
 Niedziela   Miłosierdzia  Bożego       
           11   kwietnia   2021  
 
Każdy, kto sercem wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z 

Boga się narodził. A kto narodził się z Boga, zwycięża 

świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, 

zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest 

Mesjaszem, Synem Bożym, ma życie w imię Jego. 

Kościół jest żywy i zwycięski, gdy wierzący z wielką 

mocą świadczą o zmartwychwstaniu Mesjasza 

Jezusa. On żyje i posyła nas na żniwo swoje, jak 

Ojciec Go posłał. Kościół nie może mieć drzwi 

zamkniętych z obawy i bojaźni przed światem. Pan 

mówi do każdego z nas: Nie bądź bez wiary, lecz 

wierz. Wiara zwycięża świat, wiara czynna w miłości 

jest nie do pokonania. 
        **************  

 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
W radości z obecności Zmartwychwstałego gromadzimy się 

dziś na sprawowaniu Eucharystii. Jak apostołowie możemy go 

rozpoznać przy „łamaniu chleba”. Po swym 

zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swoim uczniom 

umacniając ich wiarę a dziś przychodzi do Tomasza by 

przekonać jego serce i każdego z nas: „zobacz to Ja Jestem”! 

Do naszych zlęknionych serc i często niedowierzających, 

Jezus kieruje pełne miłości słowa: „Pokój Wam”. Wraz z 

Tomaszem pragniemy z głębi serca wypowiedzieć: „Pan mój i 

Bóg mój”. Jezus Zmartwychwstały obdarza nasze serca 

pokojem, nadzieją ale przede wszystkim swoją obecnością. 

Dziś uradowani  ze spotkania wrócimy do naszych domów, 

zajęć i obowiązków. Mamy być świadkami żyjącego Jezusa 

Chrystusa, który najpełniej się wyraża w swoim Miłosierdziu. 

Bądźmy ludźmi miłosierdzia, którzy dzięki takiej postawie 

także  miłosierdzia dostąpią. Życzę na Waszych drogach 

sposobności do dawania świadectwa o Jezusie 

Zmartwychwstałym. 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 

Niedzielną, która odbywa się w każdą niedzielę o 

godzinie 10 AM 
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INTENCJE MSZALNE 

Sobota 10 kwietnia  

7:00 PM +Bronisława Niemiec oraz zm. z rodz. Chmura i 

Niemiec – syn z rodziną.                            /Lantana/ 

 

 Niedziela Miłosierdzia Bożego  11 kwietnia 2021 
9:00 AM O Boże bł. dla córki Ewy i jej Rodziny - mama 

11:00AM +Helena i Urban Buryn, oraz za poległych 

żołnierzy  pod Monte Casino – Janina Bandrimer i Stanley 

Buryn 

3:30 PM O zdrowie i Boże bł. dla Janeczki Sinkowskiej – 

Przyjaciele     /Miami/ 

 

Poniedziałek 12 kwietnia     

8:00 AM W intencji Parafian 

Wtorek  13 kwietnia    

8:00 AM  W int. Filipa i Antosia z okazji urodzin z prośbą 

o Boże bł. i opiekę M.Najśw.   

Środa 14 kwietnia       
8:00 AM  W int. Taty–Jerzego z okazji urodzin  

Czwartek 15 kwietnia   

8:00 AM   W int. syna Filipa   

Piątek 16 kwietnia 

3:00 PM Msza św. Pogrzebowa +Józefa Kaczyńskiego 

7:00 PM ++Stanisław (ojciec) i Stanisław (syn) Chermański, 

+Irena Collins, ++Zygmunt i Tomasz   Seroiczkowski  - 

Krystyna Pawelec 

Sobota 17 kwietnia  

8:00 AM Z prośbą o Miłosierdzie  Boże i opiekę Matki 

Bożej dla Dżejsa i Dżajdena oraz wszelkie potrzebne łaski 

w szkole. 

1:00 PM  Msza św. Pogrzebowa +Andrzeja Bochenek 

 

7:00 PM +Piotr Drużbański (I-r.śm) - Rodzice                                          

.                                                                           /Lantana/ 

   
III  Niedziela Wielkanocna  18 kwietnia 2021 
9:00 AM  Dziękczynna w int. Syna Pawła z prośbą o dalsze 

łaski Boże - Rodzice 

11:00AM  O Błogosł. Boże  i zdrowie w 39-tą rocznicę 

ślubu Edyty i Marka Stawińskich 

3:30 PM +Michael Henderson w 18-tą r. śm. - Żona  

                                          /Miami/ 
 

  KOLEKTA –    Wielkanoc  -    4-  kwietnia -2021                  

Pompano  $ 2917     Lantana   $ 879       Miami $ 451 
II – taca  $904 

Easter:  $10932 

Wielki Czwartek -  $704 

Wielki Piątek (Holy Land) - $1016 

Wielka Sobota  -    $464  

Poświęcenie pokarmów -$2750  
    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 również  na „Building 

Fund”   Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 



O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad 

wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, 

Aby człowiek nie zgubił drogi dobra, nie utracił 

świadomości grzechu i umiał głębiej ufać Bogu 

bogatemu w miłosierdzie, by z  własnej woli 

spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował 

i w ten sposób żył ku chwale Jego majestatu (Jan 

Paweł II, papież) 

 
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 Natalii 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 sobotę dyżur pełnili:  Eugenia Biedrzycka oraz 
Ewa i Irek Otfinowscy   Dochód wyniół ze sprzedaży ciasta 

świątecznego  $542           
                                                               Serdecznie dziękujemy! 

 

Lektorzy 18 kwietnia. 2021 r. 

7:00 AM      Anna Mucińska i Anna Szczechura 

11:00 AM    Janusz Wielga i Beata Redlicka 

 

     Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i 

zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o 

tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać 

i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że 

imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za 

wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako 

Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko 

jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, 

objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny 

świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. 

 

      W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia 

warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba 

przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga 

świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie 

powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi 

w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego 

miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego 

świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002   

 

  W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu 

Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. 

Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w 

Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co 

miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej 

państwowości. 

 

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

PODZIĘKOWANIE 

Bardzo serdecznie dziękuję  Panu Johnowi Głowczykowi za 

pomoc i sfinansowanie „ekipy”, która przycięła palmy i drzewa w 

obrębie  naszego kościoła, a także  maszyny  do zmielenia tych 

gałęzi  oraz wywóz ich na śmieci. 

Panu Nickowi Sawczuk  dziękuję za  poświęcony czas i pomoc 

w naprawie „sprinklerów” wokół kościoła i plebanii. 

                                                                  Serdeczne Bóg zapłać! 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów 

przed wejściem do kościoła.  

                                                         Dziękuję za współpracę. 

  

              Z żałobnej Karty 

 Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy śmierć Pana 

Krzysztofa Krawczyka, który nie był nam obcy, kiedy nasza 

Misja a przedtem Apostolat M.B. Czestochowskiej mieścił się w 

Hallandale,  gdzie były organizowane koncerty i zabawy z Panem 

Krzysztofem  Krawczykiem. Rodzinie i znajomym składamy 

gorące wyrazy współczucia. 

                                       Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

 

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 życzliwości  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” 

 

 
 Oferta;Potrzebna pani do pracy domowej, oraz opieki nad 

starszą osobą. Tel:954-966-8600 lub 954-557-6699 (1x)  

Oferta: Apatrments for rent, for 1-4 people with complete 

equipment. Three separate entrances  and bathrooms, on ground 

floor for $2000.00 Central Ft. Lauderdale. We speak polish and 

english. Tel: 954-822-2488  (4x) 
Oferta: Sprzedam  samochód 2014 Ford Escape –SUV . Bardzo 
dobry stan. 68,200 mil. Cena do uzgodnienia tel:561-229-2386 
(2x) 
 Oferta: Poszukuję kogoś do pomocy – (opieki) nad chorym 

mężczyzną z możliwością zamieszkania  tel:954-956-9141 

Ryszard 

Oferta: Do wynajęcia pokój z łazienką w Delray Beach  - 

AlicjaTel:754-248-9215   

Oferta: Okazja! Mieszkanie do sprzedania 2/1 w Pompano 

Beach. tel:786-461-6117  
Oferta: Studio with seperate entry for rent (for longer time)  in 
Pompano Beach $600 a month tel:754-249-1700 (2x) 
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