do wszystkich z
dobrą nowiną, która jest mocą Bożą zbawiającą
każdego, kto uwierzy w Chrystusa
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście prafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Spotykamy się w kolejny świąteczny dzień. Gromadzi nas Boży
Duch na sprawowaniu Eucharystii. Bóg pragnie nas
obdarować swoją świętą obecnością, napełnić nasze serca
pokojem oraz umocnić nas na kolejne dni naszego życia.
W minionym tygodniu w Święto Ofiarowania Pańskiego
uczyliśmy się ofiarowania Bogu siebie samych oraz tego
wszystkiego co otrzymujemy z Jego ręki.
W dzisiejszą niedzielę Jezus uczy nas trwania na modlitwie.
Drodzy to prawda, że dzieje się dużo w naszym życiu, to
prawda, że świat biegnie coraz szybciej a my ciągle jesteśmy
jakby na rozdrożu z pytaniem:
Czy biec ze wszystkim? Czy może się zatrzymać?
Jaki ma sens ta moja ciągła pogoń za tym co nieosiągalne? W
życiu Jezusa, także wielu przychodziło, także wiele się działo,
a On odchodził tak po prostu by się modlić. Zatrzymaj się
Drogi Bracie i Siostro – tak po prostu, by znaleźć czas na
spotkanie z tym, który naprawdę może wypełnić najgłębsze
pragnienia Twego i mego Serca. Do zobaczenia przed Panem
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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.

INTENCJE MSZALNE
Sobota 6 lutego
7:00 PM +Rodziców - dzieci
/ Lantana/

V Niedziela Zwykła 7 lutego - 2021 r.
9:00 AM ++Christopher & John Kamiński (r.sm) – Mama
i siostra
Zmiana tajemnic rożańca

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/
Poniedziałek 8 lutego wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
8:00 AM +Piotr Piątek (23) Msza św. Gregoriańska
Wtorek 9 lutego
8:00 AM +Piotr Piątek (24) Msza św Gregoriańska
Środa 10 lutego wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
8:00 AM +Piotr Piątek (25) Msza św. Gregoriańska
2/O zdrowie i Boże bł. dla Melanii w dniu urodzin – Zofia i
Henryk
Czwartek 11 lutego Najśw. Maryi Panny z Lourdes
8:00 AM +Piotr Piątek (26) Msza św. Gregoriańska
Piątek 12 lutego
7:00 PM +Piotr Piątek (27) Msza św. Gregoriańska
/Sobota 13 lutego
8:00 AM +Piotr Piątek (28) Msza św. Gregoriańska
7:00 PM +Regina Rogulska oraz +Helena Wnorowskawnuki i dzieci
/Lantana/

VI Niedziela Zwykła 14 lutego - 2021 r.
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/
KOLEKTA – IV Niedziela Zwykła - 1-31-2021
Pompano $ 1700 Lantana $ 769 Miami $ 248
II – taca „Building Fund” $250
“ABCD” $370
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!
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–

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
śp.Krzysztofa i Jana Kamińskich – intencja od żony i mamy.
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 Zofia Cygan,
Teresa Amrongowicz oraz Eugenia Biedrzycka
Dochód wyniósł: $315
Serdecznie dziękujemy!
Lektorzy 14.II. 2021 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Marek Stawiński i Ewa Sosnówka
W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes –
Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po
ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej
Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous
objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako
Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o
modlitwę.
W środę 10 lutego – wspomnienie św. Scholastyka (ok. 480547), dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu
benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon
według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się
Panu Bogu.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

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 (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 email: 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: Wynajmę pokój za $375/miesięcznie w eleganckim
budynku nad plażą w Hallandale Beach, dla Pani w średnim
wieku. Proszę zadzwonić tel:305-932-0377 lub 786-200-8019 i
prosić właściciela.
Oferta:Poszukujemy opieki dla starszej osoby leżącej
tel:954-563-9908 - Alek Kawczyński
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
Walentynki. Romantyczny wieczór w odnowionej, krzyształowej
Sali. Zapraszamy do Klubu „Sobieski” na serduszkową kolację
przy akompaniamencie romantycznej muzyki w wykonaniu Aidy.
Wstęp: członkowie $10, nie-członkowie $15. Rezerwacja: Tesia
Kłoczko 561-307-3367
Zapraszamy
Święty Paweł to nie Doktor Judym
W dzisiejszej liturgii słowa ukazują się naszym oczom dwie osoby
głoszące Ewangelię: Pan Jezus i św. Paweł. Spróbujmy z Ewangelii oraz
drugiego czytania zaczerpniętego z Pierwszego Listu do Koryntian,
wpatrując się w postacie Jezusa i Pawła, wydobyć wskazówki dla
przepowiadania prawdy Bożej we współczesnym Kościele.
Najpierw spójrzmy na Jezusa. Pierwsza część Ewangelii opisuje Jego
służbę wobec mieszkańców Kafarnaum. Jezus uzdrawia teściową Piotra,
a wieczorem przebywa wśród wielu ludzi dotkniętych chorobami i
zniewoleniami. Niesie im wsparcie i uzdrowienie. Następnego dnia,
wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wymyka się na miejsce
pustynne, aby się modlić. Prawdopodobnie znacznie skrócił swój nocny
wypoczynek. Modlitwa to dla Niego czas trwania sam na sam z Ojcem.
Ta właśnie więź z Bogiem Ojcem jest źródłem zaangażowania Jezusa na
rzecz ludzi, jest źródłem Jego cudów i przepowiadania. Ze słów
Szymona, który wraz z innymi uczniami odnalazł Jezusa – „wszyscy Cię
szukają” przebija pewne nierozumienie, a nawet wyrzut wobec postawy
Jezusa, odchodzącego na modlitwę. Szymonowi wydawało się być może,
że trzeba się wyspać, by móc działać następnego dnia, bo tylu ludzi
oczekuje słów i czynów Jezusa. Sam Jezus jednak wie, że poza
wypoczynkiem potrzebne jest nade wszystko trwanie w głębokim
zjednoczeniu z Bogiem Ojcem. Gdy wraca z modlitwy, udziela uczniom
odpowiedzi, która niekoniecznie ich zadowala: „Pójdźmy gdzie indziej,
do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to
wyszedłem”. Możliwe, że uczniowie liczyli na dalszą aktywność w
Kafarnaum, tym bardziej, że właśnie tam zainteresowanie osobą Jezusa
wzrastało. On jednak po pierwsze nie zważa na ten poklask (zresztą
nigdy nie zważał i ostatecznie zawsze schodził na ubocze), a po drugie,
wie, że Jego misją jest głosić Ewangelię szerzej niż tylko w mieście
zaprzyjaźnionym, gdzie było wielu życzliwych, jak na przykład dom
Szymona. W odpowiedzi Jezusa, w jej ostatniej części „na to
wyszedłem”, zawarta jest jeszcze jedna bardzo ważna prawda. Jezus
wskazuje, że „wyszedł” od Ojca i Jego misja ma źródło w woli Bożej. To
jeszcze bardziej uzasadnia, dlaczego szukał czasu na modlitwę.

