Niedziela Palmowa
28 marca 2021
Wszystko
przeminie,
ale
znaczenie
śmierci
Chrystusa za nasze grzechy, będzie trwać przez
wieczność całą. On przyszedł, aby zbawić swój lud
od jego grzechów i dać życie w obfitości. W Jego
śmierci jest nasze życie. Przez krew Jego krzyża,
mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
Zostaliśmy wykupieni i uniewinnieni drogą krwią
Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego,
abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem
Boga. Nasz umiłowany Pan, uniżył samego siebie,
stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci
krzyżowej... Umiłował nas do końca... Jakże my
ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie
zbawienie?
***************

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Dobiega końca nasze wielkopostne „odpoczywanie przed
Panem”, nasze nawracanie się do Boga. Otrzymaliśmy ten
czas, abyśmy mogli być bliżej sercem z Tym, który jest
Synem Bożym, a który przyszedł na świat, aby nas zbawić.
Każdy z nas ma wielkie pragnienie życia, które będzie
owocowało, które będzie natchnieniem dla innych, które
będzie zapamiętane przez ludzi ze względu na Dobro, które
czynimy dzięki Bożej łasce. Rozpoczynami Wielki Tydzień:
najświętszy czas w roku dla każdego z nas. Od Niedzieli
Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania będziemy
wspominać najważniejsze wydarzenia w historii naszego
zbawienia: ustanowienie
Eucharystii, mękę i śmierć
Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstanie. Nie muszę Drodzy
przekonywać Was do obecności w ten Święty Czas. Miłość
Jezusa Chrystusa do nas okazała się najpełniej w tym czasie.
Zróbmy wszystko by i On wiedział, że nasza miłość do Niego
jest prawdziwa i szczera. Niech nasza obecność podczas tych
dni w naszym kościele będzie wyrazem naszej wiary w niego
– Syna Bożego, naszej miłości do Zbawiciela naszego i naszej
nadziei na życie wieczne, które przygotował dla każdego z
nas. Do zobaczenia Kochani w ten najświętszy czas.
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
Niedzieln, która odbywa się w każdą niedzielę o
godzinie 10 AM
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INTENCJE MSZALNE
Sobota 27 marca
7:00 PM +w int.Mariana Stojaka - Urszula z rodziną
.
.
/Lantana/
Niedziela Palmowa 28 marca
9:00 AM W int. +Rodziców Aniela i Kazimierz Wełpa
11:00 AM +Eugeniusz Jazieniecki – Lidia Gastom
3:30 PM ++Jadwiga, Michał, Barbara i Józef - dzieci
.
/Miami/
Poniedziałek 29 marca
8:00 AM w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę, nawrócenie dzieci i Boże dary dla wnuczki –
int od Marcina i Teresy
Wtorek 30 marca
8:00 AM +Jolanta Niżańska – int. od przyjaciół
Środa 31 marca
8:00 AM +Julian Eisenbart - córka z rodz.
Wielki Czwartek 1 kwietnia
Obrząd umycia nóg Apostołom

7:00 PM O powołania Kapłańskie i zakonne i za naszych
kapłanów z okazji Ich Patronalnego święta.
Za zmarłych kapłanów, którzy tworzyli tą Parafię
+Ks. Kazimierz Jasiński, +Ks. Zdzisław Nawrocki.
Adoracja NS do godz. 10:00 PM
- Okazja do spowiedzi

Wielki Piątek 2 kwietnia
Good Friday, day of. abstinence from meat for all who are
14 years and older, -They are also days of fast (one full
meal and two small meals, with nothing eaten between) for
adults from 18* to 59 years of age.
Adoracja NS od godz. 10:00 AM – 4:00PM

3:00 PM – DROGA KRZYŻOWA

7:00 PM – Liturgia Męki Pańskiej.
Adoracja NS do godz. 10:00 PM
- okazja do spowiedzi.

W Wielki Piątek będzie zbierana taca, przeznaczona
na „Holy Land
Wielka Sobota 3 kwietnia
Święcenie pokarmów: Lantana – 9:00 AM
Pompano: 11:00, 12:00, 1:00, 2:00 PM
Miami: 12:00 noon – miejscowy Ks.proboszcz
Liturgia Wielkiej Soboty
8:00 PM W intencji Oli z okazji urodzin z prśbą o Boże bł.
i opiekę M.B.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
4 kwietnia 2021
REZUREKCJA

7:00 AM +Michał Hołda 1r. śm. – żona z rodziną
9:00 AM
11:00 AM Za Parafian
3:30 PM +Przemysław Koszykowski – Mama i siostra z
mężem
/Miami/
7:00 PM ++Helena, Feliks Wróbel, ++Honorata i Wiktor
Jankowscy oraz +Alicja Bartnicka – Marek i Regina
Jankowscy
/Lantana/

KOLEKTA – V Niedziela Postu - 3-21-2021
Pompano $ 1663
Lantana $ 612
Miami $ 232
II – taca $443
Easter: $220
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 „Catholic Relief Services”
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. Świeca
w tym tygodniu ofiarowana w intencji śp. Natalii i Zbigniewa
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 niedzielę dyżur pełnili: Teresa Rzeczycka, Ewa i Irek
Otfinowski.
Dochód wyniół $235

Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 4 kwietnia. 2021 r.
7:00 AM Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk
11:00 AM Mikołaj i Michał Obrzut
Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas,
w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia
ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas
cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa
zmartwychwstania.
Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej,
sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową
liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i
najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię
Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc.
Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę
Zmartwychwstania.
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów
Eucharystii i kapłaństwa.
Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa.
O godz. 15 (w godzinie miłosierdzia) droga krzyżowa. W tym
dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły.
Liturgię rozpoczniemy o godz 7:00PM. Tego dnia przypada
rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i
jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno
zmarnować.
Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie
Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie
do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W
tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania
Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od 10:00 AM
do3:00 PM Święcenie pokarmów od 11:00 do2:00 PM
Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz 8:00 PM
Zabierzmy na nią świece.

Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz.7:00 AM.
Zapraszamy wszystkich parafian i gości, żeby uroczyście i
radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami.
Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego. Niech świat
usłyszy naszą radość!
Lektorzy na Triduum Paschalne
Wszystkich, którzy chcieliby czytać Słowo Boże w święty czas
Triduum Paschalnego, proszę o spotkanie, dzisiaj po Mszy św.
o godz. 9:00 i 11:00 AM
Z żałobnej karty – 3 marca zmarł +Adam Gontarczyk 92 lata.
Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy
współczucia.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dac Panie!.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Miłej i błogosławionej niedzieli.
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.

Dzisiaj – II składka jest przeznaczona na
”Catholic Relief Services”
Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!.
SPRZEDAŻ PRZEDŚWIĄTECZNA
Tradycyjnie w Wielką Sobotę 3 kwietnia, będzie możliwość
zakupu świątecznego ciasta. Ciasta można zamawiać u pani Ewy
tel:954-830-3400 . Odbiór proszę ustalić z p. Ewą
Zapraszamy

UBIERANIE GROBU - W najbliższy wtorek 30 marca
godz. 5:00 PM
Pańskiego

Serdecznie zapraszam do

o
ubierania Grobu

Oferta;Potrzebna pani do pracy domowej, oraz opieki nad starszą
osobą. Tel:954-966-8600 lub 954-557-6699 (3x)
Oferta: Apartments 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
(6x)
Oferta: Sprzedam samochód 2014 Ford Escape – SUV . Bardzo dobry
stan. 68,200 mil. Cena do uzgodnienia tel:561-229-2386 (4x)

Oferta: Potrzebna kobieta do sprzątania tel:786-461-6117
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
Oferta: Okazja! Mieszkanie do sprzedania 2/1 w Pompano Beach.
tel:786-461-6117 (2x)
Oferta: Wynajmę sypialnię z łazienką osobie lub dwóm 50+
w Boynton Beach. Cena do uzgodnienia tel:224-421-9955
Oferta:Natychmiast zatrudnię Kobietę do opieki osoby starszej
Tel:561-335-2254

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 życzliwośći 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”

