Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego
4 kwietnia 2021
Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i ustanowił Go
sędzią żywych i umarłych. Zbliża się godzina, kiedy
umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć
będą. Każdy, kto wierzy w Zmartwychwstałego Pana,
przeszedł ze śmierci do życia. Pan obiecał, że kto wierzy
w Niego, ma życie wieczne i zostanie przez Niego
wskrzeszony w dniu ostatecznym. Jak Ojciec ma życie w
sobie samym i jak Syn ma życie w sobie samym, tak
każdy, kto w Niego wierzy, ma Jego życie w sobie i nie
umrze na wieki. Zmartwychwstał Pan i żyje na wieki - i
my w Nim żyć będziemy na wieki. On jest Życiem
naszym!
****************

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!!!! Alleluja!!!! W
radości świątecznego dnia spotykamy się na sprawowaniu
świętej Eucharystii. Dzisiejsza Niedziela Wielkanocna jest
wypełniona radością z tego faktu, że Jezus pokonał grzech,
śmierć i przywrócił nam życie!!!!
Kochani pragnę życzyć Wam radości Chrystusa
Zmartwychwsałego, życzę wiary, która zawsze będzie Wam
ukazywała obecnego Jezusa, życzę Wam miłości dzięki której
przede wszystki My będziemy lepsi, pieknięjsi na Boży
obraz i podobieństwo i życzę nadziei, która pozwoli Wam biec
przez życie na spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w
wieczności. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze
serca pokojem i niech zawsze będzie z Wami na drogach
Waszego życia. Do zobaczenia w drodze w radości płynącej
ze Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Ks. Hubert Zasada Chrystusowiec

On this glorious occasion of the Resurrection of Christ,
it is my prayer for you this day, that the Risen Christ
blesses you all and keeps you always in His presence.
Fill our hearts o Risen Lord with your light and grace
that we may joyfully echo the word of your Holy
Angels: He is not here! He is risen! Alleluja!

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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REZUREKCJA

7:00 AM +Michał Hołda 1r. śm. – żona z rodziną
9:00 AM +Irena Pawłowska, +Marek i +Andrzej –
int. od Rodziny
11:00 AM Za Parafian
3:30 PM +Przemysław Koszykowski – Mama, siostra z
męźem
/Miami/
7:00 PM ++Helena, Feliks Wróbel, ++Honorata i Wiktor
Jankowscy oraz +Alicja Bartnicka – Marek i Regina
Jankowscy
/Lantana/
Poniedziałek 5 kwietnia
11:00 AM O Boże błog. dla Grzegorza Hoszowskiego
7:00 PM +Bartosz Osypka w rocznicę śmierci - Rodzice
Wtorek 6 kwietnia
8:00 AM O wyzwolenie z nałogu dla Dariusza - brat
Środa 7 kwietnia
8:00 AM W int. Karoliny z okazji 15 urodzin z prośbą o
Boże bł. i opiekę MB
Czwartek 8 kwietnia
8:00 AM W int. Jakuba w 18 urodziny, aby Boża mądrość
wypełniła myśli, Bożą wolę wypowiadały usta i Boża
Miłość wypełniła serce.
Piątek 9 kwietnia
7:00 PM+Christopher Kamiński - mama i siostra
Sobota 10 kwietnia
8:00 AM +Marian Amrongowicz 6-ta r.śm – żona Teresa
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/
KOLEKTA – Niedziela Palmowa - 3-28-2021
Pompano $ 2633 Lantana $ 754 Miami $ 346
II – taca $449
Easter: $2340
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!
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. Barbary i Antoniego Gulczyńskich.
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: Krzysztof Kopczynski, Ewa
i Irek Otfinowscy
Dochód wyniół $463
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 11 kwietnia. 2021 r.
7:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Katarzyna i Artur Zieliński
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie
tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także
wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po
misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu,
cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy
zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.
Nauczmy się tak na nie patrzeć.
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy!
Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju,
niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia
stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus
żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi,
których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości
rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie
– z całego serca wam życzymy.
Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze
życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy.
Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie
zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu
Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego
miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie:
aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość
Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z
naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym
wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.
Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że
rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad
wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie,
sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku
pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych
najbliższych, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w
Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego
zmartwychwstaniu.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki
którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne.
Panu organiście oraz tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji,
grób Pański, posprzątali kościół oraz plac wokół kościoła i
przystroili go kwiatami. Niech Zmartwychwstały spotka was
na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.
Diękuję za ofiary składane na kwiaty do Bożego Grobu.
Dziękuję za Waszą obecność w modlitwie, wszelkie wyrazy
życzliwości i przywiązania do Polskiego Kościoła na
Florydzie. Bóg zapłać!

Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz.11:00 AM
i 7:00 PM. Serdecznie zapraszamy!
***************
W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli
niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień
Miłosierdzia
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Miłej i błogosławionej niedzieli.

Oferta;Potrzebna pani do pracy domowej, oraz opieki nad
starszą osobą. Tel:954-966-8600 lub 954-557-6699 (2x)
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 (5x)
Oferta: Sprzedam samochód 2014 Ford Escape –SUV . Bardzo
dobry stan. 68,200 mil. Cena do uzgodnienia tel:561-229-2386
(3x)
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 (1x)
Oferta: Studio with seperate entry for rent (for longer time) in
Pompano Beach $600 a month tel:754-249-1700 (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 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”

