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Chrystus rzekł: Trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. A zatem, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne i nie podlega 
potępieniu, nie ma już dla niego żadnego 
potępienia: jest tylko wielkie zbawienie, darmo, 
z łaski Jego, nie z uczynków - aby wielka miłość 
Ojca, jaką nas umiłował w Chrystusie, była 
naszą jedyną chlubą na wieki. Nie radujemy się 
z darów, mocy i władzy, czegokolwiek, ale 
wyłącznie z tego, że imiona nasze zapisane są 
w niebie                   .                        
  
 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Niedziela Laetare (Radości), którą dzisiaj przeżywamy z 

pewnością dziwnie wpisuje się w naszą codzienną 

rzeczywistość. Z jednej strony przeżywamy Wielki Post a 

więc nie bardzo wpisuje się radość w ten czas, a z drugiej 

strony jesteśmy ciągle w doświadczeniu śmierci księdza 

Stanisława, dlatego niezmiernie trudno po ludzku znaleźć 

radość w naszych sercach. Spróbujmy jednak Kochani z wiarą 

i rzeczywistą radością w sercu przeżyć dzisiejszą niedzielę. 

Trud Wielkiego Postu zawsze przynosi owoce, jeśli 

przeżywamy ten czas w bliskości Boga, kiedy odpoczywamy 

przy Nim trwając na modlitwie przed Najświetszym 

Sakramentem, kiedy korzystamy z sakramentu pokuty, kiedy 

odpocznienie znajdujemy w przyjęciu Jezusa do serca w 

Komunii Świętej to radość wypełnia nasze serca, to musimy 

doświadczyć właśnie tej RADOŚCI, która pochodzi z wnętrza 

naszych serc, która jest DAREM samego Boga. W 

perspektywie wieczności chciejmy spojrzeć także na śmierć 

Ks. Stanisława. On już odpoczywa w pokoju. Tam już nie ma 

cierpienia, nie ma łez. Dlatego i w tym doświadczeniu 

możemy znaleźć RADOŚĆ i pokój.  Kochani zechciejmy 

przeżywać tę niedzielę w RADOŚCI. Jesteśmy do niej 

wezwani jako ludzie wiary, jako Ci którzy pielgrzymują po 

drogach życia a teraz jako Ci którzy przygotowują się do 

najważniejszych wydarzeń naszego Zbawienia: śmierci i 

zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę 

Wam wszystkim dobrego tygodnia. Bożych łask i radości w 

sercu na każdy dzień rozpoczętego tygodnia. Do zobaczenia w 

drodze. Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec 

 

Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy we wczorajszym dniu 

uczestniczyli i pomogli w „wiosennych porządkach” wokół 

naszego kościoła. Dziękuję za czas i poświecenie. Dzięki 

Waszej pracy nasz teren jest przygotowany na Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego.  

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w 

naszym kościele w każdą niedzielę o 8.30 i 

10.30. Wszystkich serdecznie zpraszamy na 

święty czas z Bogiem. 

 
 

Katecheza dla Dzieci 

Zapraszamy wszystkie dzieci, nie uczestniczące w 

zajęciach w naszej polskiej szkole, na Katechezę 

Niedzieln, która odbywa się w każdą niedzielę o 

godzinie 10 AM 

 
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. 
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INTENCJE MSZALNE 

Sobota 13 marca 

7:00 PM +Matylda Łopata – int. od Przyjaciół                                                   

.                 .                                                  /Lantana/ 
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9:00 AM +Ksawery Borowik – od byłej żony Ani i córek 

Julki i Elizy 

11:00 AM +Halina Żyła (r.śm.) – int. od męża 

3:30 PM +Przemysław Koszykowski  - rodzina    

                                                                                 /Miami/   
5:00 PM  Spowiedź  - Key West 

6:00 PM  Msza św.   –Key West 

 

Poniedziałek 15 marca     

8:00 AM +Krystyna Dymek  (4r.śm.) - córka 

Wtorek  16 marca    

8:00 AM O Boże bł. i Miłosierdzie Boże dla Dzejdena i 

Dziejsena 

Środa 17 marca  wspomnienie św. Patryka, biskupa    
8:00 AM +Krzysztof Knopik – od chrzestnego 

Włodzimierza Trawińskiego 

Czwartek 18 marca wspomnienie św.Cyryla Jerozolimskiego 

8:00 AM  za dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek 19 marca Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny       

7:00 PM O wiarę posłuszeństwa i miłości oraz znalezieniu 

pracy dla syna przez wstawiennictwo św. Józefa 

/Sobota 20 marca  

8:00 AM  W int. Patryka o Boże bł. oraz uzdrowienie serca  

  
7:00 PM   +w int.Mariana Stojaka   - córka i wnuczka                        

.                                                                  /Lantana/ 
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9:00 AM +Władysława Wysocka – córka Danuta i Anna 

11:00 AM  W intencji Koła Różańcowego z prośbą o Boże 

błogosławieństwo  

3:30 PM +Stella, Czesław, Ryszard i Jerzy Jasińscy         .                                                                    

.                                                                                /Miami/   



  KOLEKTA – III Niedziela Postu   -    3-08-2021                  

Pompano  $ 1841     Lantana   $ 542      Miami $ 300 
II – taca  $387 

 
    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  ”Church in Latin 

America”za tydzień II taca będzie 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. Świeca w tym tygodniu 
ofiarowana w intencji śp. Zbigniewa i Natalię Kysiak.                                                             

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 pełnili:  Eugenia Biedrzycka, Ewa  
i Ireneusz Otfinowski.            Dochód wyniół $384                 
                                                               Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy 21marca. 2021 r. 

9:00 AM      Anna Mucińska i Anna Szczechura 

11:00 AM    Beata Redlicka i Aleksander Kwaśniak      

 
  Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni 

się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją 

niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet 

w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat 

liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa 

wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud 

przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym 

wysiłku. 

Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja 

do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To 

czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą 

Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana 

Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby 

ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i 

autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa 

Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas 

swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. 

Przystępujmy często do stołu eucharystycznego. 

 

    Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one 

okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, 

którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do 

zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę 

idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się 

człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. 

To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze 

wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z 

Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo 

narodzić, aby żyć. 

 

    W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. 

Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy 

nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich 

walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. 

Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie 

wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.   

          

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

 

 March Mass Census – Liczenie wiernych 

Rozporządzeniem Ks. Arcybiskupa przez 4 Niedziele 

Wielkiego Postu oraz Wielkanoc, każda parafia ma obliczyć  

udział wiernych w niedzielnych Mszach św. Począwszy od 

pierwszej niedzieli marca, także w naszym Kościele dokonamy 

takich obliczeń jak w każdym roku.  

 

 

Dzisiaj  – II składka  jest  przeznaczona  na  

”Church in Latin America”  
                           Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!. 

 

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        

Oferta;Potrzebna pani do pracy domowej, oraz opieki nad starszą 

osobą. Tel:354-966-8600 (3x) 

Oferta: Szukam elektryka/handyman do napraw   

tel:561-531-4726   
Oferta: Odstąpię ½  kontenera – mienie przesiedleńcze  do 

Polski. Krystyna tel:561-578-9331 (1x) 

 Oferta: Pani szuka miejsca w samochodzie na powrót do Kanady 

z końcem kwietnia do Ontario  lub Qubec tel:954-305-5831  (1x) 
Oferta: Poszukuję kogoś do pomocy – (opieki) nad chorym 

mężczyzną z możliwością zamieszkania  tel:954-956-9141 

Ryszard 

Oferta: Mieszkanie za pół darmo do wynajęcia 55+, która by 

pomogła przy przygotowaniu posiłku – tel: 954-696-4582  Tony 

Oferta: Do wynajęcia pokój z łazienką w Delray Beach  - Alicja 

Tel:754-248-9215(1x) 

 

KOŚCIÓL – WSPÓLNOTA PARAFIALNA…. 

…należymy do niej poprzez oficjalne zapisanie się oraz 

okazywaną odpowiedzialność za jej duchowe i materialne dobro. 

*Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się do parafii, prosimy zrobić to jak 

najszybciej. Specjalne formularze są z tyłu kościoła. 

*W razie zmiany adresów lub telefonów, prosimy  o podanie 

nowych. 

*Umacniajmy i pogłębiajmy naszą jedność poprzez gorliwy 

udział w niedzielnej i codziennej Eucharystii, nabożeństwach, 

rekolekcjach i wszelkich uroczystościach. 

*Włączajmy się we wszelkie prace i posługi, dla wspólnego 

dobra i okazania życzliwośći  i miłości innym. 

*Prosimy o używanie kopertek budżetowych. To obowiązek 

wszystkich parafian. 

                             „Kościół to nie tylko dom z kamienia i złota 

                          Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota” 

tel:(954)
mailto:cmt@cmtmarine.com
tel:354-966-8600
tel:561-531-4726
tel:561-578-9331
tel:954-305-5831
tel:954-956-9141
tel:754-248-9215

