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Nie możemy kochać swojego życia, bo inaczej nie 
będziemy mogli mieć życia Chrystusa. Mamy kochać 
jedynie to życie, które przyniósł nam Chrystus, a 
nienawidzić swoje życie na tym świecie, tylko tak 
bowiem zachowamy je na życie wieczne. Wszyscy, 
którzy nie chcą służyć Chrystusowi, idą na zatracenie. 
Kto służy Chrystusowi, idzie za Nim i jest tam, gdzie On 
jest. Ojciec przyjmuje tylko tych, którzy służą Jego 
Synowi. Chrystus został wywyższony na krzyżu, aby 
przyciągnąć wszystkich do siebie. Kto nie chce przyjść 
do Niego, jest jak ziarno, które nie obumiera i zostaje 
samo jedno. 
          *************** 

 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu. 

Najważniejsze święta naszej wiary coraz bliżej. A my 

przeżywając kolejne dni wielkopostnej drogi coraz bardziej 

uświadamiamy sobie, że jeśli chcemy cokolwiek w życiu 

osobistym, codziennym, ale także duchowym osiągnąć, to 

musimy liczyć się z poświęceniem, ofiarą. Wszystko, co 

piękne w naszym życiu, wszystko, co dziś nas cieszy musiało 

być zroszone nasza ofiarą, wyrzeczeniami, poświęceniami. To 

jest droga naszego życia, naszego naśladowania Jezusa 

Chrystusa. „Kto chce  iść za mną niech weźmie krzyż swój i 

mnie naśladuje” Kochani Rodzice, dziadkowie, wy wiecie 

dobrze ile trzeba włożyć serca, ile nocy nie przespać, żeby 

dobrze wychować dzieci; drodzy, którzy wyruszyliście na 

emigrację wiecie dobrze i znacie cenę tego „lepszego życia.” 

Nie ma nic pięknego, dobrego w  naszym życiu, co nie byłoby 

wcześniej okupione naszą ofiarą, wyrzeczeniami. To samo 

dotyczy naszego życia duchowego, naszego zbliżania się do 

Boga - tutaj też musi być miejsce na wyrzeczenia, na 

rezygnację z swoich przyjemności dla większych wartości  

a przede wszystkim dla największej wartości, jaką jest sam 

BÓG. Niech nasze serca w ten wielkopostny dzień  

zrozumieją bardziej wartość wyrzeczenia, ofiary. Odrzućmy 

od siebie narzekania, przestańmy się rozczulać nad sobą. 

Zechciejmy wszystko ofiarować Temu, Który do końca nas 

umiłował i z wiarą podążajmy za Nim. Podejmijmy zadania, 

ofiary dnia codziennego i wpatrujmy się w Jezusa, który dla 

naszego zbawienia umiera na krzyżu, Od dziś zakrywamy 

krzyże w świątyniach by w Wielki Piątek Jego blask dotknął 

naszych serc, by Jezusowa Miłość objawiła się w całej pełni w 

wielkopiątkowy wieczór. Nasze wyrzeczenia, ofiary niech 

będą wyrazem naszej miłości do Jezusa ukrzyżowanego. 

Życzę  Wam wszystkim pięknych owoców w życiu 

codziennym. I na ten czas niech Bóg Wam błogosławi. Do 

zobaczenia w drodze. Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec. 

 

 

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. 
 

PIEŚNI  MSZALNE 

1. Ach, mój Jezu …………………….................90 
2. On szedł w spiekocie dnia….………… ….435 
3. Pójdź do Jezusa………………………………...158 
4. Panie,  dobry jak chleb……………………..152 
5. Ogrodzie Oliwny………………… …………….103 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 20 marca 

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

.                 .                                                  /Lantana/ 
 

V Niedziela   Wielkiego Postu   21 marca   

9:00 AM O dar nieba dla +Władysławy Wysockiej oraz 

+Janiny Podżorskiej – 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/        
.                                                                                                                                                       

Poniedziałek 22 marca     

8:00 AM  ++Helena i Stanisław Mrowiec 

2/+Krystyna Dymek (4r.śm) - córka 

Wtorek  23 marca    

8:00 AM ++ Bronisława, Michał i Lesław Fedak  

Środa 24 marca       
8:00 AM  W intencji + Ani z prośbą o dar nieba 

Czwartek 25 marca        Zwiastowanie Pańskie 

8:00 AM  W intencji Rodziców Jadwigi i Józefa  z prośbą o 

Boże bł. , zdrowie i opiekę Pani Jasnogórskiej. 

Piątek 26 marca         

7:00 PM  O rozwój dzieł TV Trwam i Radia Maryja 

2/+Grzegorz Siczek -  int od Mamy  z rodziną 

/Sobota 27 marca  

8:00 AM +Lech Gransztof  - brat Lolek z rodziną  

  
7:00 PM +w int.Mariana Stojaka  - Urszula z rodziną                        

.                                                                  /Lantana/ 

  

 Niedziela  Palmowa    28 marca   

9:00 AM  W int. +Rodziców Aniela i Kazimierz Wełpa 

11:00 AM  +Eugeniusz Jazieniecki – Lidia Gastom   

3:30 PM   ++Jadwiga, Michał, Barbara i Józef  - dzieci                                                                                 

.                                                                               /Miami/   

 



  KOLEKTA – IV Niedziela Postu   -    3-14-2021                  

Pompano  $ 1651   Lantana   $ 618     Miami $ 209 
II – taca  $388 

 
    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 „Catholic Relief 

Services” 

                             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. 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 pełnili:  Marta Szczelina, Krystyna 
i Marek Osypka.           Donację ciasta zrobiła Marta Szczelina                                  
Dochód wyniół $340             
                                                               Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy 28 marca. 2021 r. 

9:00 AM      Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM    Marek Stawinski i Ewa Sosnówka      

 
  Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania 

piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do 

źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do 

świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki 

naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić 

je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie 

szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego 

cierpieniu i męce. 

 

  W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 

dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to 

Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie 

życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej 

nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję 

dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa 

towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego 

imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości 

Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. 

Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła. 

 

                      Triduum Paschalne 
Zapraszamy do Adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. Niech będzie to wyraz naszej wiary i 

dziękczynienia  Jezusowi za Jego śmierć, za zbawienie 

każdego z nas. Proszę Was wszystkich, abyście wpisując się 

na „Listę osób adorujących  Jezusa” wyrazili przez tą 

obecność swoją, Miłość do naszego Zbawiciela. 

 

            

  Lektorzy na Triduum Paschalne 
Wszystkich, którzy chcieliby czytać Słowo Boże w święty czas 

Triduum Paschalnego, proszę o spotkanie,  w Niedzielę Palmową 

po Mszach św. o godz. 9:00 i 11:00 AM 

 

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.  

 

Za tydzień – II składka  będzie  przeznaczona  na  

”Catholic  Relief Services”  
                           Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!. 

 

                    SPRZEDAŻ PRZEDŚWIĄTECZNA 

Tradycyjnie w Wielką Sobotę 3 kwietnia,  będzie możliwość 

zakupu  świątecznego ciasta. Ciasta można zamawiać u pani Ewy  

tel:954-830-3400 . Odbiór proszę ustalić z p. Ewą 

                                                                                Zapraszamy 

 

 

 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   

 Oferta: Pani szuka miejsca w samochodzie na powrót do Kanady 

z końcem kwietnia do Ontario  lub Qubec tel:954-305-5831    
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   
 
 

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)
tel:354-966-8600
tel:561-531-4726
tel:561-578-9331
tel:954-305-5831
tel:954-956-9141
tel:754-248-9215

