IV Niedziela Wielkanocna , Rok B
25 kwietnia 2021
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się
Jego dziećmi, że On, jako Dobry Pasterz, znając
nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni.
Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z
innymi, nam o tym przypomina. Jednocześnie,
jako owczarnia Chrystusa, chcemy dzielić ze swym
Pasterzem Jego troski. Między innymi tę, aby też
inne owce przyprowadzić do owczarni. Dlatego
nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia, ale
bądźmy gotowi, aby Dobry Pasterz poprzez naszą
miłość, wrażliwość i ofiarność szukał i odnalazł
tych, którzy zaginęli.
*****************
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
IV Niedziela – Dobrego Pasterza
Wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, który
oddaje swoje życie za owce – za każdego z nas.
Jest to zawsze okazja do wyrażenia troski o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. Jesteśmy wszyscy odpowiedzalni za to
wielkie dzieło, by nie zabrakło tych, którzy poświęcą swoje
życie ze względu na Królestwo Niebieskie.
„Proście Pana żniwa – żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” – to przypomnienie Jezusa, które musi znaleźć
miejsce w sercu każdego z nas.
Drodzy, szczególnie dziś pragnę Was zachęcić do modlitwy
w intencji młodych ludzi – by mieli odwagę oddać Jezusowi
swoje życie. Chcemy także pamiętać, że Ci młodzi żyją w
naszych rodzinach, żyją pośród Was – to może Wasze dzieci,
wnuki. Módlcie się proszę do Boga, by nigdy nie zabrakło
tych, którzy będą w sakramentalnych znakach umacniać ludzi
pielgrzymujących po tej ziemi, by nie zabrakło tych, którzy w
drugim człowieku będą odnajdywali i rozpoznawali
Chrystusa.
Dziś pragniemy podziękować za dar każdego powołania, za
każde serce, które odpowiedziało Jezusowi na Jego wezwanie.
Jezu – prosimy z całego serca wzywaj nieustannie młode,
odważne serca do służby w Twoim Kościele by Twoja
Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Amen.
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 24 kwietnia
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
3:30 PM +Czesław Sinkowski - przyjaciele
/Miami/
Poniedziałek 26 kwietnia
8:00 AM Dziękczynno - błagalna w int. Dzejsa o dary
Ducha św. w szkole
Wtorek 27 kwietnia
8:00 AM For our family members Frantz, Francis,
Frantzy, Louta, Thauden
Środa 28 kwietnia
8:00 AM Dziękczynna w 54 r. ślubu Wandy i Ryszarda
Ziemińskich – córka z rodziną, wnuczek z żoną
Czwartek 29 kwietnia wspomnienie św. Katarzyny Sieneńska
(1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy.

8:00 AM +Andrzej Bochenek w I-r.śm. – siostra
Piątek 30 kwietnia
7:00 PM W int. Marka z ok. 60 urodzin z prośbą o Boże bł.
opiekę Pani Jasnogórskiej na dalsze lata - int. od żony
Sobota 1 maja
8:00 AM W int. Marii Beluka z ok. urodzin z prośbą o
Boże łaski i zdrowie
4:00 PM Msza św. w intencji nowo ochrzczonego dziecka
Urszuli Kotowskiej i Michael Messina
7:00 PM +Stanisław w 25 r. śm. – córka Małgorzata z
rodziną
.
Chrzest Naomi Kristof
/Lantana/
V Niedziela Wielkanocna 2 maja 2021
9:00 AM +Edward Punda – żona i syn
11:00AM W int. Stanisławy i Stanisława w r. śm – córka
z rodziną.
3:30 PM + Tadeusz Skrzypczak zm. w Polsce 6. IV – syn z
rodziną
.
/Miami/
KOLEKTA – III Niedziela Wielkanocna 28 - kwietnia -2021
Pompano $1575 Lantana $495
Miami $245
II – ABCD $434
Donacja $1000
Easter: $285
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

Dzisiaj w całej naszej Archidiecezji zbierana jest 2 taca
na „Catholic Home Mission Appeal”
Za wszystkie 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. Swieca przed Naświętszym
Sakramentem będzie płonęła jako dziękczynnienie za
otrzymane
łaski
w
Rodzinie
Tomaszewskich.
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 , Hanna
Stępniak oraz Maria i Zygmunt Czbajowie
Dochód wyniół $370
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy- 2 maja. 2021 r.
7:00 AM Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk
11:00 AM Beata Redlicka i Aleksander Kwaśniak
Dziś przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza, która
rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w
Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym
pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie
życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak
Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i
sprawowania sakramentów. Przed błogosławieństwem i w
ciągu całego tygodnia zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej
intencji.

Już w najbliższą sobotę powitamy miesiąc maj. Jeden
z najpiękniejszych miesięcy, tym bardziej że poświęcony
Bożej Rodzicielce. Zapraszam na nasze nabożeństwa
majowe, które będą się odbywały w naszym kościele w
następującym porządku:
Poniedziałek i piątek po mszy św. o godzinie 7PM;
Wtorek – środa – czwartek po mszy o godzinie 8AM
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. św. Jan Paweł II, papież.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
Spotkanie Rady Parafialnej w piątek po mszy św. godz. 8:00
PM

Msze św. w intencji Matek – żywych i zmarłych od 9-15 Maja

TELEFONY KOMÓRKOWE
Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów
przed wejściem do kościoła.
Dziękuję za współpracę.
Podziękowanie składam wszystkim, którzy chętnie przyszli i
pomogli przy rozbiórce dekoracji wielkanocnej.
Serdeczne Bóg zapłać.

Oferta; Potrzebna pani do opieki nad starsza Panią
z zamieszkaniem na 7 dni w tygodniu tel:845-454-0354
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 (2x)
Oferta: Sprzedam samochód 2014 Ford Escape –SUV . Bardzo
dobry stan. 68,200 mil. Cena do uzgodnienia tel:561-229-2386
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 (2x)
Oferta: Studio with seperate entry for rent (for longer time) in
Pompano Beach $600 a month tel:754-249-1700
Oferta: Wynajmę duże jedno sypialniowe mieszkanie,
wyremontowane, kompletnie umeblowane i wyposażone, Nad
jeziorem Ozborn, 55+ community Murry Hille, Lake Worth..
$1100 miesięcznie. Tel:561-843-9855 Danuta (3x)
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.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”
Postać Dobrego Pasterza dominuje w liturgii niedzieli dzisiejszej.
Ewangelia i drugie czytanie mówią o niej wyraźnie, pierwsze
natomiast ubocznie. Już w Starym Testamencie uważano Boga za
Pasterza ludu izraelskiego, On rządził przez króla, sędziów,
kapłanów. Zastępcy ci jednak często ściągali na siebie gniew
Boży, bo zamiast starać się o dobro trzody sprowadzali ją na
błędne drogi bałwochwalstwa lub troszczyli się tylko o to, by
paść samych siebie (Ez 34, 2). Bóg, litując się nad ludem, posyła
wreszcie swojego Syna, jedynego prawdziwego pasterza, który
wciela całą Jego miłość ku ludziom. Jezus sam w ewangelii św.
Jana przeciwstawia postępowanie fałszywych pasterzy swemu
postępowaniu. Oni są złodziejami, wchodzą podstępem do
owczarni, „aby kraść, zabijać, niszczyć” (J 10, 10) wnosząc
wszędzie zamieszanie i strach.

