III Niedziela Wielkanocna
18 kwietnia 2021
Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z
martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus
Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą
przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego
jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez
wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje
Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto
zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i
dopełniła się w nim miłość Boża.
*****************
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
W czasie wielkanocnym nasze serca otwierają się na spotkania
ze Zmartwychwstałym, dzięki którym nasza wiara jest
umacniana przez Jezusową obecność. Nasze poszukiwania
Prawdy w dzisiejszym świecie napotykają każdego dnia na
różnorakie przeciwności. Tęsknią nasze serca za Prawdą:
szukamy jej wśród znajomych, przyjaciół, na portalach
internetowych, podczas oglądanych pragramów
telewizyjnych. I na końcu niestety prawda jest taka, że zawsze
czujemy się oszukani, wykorzystani i zniesmaczeni. Potrzeba
jest dziś natomiast jedna i niepodważalna – byśmy tej Prawdy
szukali w spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem – Jezusem
Chrystusem. Możemy Jej doświadczyć, ją poznać; „wystarczy
Ci mojej łaski” mówi Chrystus Pan. Zaufaj Panu, podążaj za
Nim i odkrywaj Go w swojej codzienności a zobaczysz, że
nigdy nie zostaniesz zawiedziony, oszukany, zniesmaczony.
Drodzy podążajmy zatem wspólnie za Jezusem Chrystusem
naszym Panem a Jego święta obecność niech napełnia nasza
serca pokojem. 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 17 kwietnia
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/
Poniedziałek 19 kwietnia
8:00 AM +Ks.Stanisław Rakiej – rodzina Wójtowicz
Wtorek 20 kwietnia
8:00 AM +Ks. Kazimierz Jasiński – rodzina Wójtowicz
Środa 21 kwietnia
8:00 AM W int. Agnieszki z dziećmi o zdrowie , Boże
błog. i potrzebne łaski do stworzenia prawdziwego domuint od cioci
Czwartek 22 kwietnia
8:00 AM Msza Dziękczynna w rocznicę ślubu Bogumiły
i Witolda Wójtowicz.
Piątek 23 kwietnia Wspomnienie Sw. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski

7:00 PM O rozwój dzieł TV Trwam i Radia Maryja
Sobota 24 kwietnia
8:00 AM Msza Dziękczynna o Boże łaski i opiekę M.Bożej
Częstochowskiej od Patrycji i Darka
1:00 PM Msza św. Pogrzebowa +Zdzisław Zieliński
7:00 PM +Urszula Pstrucha - przyjaciele
.

/Lantana/

IV Niedziela Wielkanocna 25 kwietnia 2021
9:00 AM +John Kamiński – żona i córka
11:00AM ++Zofia i Franciszek Marzec oraz zmarłych z
rodziny Marców i Gąsłowskich - syn Zenon Marzec
3:30 PM +Czesław Sinkowski - przyjaciele
/Miami/
KOLEKTA – Niedziela Bożego Miłosierdzia 11 - kwietnia -2021
Pompano $ 1629 Lantana $ 846 Miami $ 237
II – taca ABCD $629
Easter: $460
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 „The Catholic Home
Mission”
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. Kwiaty i świeca w tym tygodniu zostały

ofiarowane przez Aleksandra, E. Kwaśniak w intencji
zmarłych z rodziny Bryk i Kwaśniak.
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 $524
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 25 kwietnia. 2021 r.
7:00 AM Natalia i Amelia Tomaszewski
11:00 AM Ewa Sosnówka i Barbara Król
Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy
okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa
zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych
i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres
od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus
poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy
wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego
przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje
się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
W piątek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość
Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się
jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie
wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na
naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie
możemy się wstydzić wiary.

Oferta;Potrzebna pani do pracy domowej, oraz opieki nad
starszą osobą. Tel:954-966-8600 lub 954-557-6699
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 (3x)
Oferta: Sprzedam samochód 2014 Ford Escape –SUV . Bardzo
dobry stan. 68,200 mil. Cena do uzgodnienia tel:561-229-2386
(1x)
Oferta: Poszukuję kogoś do pomocy – (opieki) nad chorym
mężczyzną z możliwością zamieszkania tel:954-956-9141
Ryszard
Oferta: Potrzebna Pani do pracy w serwisie sprzątającym (pół
etatu) Piotr - tel:561-789-3985 (3x)
Oferta: Studio with seperate entry for rent (for longer time) in
Pompano Beach $600 a month tel:754-249-1700 (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 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”

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

W przyszłą niedzielę w całej naszej Archidiecezji
zbierana będzie 2 taca na „Catholic Home Mission
Appeal”
Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać.
Z żałobnej karty w sobotę 24 kwietnia o godz. 1:00 PM
odbędzie się Msza św. pogrzebowa
śp. Zdzisława
Zielińskiego. Śp. Zdzisław Zieliński był znaną osobą w
polskiej społeczności. Były Prezes Polsko-Amerykańskiego
Klubu w Ft Lauderdale, był życzliwy i współpracował z Polską
Misją. Zawsze chętnie pomagał przy piknikach klubowych
na rzecz Kościoła. Żonie oraz Rodzinie składamy serdeczne
wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
We Wtorek 20 kwietnia o 5:00 PM zapraszam wszystkich
chętnych do rozbiórki dekoracji wielkanocnej.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów
przed wejściem do kościoła.
Dziękuję za współpracę.

Komentarz do Ewangelii
Znamy już wymowę ostatniej wypowiedzi Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii; w zasadzie, stała się ona motywem przewodnim
dotychczasowych rozważań. A jakie jest przesłanie pozostałych wątków?
Po pierwsze, Jezus stanął pośród uczniów z życzeniem „Pokój wam!”,
gdy ci opowiadali, jak poznali Jezusa. Możemy w tym miejscu
przypomnieć sobie Jego wcześniejszą obietnicę: Gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). To nie „tanie
pocieszenie” i to coś więcej niż wysłany komuś będącemu w rozterce
SMS o treści: „Jestem z tobą”. Tak po prostu jest! Jezus jest jedno ze
swoim Kościołem, Jezus żyje w Kościele; między Jezusem i Kościołem
nie ma ani ścisłej odrębności, ani całkowitego zlania – jest za to jedność
sakramentalna i organiczna (por. KKK 1088 i 1373). Po drugie, taka
jedność wcale nie jest oczywista i nie narzuca się: Zatrwożonym i
wylękłym uczniom zdawało się, że widzą ducha. Wydawałoby się, że te
oryginalne przeżycia uczniów są inne od naszych: u nich – chodzi o
samą nieprawdopodobność zmartwychwstania (z którą myśmy się już
mentalnie „otrzaskali”); u nas, współczesnych – akcentowane jest raczej
nieprawdopodobieństwo, by Zmartwychwstały mógł się przyznawać do
skompromitowanego w wielu miejscach instytucjonalnego Kościoła. A
jednak! I zmartwychwstanie Jezusa, i Jego mistyczna więź z Kościołem
należą do tej samej wiary apostolskiej: ten sam Duch, który Go ożywił,
jest duszą Kościoła; ten sam Duch, który dokonał Jego wcielenia w łonie
Maryi, dokonał Jego wcielenia w łono Kościoła. Niezależnie więc od
grzeszności swoich członków, Kościół uczestniczy w kapłańskiej (kult),
prorockiej (głoszenie słowa) i królewskiej (służba miłości) misji
Chrystusa (por. KKK 1070). A zatem pozostałe wątki dzisiejszej
Ewangelii mówią nam o podwójnej realności: zmartwychwstania Jezusa
i Jego więzi z Kościołem. Pokazaniem ciała i kości, rąk i nóg, oraz
spożyciem pieczonej ryby Jezus przekonał uczniów o pierwszej
realności. Czym miałby nas przekonać o drugiej?

