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Zbawienie przychodzi przez wiarę w Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością samego
Boga. Chrystus ukrzyżowany jest głoszony od dwóch
tysięcy lat i od początku jest On zgorszeniem i
głupstwem dla świata. Ale poza Nim nie ma
zbawienia. Nie ma pod niebem żadnego innego
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nikt
nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego.
Szczęśliwy na wieki, kto w ukrzyżowanym zobaczy
Pana chwały.
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
List:
Drogi Księże Stanisławie! Myślę, że będę wyrazicielem wielu
naszych parafian, przyjaciół, ale też takich osób, które znałeś
tylko Ty, czy też poznałeś podczas swojej kapłańskiej posługi.
Zostaliśmy zaskoczeni Twoim odejściem sobotniego
wieczoru, choć zdawaliśmy sobie sprawę z tego jak bardzo
cierpisz i że choroba jak mówiłeś „jest już nie do ogarnięcia”
to jednak w sercach naszych była ciagła świadomość, że
Jesteś! Jednak tego wieczoru Pan wezwał Cię po imieniu do
siebie. Narodziłeś się dla nieba! Narodziłeś się by prawdziwie
żyć! Po ludzku brakuje nam Ciebie, Twego uśmiechu, Twego
słowa. Zawsze wiedzieliśmy, żę jesteś w ławce, oczekując na
Eucharystię, wiedzieliśmy, że możemy podejść do Ciebie
porozmawiać. Wybacz, żę czasami nie wiedzieliśmy jak
zapytać, co powiedzieć, wybacz, że czasami po prostu Cię
denerwowaliśmy, ale mamy nadzieję, że widziałeś dobrze, że
to wszystko było wyrazem naszej troski i miłości. Po
ziemskiej pielgrzymce już odpoczywasz, a my zostaliśmy tutaj
by podążać dalej drogami, które mają nas zaprowadzić na
spotkanie w Ojczyźnie niebieskiej. Chcemy pamiętać o
Twoich podpowiedziach, chcemy wprowadzać je w życie bo
wiemy, że także wypływały z miłości i troski o nas. Uczyłeś
nas miłości do Boga, drugiego człowieka. Wierzymy mocno
że z Bożą pomocą wypełnimy zadania, jakie Bog dał każdemu
z nas. Dziękujemy za serce, za postawę wiary, dziękujemy za
postawę „wojownika”, który walczy do końca. Odszedłeś w
ciszy swego domu, w obecności brata – ks. Zbyszka. Twoje
odejście wpisało się także w nasze wielkopostne przeżywanie.
Chcemy aby owocowało w przyszłości. Księże Stasiu nie
zapominaj o nas, my o Tobie także pamiętać będziemy a
kiedyś spotkamy się wszyscy w domu naszego Ojca. Księże
Stasiu pozostajesz w naszych sercach na zawsze.
Drodzy - dziękuję Wam wszystkim za modlitwy i obecność
podczas uroczystości pogrzebowych ks. Stanisława. Dziękuję
księdzu Zbyszkowi za obecność i wsparcie w tych ostatnich
dniach. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim co
czyniliście i co będziecie czynili. Do zobaczenia w drodze –
ks. Hubert Zasada – Chrystusowiec.
W piątek 12 marca zapraszam wszystkich członków Rady
Parafialnej i Finansowej na spotkanie na plebani po Mszy św.
wieczornej.

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
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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 6 marca
7:00 PM + Regina Rogulska (r.śm) - dzieci
.
.
/Lantana/
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9:00 AM +Elżbieta Wąsowska zm. w Polsce
2/+Zdzisław Zieliński - Rodzina
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 - Przyjaciele
.
.
/Miami/
Poniedziałek 8 marca Dzień Kobiet
8:00 AM +Julia Godava (r.śm.) - siostrzenica
Wtorek 9 marca
8:00 AM Z prośbą o Boże bł. i opiekę MB
Częstochowskiej dla Dzajdena i Dziejsa
Środa 10 marca
8:00 AM Z prośbą o Boże bł. i opiekę MB dla Dzejdena
Czwartek 11 marca
8:00 AM Dziękczynna za otrzymane łaski
Piątek 12 marca

7:00 PM Dziękczynna za pozytywne wyniki w
chorobie wnusi Riley - Dziadkowie
/Sobota 13 marca
8:00 AM
+Ks. Stanisław Rakiej – od rodziny
Tomaszewskich
7:00 PM +Matylda Łopata – int. od Przyjaciół

/Lantana/

IV Niedziela Wielkiego Postu 14 marca
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
/Miami/
5:00 PM Spowiedź - Key West
6:00 PM Msza św. – Key West
KOLEKTA – II Niedziela Postu Pompano $ 2272 Lantana $ 564
II – taca „ABCD” $595

2-28-2021
Miami $ 243

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 ‘”Church in
Latin America”
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 intencji śp. Julii Godava intencja od
szistrzenicy
.
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,
Dominika Konopacka oraz Hania Stępniak.
Dochód wyniósł: $336
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 14 marca. 2021 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Ewa Sosnówka i Barbara Król
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

UWAGA – za tydzień z 13 na 14 marca w nocy
przychodzimy na czas letni, tzn. przesuwamy zegary
o godzinę do przodu.
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.
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie
Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we
wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i
społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże
miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w
naszym sercu.
Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się
od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały
bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa
chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie
męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad
własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym
przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do
niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
Jutro, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka
tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach,
zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych
pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych
w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i
Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Za tydzień II – składka jest przeznaczona na
”Church in Latin America”
Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!.

Nowe klęczniki - dziękujemy bardzo za donację nowych
klęczników. Jeden klęcznik ufundowała - Rodzina S.T.
Urbaniuk oraz M.Ch Jankiewicz, drugi klęcznik ufundowali
Parafianie.
Serdeczne Bóg zapłać!
Wiosenne porządki - serdecznie zapraszamy chętnych w
sobotę 13 lutego o godz. 9:00 rano do uporządkowania i
oczyszczenia naszego terenu przykościelnego.

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 (1x)
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
Oferta: Odstąpię ½ kontenera – mienie przesiedleńcze do
Polski. Krystyna tel:561-578-9331 (2x)
Oferta: Pani szuka miejsca w samochodzie na powrót do Kanady
z końcem kwietnia do Ontario lub Qubec tel:954-305-5831 (2x)
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(2x)

