
 V Niedziela   Wielkanocna , Rok B     
              2    Maja  2021  
 

Dzisiaj przeżywamy Dzień Polonii i Polaków za 

granicą. To polskie święto obchodzone jest od 2002 

roku, a ustanowione z inicjatywy Senatu przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomnijmy tych, 

którzy z różnych powodów musieli opuścić naszą 

Ojczyznę. Dzisiaj także jest obchodzony Dzień 

Flagi Narodowej. Wywieszając dzisiaj biało-

czerwoną flagę, pamiętajmy, że jesteśmy Polakami, 

cieszmy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju. 

Modlitwą i pamięcią otaczajmy tych, którzy oddali 

życie w obronie i służbie Ojczyzny. 
  ***************** 
 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Powoli dobiego końca czas wielkanocny, czas szczególny, 

wyjątkowy w którym Chrystus Zmartwychwstały ukazywał 

się nam, by umacniać naszą wiarę, by objawiać nam siebie. 

Spotkanie z Jezusem ma rozbudzać w naszych sercach chęć 

przebywania z Nim, naśladowania Go, Trwania z Nim. 

Jezus wzywa nas do postawy zdecydowanej i absolutnej: 

albo……, albo…….. 

1/ albo będziemy trwali w Jezusie – w winny krzewie – 

 i będziemy żyli i przynosili owoce; 

2/ albo będziemy odcięci od Jezusa, a to jest śmierć, 

wyciszenie, bylejakość. 

Drodzy, Jezus ciągle nalega i przypomina: „Beze mnie nic 

uczynić nie możecie” 

Chciejmy podążać za Nim, chciejmy go naśladować nie tylko 

słowem, ale i czynem. 

Niech ten majowy czas będzie dla nas szansą na przyglnięcie 

do Jezusa  - naszego Zbawiciela. Pomaga nam w tym nasza 

Pani Jasnogórska. 

Ona zawsze prowadzi nas do Jezusa, niech ten majowy 

miesiąc pomoże nam jeszcze bardziej trwać w Jezusie, który 

jest dla każdego z nas źródłem wszelkich łask i wszelkiego 

dobra, jakie dokonuje się w naszym życiu. 

Do zobaczenia na majowym szlaku naszej  ziemskiej 

pielgrzymki. 

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. 

 

 
PIEŚNI  MSZALNE 

1. Chwalcie łąki umajone…….…………..…..231 
2. Jest zakątek …………………………………. .246 
3. Daj mi Jezusa……………….................. …292 
4. Jak szczęśliwa Polska………………………. .244 
5. Boże coś Polskę,………………… …….……...323 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 1 maja wspomnienie św. Józefa  Rzemieślnika 

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 
                   Zmiana Tajemnic Różańca 

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/ 

 

 Poniedziałek 3 maja Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej 

Polski 

11:00 AM   +Henryk Malinowski – siostra z rodziną 

7:00 PM +Ks. Stanisław Rakiej – Janina Grabska 

Wtorek  4 maja wspomnienie  św. Floriana, patron strażaków 

8:00 AM  O potrzebne łaski oraz dar wiary dla Kamila 

Błach- rodzice 

Środa 5 maja       
8:00 AM   Dziękczynno-błagalna dla Dzejdena i Dzejsa z 

prośbą o opiekę M.B. i Boże łaski.   

Czwartek 6 maja   wspomnienie św. apostołów Filipa i Jakuba 

8:00 AM   +Adam Gontarczyk – żona i koleżanki     

Piątek 7 maja  Pierwszy piątek miesiąca   

7:00 PM ++Janina i Jan Korejwo - córka   

Sobota 8 maja wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

głownego Patrona Polski 
8:00 AM +Ks.Stanisław Rakiej – Teresa i Stanisław 

Urbaniuk  

  

7:00 PM za zmarłych z Rodziny Skowrońskich  - syn z 

rodziną                                        /Lantana/ 

   

 VI  Niedziela Wielkanocna  9   maja  2021 
9:00 AM  W intencji wszystkich Mam – żywych i zmarłych 

11:00AM  ++Helena i Bogdan Grodziccy w( 23 r. śm.) 

3:30 PM W intencji Agnieszki z ok. urodzin                                                                                                           

.                                                                      /Miami/ 
 

  KOLEKTA –   IV  Niedziela  Wielkanocna  -   

                          28 -  kwietnia -2021                  
Pompano  $2060      Lantana   $589           Miami  $418 
II –  Catholic Home Mission  $448 

  
    Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy  

w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

         

 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 w intencji śp. Józefa Kaczyńskiego oraz 
śp.Krystyny i Lucjana Lipka. Kwiat są ofiarowane przez 
Rodziców nowo ochrzczonego  Damiana  Michael Messiha.                                        
                                                   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, Marta 
Szczelina, Krystyna i Marek Osypka. 
Donacja ciasta: Albert i Danuta Zjawińscy, Ada i Marta 
Szczelina oraz Marek i Krzystyna Osypka 
                                                                        Dochód wyniół   $460  
                              Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy-  9 maja. 2021 r. 

 9:00 AM      Renata i Krzysztof  Tomaszewski 

11:00 AM    Marek Stawinski i Ewa Sosnówka 

 

   Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Przez lata 
ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium 
jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że tam 
bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od wieków i 
nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego 
świadectwem są wota wdzięczności. Tego dnia Msze w 
kościele o godz 11:00 AM i 7:00 PM 

 

Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki 

Matki Bożej, np. podczas potopu szwedzkiego. Po cudownej 

obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. 

uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki 

Bożej i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI 

ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 

które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia 

Konstytucji 3 maja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski 

i główną patronką kraju. 

  Dzisiaj nie tylko dziękujemy Bogu za niezwykłe 

wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej, lecz 

także prosimy Ją, aby wyjednała nam łaskę pamięci, że 

należymy do narodu, który ma tak wspaniałą Orędowniczkę w 

niebie. Maryja doznaje wyjątkowej czci na Jasnej Górze, którą 

św. Jan Paweł II określił jako miejsce, gdzie bije serce narodu. 

Niech więc nasze życie, nasze codzienne świadectwo 

głębokiej wiary będzie czytelnym znakiem dla innych. 

 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, okazja 
do spowiedzi i Komunii Świętej .   

 

  Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci 

Matki Bożej, zapraszamy na nabożeństwo majowe,   

  

Nabożeństwa Majowe – przez cały miesiąc MAJ Msze 
św będą odprawiane w poniedziałki  i piątki  
wieczorem o godz. 7:00PM, po której nastąpi 
wystawienie  Najświętszego Sakramentu i odśpiewamy  
Litanię Loretańską. Zapraszam serdecznie na te piękne 
nabożeństwa majowe. 
 Wtorek – środa – czwartek po mszy o godzinie 8:00AM 
 

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. 

 

 Msze św. w intencji Matek – żywych i zmarłych od 9-15 Maja 
Z tyłu kościoła wyłożone są kopertki  w tej intencji. 
 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów 

przed wejściem do kościoła.  

                                                             Dziękuję za współpracę. 

 

  

  
Oferta; Potrzebna Pani lub Pan do opieki nad starszym Panem, 
w Delray Beach  z zamieszkaniem. tel:561-715-5804 Janet 
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: Plummer needed for new  construction and servis! Must 

have a minimum  of 5 years experience, speak and understand 

English. We offer: 401K with company matching, paid time off, 

10 paid holidays, Christmas bonus, company truck. Localization: 

Pompano Beach. Please send resume: keywise7@gmail.com  
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: 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) 
  

Chrzest św…Wczoraj do Wspólnoty Kościoła poprzez 

sakrament chrztu św.  zostali włączeni Damian Michael Messiha   

oraz Naomi Kristof.   Serdecznie witamy Ich w naszej 

Wspólnocie wiary i ogarniamy modlitwą, prosząc o Boże 

błogosławieństwo na każdy dzień życia i opiekę Maryji. 

Szczęśliwym Rodzicom  gratulujemy i dziękujemy, że prosząc o 

chrzest dla swoich dzieci chcieli przedstawić Ich, Bogu i 

powierzyć Jego opiece. 

 

 

PRZYNALEŻNŚĆ DO PARAFII…. 
Przypominamy, że wspólnotę parafialną tworzymy przez 

regularny udział w sprawowanej liturgii (szczególnie niedzielnej 

Mszy św.), oficjalne zapisanie się i podejmowaną 

odpowiedzialność za jaj duchowe i materialne dobro. Formularze 

zapisu do parafii wyłożone są w przedsionku kościoła. 

*Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty, bierzmowanie, pogrzeby 

a także listy rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby, 

przynajmniej od 4 miesięcy należące do parafii. 

 
 

 

tel:(954)
mailto:keywise7@gmail.com
tel:954-956-9141
tel:561-789-3985
tel:561-843-9855


 

 

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. 

 

  
                     
 

  

 

  

 

   
 

 

  

 


