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Bóg jest z nami, jest po naszej stronie - czyż to nie 

wystarcza, choćby cały świat był przeciwko nam? 

Bóg wydał za nas wszystkich własnego Syna i w Nim 

dał nam więcej niż wszystko, bo oko nie widziało, 

ucho nie słyszało i serce nie wie, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W 

Chrystusie jesteśmy umiłowani i wywyższeni ponad 

wszelkie zrozumienie. W Nim Bóg niczego nam nie 

odmawia, bo ze względu na Niego sam nas uniewinnił 

i nie ma już żadnego potępienia dla wybrańców 

Bożych. Ojciec zawsze nas wysłuchuje, gdyż Chrystus 

wstawia się za nami.  
   
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście prafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
W tym roku rekolekcje wielkopostne wskazały nam drogę do 

„odpoczywania w Bogu”. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, Sakrament Pokuty i Pojedniania i 

najpiekniejsza z modlitw jaką jest Eucharystia to nasze 

spotkania z Bogiem, które mają nam pomóc w zbliżaniu się do 

Niego oraz odkrywaniu tego, że „w Nim, z Nim i przez 

Niego” możemy odpoczywać od tego wszystkiego co niesie 

nasza codzienność. Dziesiejszego dnia Pan Jezus zabiera nas 

na Górę Przemienienia , chcąc po raz kolejny umocnić naszą 

wiarę w to, że jest On umiłowanym Synem, którego mamy 

słuchać. Apostołowie natomiast swoja postawą ukazują, że 

spotkanie z Jezusem zawsze zwiększa pragnienie bycia przy 

Nim: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. My także dzisiejszej 

niedzieli przychodzimy i spotykamy się z Jezusem 

przemienionym, który pod świętym postaciami Ciała i Krwi 

wydaję się za nas, za nasze zbawienie. Chcemy także z głębi 

serca zawołać wspólnie: Panie, dobrze nam tu być!!! Drogi 

bracie i siostro zechciej w swoim sercu znaleźć to pragnienie 

bycia w Bożej obecności, zechciej odpoczywać z Nim. Może 

jeszcze nic nie zrobiłeś w tym kierunku a już minęło 

kilkanaście dni Wielkiego Postu. Zachęcam wyrusz w drogę 

przemiany serca, nie bój się oddać Bogu swego życia. Święty 

Paweł dziś woła do nas; „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 

nam?!” Zaufajmy Bogu, odpoczywajmy w Nim i  niech On 

wypełnia nasze  serca swoim pokojem. Do zobaczenia w 

drodze. Ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec 

 

Dziękujemy jeszcze raz Bogu za czas rekolekcji, dziękujemy 

ks. Robertowi za to, że zechciał nas prowadzić w tym 

wyjątkowym czasie. Dziękuję wszystkim parafianom, 

przyjaciołom, gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie 

uczestnictwa w tych rekolekcjach. Dziękuję Wam za wszelkie 

ofiary, którymi wyraziliście wdzięczność ks. Robertowi. 

Niech Bóg hojnie wam błogosławi.  

 

W tym tygodniu przyjechał Ks. Zbigniew Rakiej – brat ks. 

Stanisława. Cieszymy się bardzo z Jego obecności 

jednocześnie ogarniamy Go naszymi sercami i modlitwami w 

tym trudnym czasie trwania i wspierania ks. Stanisława w 

chorobie i cierpieniu. Proszę także wszystkich o dar modlitwy 

dla ks. Stanisława. 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w 

naszym kościele w każdą niedziele 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. Golgoto, Golgoto, Golgoto………….….374 
3. Kłaniam się Tobie…………………………...144 
4. Bóg kiedyś stał się……………………….....171 
5. Krzyżu święty…………………………..………. 99 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 27 lutego 

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 i Boże łaski dla Jadzi Garbacik z 

okazji urodzin - przyjaciele                             /Miami/ 

 

Poniedziałek 1 marca      

8:00 AM O bł. Boże i zdrowie dla Edwarda – int. od żony 

Wtorek  2 marca    

8:00 AM  ++Rozalia i Wojciech Klaider oraz ++Adam i 

Jerzy Klaider – int. od córki (siostry) 

Środa 3 marca         
8:00 AM ++Krystyna i Stanisław Muszyńscy 

Czwartek 4 marca  wspomnienie św. Kazimierza, królewicza 

8:00 AM W int. Łukasza z prośbą o Boże bł, i opiekę M.B. 

Częstochowskiej 

Piątek 5 marca      Pierwszy piątek miesiąca  

7:00 PM +Piotr Drużbański oraz ++Piotr i Stasia 

Drużbańscy 

/Sobota 6 marca  

8:00 AM   w intencji Parafian 

  
7:00 PM +Regina Rogulska - dzieci 

.                                                                               /Lantana/ 
 
 



III Niedziela  Wielkiego Postu   7 marca 2021   

9:00 AM +Elżbieta Wąsowska 
                          Zmiana Tajemnic Różańca 

11:00 AM +Ksawery Borowik – int. od Beaty Redlickiej 

2/+Józefa Timoszenko    (w r.śm. i urodzin) – od córki 

Marii  

3:30 PM +Ewa Pakuła                                   /Miami/ 

 

  KOLEKTA – I Niedziela Postu   -    2-21-2021                  

Pompano  $ 1557     Lantana   $ 648   Miami $ 299 

II – taca „”Potrzeby Rekolekcyjne $ 1700 

Środa Popielcowa  - $716 

  
    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  „ABCD” 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.  W tym tygodniu świeca   
została ofiarowana w intencji śp. Marka Morka  intencja od 
siostry. 
                                       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: Anna Borowik, Ewa 
Ałaszewska i Kazimierz Warchoł        Dochód  wyniósł:  $319      
                                                         Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy 7 marca. 2021 r. 

9:00 AM     Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM    Janusz Wielga i Beata Redlicka      

         

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

 

  Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na 

różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas 

przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza 

przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu 

pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w 

tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych 

nabożeństw pokutnych…  

  W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes 

– Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 

Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą 

Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa 

cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego 

życia za swoją posługę. 

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze 

swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, 

jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. 

Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w 

głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, 

palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy 

pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie  

zapominajmy,  że   Wielki   Post   jest   czasem   pokuty i 

modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy 

rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w 

tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek 

dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji 

i naszej polskiej pobożności.  
  

 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.  

 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich 

telefonów przed wejściem do kościoła. 
Dziękuję za współpracę. 

 

 
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 (2x)     

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 
przy samej  plaży w Hallandale. Tel:305-932-0377  prosić  
właściciela 
Oferta: Pani szuka miejsca w samochodzie na powrót do Kanady 

z końcem kwietnia do Ontario  lub Qubec tel:954-305-5831  (3x) 

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  

 

(Mk 9,2-10) 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno 

na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się 

lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. 

I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie 

wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się 

obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 

przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim 

Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. 

tel:(954)
mailto:cmt@cmtmarine.com
tel:561-531-4726
tel:561-578-9331
tel:954-563-9908
tel:305-932-0377
tel:954-305-5831
tel:954-956-9141
tel:754-248-9215

