
 Uroczystość  Trójcy  Przenajświętszej   
                   30 maja  2021 
 

Bóg, który stworzył niebo i ziemię, uratował nas w 
Chrystusie od piekła, posyłając do serc naszych 
Królestwo Boże w Duchu Świętym, bo Królestwo Boże 
to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. 
Wszyscy, którzy narodzili się na nowo z Ducha i są 
napełnieni Duchem i są prowadzeni Duchem - ci są 
synami Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami 
Chrystusa. Chrystus dał nam władzę, abyśmy mocni w 
Duchu, szerzyli Królestwo Boże, nie lękając się niczego, 
bo On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata.  

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej przekracza 

granice naszego ludzkiego rozumienia. Ta relacja Boga Ojca, 

Syna Bożego i Ducha Świętego jest wielką tajemnicą naszej 

wiary. Z drugiej strony jest ta relacja tak blisko nam, przecież 

tak wiele razy czynimy znak krzyż a powtarzając słowa, że 

czynimy  to  „W Imię Ojca i Syna i Ducha św” Do  mnie z 

pewnością przemawia ten, któtki opis. 

„Jeśli widzisz Miłość, widzisz Trójcę” 

Osoby Trójcy św. są same w sobie w relacji miłości. Czyli 

Bóg jest wspólnotą miłości – a miłość  Kochani to pragnienie 

serc nas wszystkich. 

Niech dzisiejsza uroczystość zachęca nas do tego by coraz 

więcej miłości było w naszych sercach, w relacjach z ludźmi 

w naszym otoczeniu. Bóg zawsze pragnie naszej miłości. Nie 

tysiąca wypowiadanych słów, nie chce naszych wielkich 

dokonań, pragnie tylko i aż być kochanym jak każdy  z nas. 

Rozpoczynamy czas urlopów, wakacji, także do naszej parafii 

przybywają wypoczywający. 

Życzę z całego serca naszym Parafianom dobrych, 

bezpiecznych urlopów przeżywanych w dziękczynieniu Bogu 

za wszystko gdzie Jesteście. 

Wszystkim, którzy przyjechali na Florydę życzymy Bożych 

łask, opieki Pani Jasnogórskiej  oraz dużo słońca i uśmiechu. 

Niech Miłość wypełnia nasze serca 

Z darem modlitwy           Ks. Hubert Zasada  
                              Do zobaczenia w drodze! 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele w każdą niedzielę o 8.30 i 10.30. 

Wszystkich serdecznie zpraszamy na święty czas z 

Bogiem. 

 

II-Skladka – za tydzień  będzie przeznaczona na  

„Church  in Central and Eastern Europe”                                                       

.                            Za wszelkie dary, serdeczne Bóg zapłać! 

 

PIEŚNI     MSZALNE 
1. Już słońce wschodzi ogniste……..……......223 
2. Com przyrzekł Bogu ……………………..…...290 
3. O mój Jezu, w Hostii skryty…………….......148 
4. Już gościsz, Jezu…………………………………...182 
5.  Weź w swą opiekę …….………………………..270 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 29 maja   

7:00 PM  ++Emilia i Julian Eisenbart              /Lantana/ 

 

Uroczystość  Trójcy Przenajświętszej   
                   30 maja  2021 
9:00 AM  O zdrowie i błog Boże dla Kazimierza 

Hoszowskiego 

11:00AM  +Marta Olszewski 3 r. śm – rozpoczęcie Mszy 

św. Gregoriańskiej  

2/+Józef Kaczyński – int. od żony  i rodziny 

3:30 PM W intencji Marzeny Bogdanowicz z okazji 

urodzin z prośbą o Bożą  opiekę i wstawiennicto do M.B. 

Częstochowskiej                                     /Miami/ 

 

Poniedziałek 31  maja  Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny    
7.00 PM +Marta Olszewski  (2) Msza greg. 

2/  Dla Patryka o dar wiary i opiekę P. Jezusa  

Wtorek  1 czerwca wspomnienie św. Justyna, męcznnika   

8:00 AM  +Marta Olszewski (3) Msza greg. 

Środa 2 czerwca Najświętszej  Maryi Panny Łaskawaej      

8:00 AM  +Marta Olszewski (4) Msza greg. 

Czwartek 3 czerwca  

8:00 AM  +Marta Olszewski (5) Msza greg, 

Piątek 4 czerwca      Pierwszy Piątek Miesiąca   

7:00 PM   +Marta Olszewski (6) Msza greg. 

2/ w intencji Katarzyny z ok. urodzin  od męża i dzieci  

Sobota 5 czerwca wspomnienie św .Bonifacego, biskupa i 

męczennika   
8:00 AM +Marta Olszewski (7) Msza greg, 

  

7:00 PM O zdrowie i Boże bł. dla Janiny i Romana 

Kurowskich – Marianna                       /Lantana/ 

  

Uroczystość  Bożego Ciała   6 czerwca, 2021  
9:00 AM  O zdrowie i Boże bł. i opiekę M.B. dla Renaty z 

okazji urodzin  - mąż  z córkami 

11:00AM  +Marta Olszewski (8) – Msza  greg. 

2/ +Mirosława Licznerska  6  r. śm. – córka z rodziną 

3:30 PM W intencji Janeczki Sikowskiej z prośbą o 

zdrowie i Boże bł. – od przyjaciół                         /Miami/ 

 

  KOLEKTA –    Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

                            23  maja -2021                  
Pompano  $1583     Lantana   $402        Miami  $226 
                          
      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. Świeca przed Naświętszym Sakramentem 

będzie płonęła w intencji + Johna Kamińskiego                                               
                                                 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: Zenon Marzec  i  Krzystyna 
Hołda.       Dochód wyniół   $471 
                                           Serdecznie dziękujemy! 
 

Lektorzy-  6 czerwca. 2021 r. 

 9:00 AM    Renata i Krzysztof Tomaszewscy   

11:00 AM    Ewa Sosnówka i Barbara Król 

 

   Czerwiec – Miesiąc -  Najśw. Serca Jezusowego. 

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że 

nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia 

się dla okazania im miłości, a w zamian za to 

doznaje tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, 

nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i 

świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie 

Miłości” – to słowa,  które usłyszała św. 

Małgorzata Alacoque (1647-1690) w objawieniu, 

podczas którego ukazał się jej Jezus i odsłonił swoje 

Serce. Przez nabożeństwo do Najśw. Serca Pana 

Jezusa chce Kościół rozbudzić w sercach ludzkich 

wzajemną miłość ku Bogu, a jednocześnie chce 

uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości 

Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za 

tych, którzy najbardziej ranią Serce Boże. 
 

                               NABOŻEŃSTWO  

     KU CZCI  NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

W  każdy poniedziałek i piątek o godz. 7:00 PM po  

Mszy św. 

 

                   WAKACYJNE WYJAZDY 

Tradycyjnie w tym czasie wiele osób udaje się na 

wakacje. Gdziekolwiek byśmy się udawali pamiętajmy o 

tym  kim jesteśmy i jakie są nasze powinności. „Nie ma 

wakacji od Boga, od niedzielnej i świątecznej Mszy św.” 

Pan Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, piękna, radości 

i szczęścia. On gwarantuje też skuteczny i bezpieczny 

wypoczynek! Ponadto nasze przyznawanie się do Boga 

jest formą apostolstwa, do którego zostaliśmy powołani 

na chrzcie św. Pan Jezus zapewnia „kto się przyzna do 

Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed 

Ojcem, który jest w niebie”. 

 

“SZCZĘŚLIWEJ  DROGI”…życzymy wszystkim, 

którzy wyjeżdżają na wakacje poza Florydę. Niech 

Anioł Stróż was wszystkich strzeże i doprowadzi do 

celu podróży. Wszędzie dawajcie dobry przykład 

szlachetnego życia i jak najszybciej wracajcie do 

nas.  
 

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

BOŻE CIAŁO –   Za tydzień  będziemy obchodzić 
Uroczystość Bożego Ciała.  Podobnie jak w innych latach 
będzie procesja do 4 ołtarzy po Mszy św. o godz. 9:00AM. 
Bardzo proszę poszczególne grupy lub osoby o pomoc w 
przygotowaniu ołtarzy. Dziewczynki zapraszam do 
sypania kwiatów.. 
                                       Bóg zapłać  za wszelką pomoc! 
 

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: Potrzebna Pani lub Pan do pracy w motelu  na pełny etat 

w Pompano Beach. tel:954-701-6357  (3x)   
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: Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach Ft. 

Lauderdale. Małgorzata tel:561-513-3458  (3x) 
Oferta: Szukamy osoby do krojenia i szycia dzianiny – Iwona 

tel:561-929-1949    
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    
Oferta: Kobieta poszukuje pracy do opieki przy starszych 
osobach, 25 lat doświadczenia, bardzo dobre referencje. 
Krystyna tel:561-506-8893  
Oferta: Potrzebna osoba do sprzątania w  Polish-American Club 
Tel:954-471-5830  
 
 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. 

    
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. 

 

tel:(954)
tel:954-701-6357
mailto:keywise7@gmail.com
tel:561-513-3458
tel:561-929-1949
tel:561-843-9855
tel:561-506-8893
tel:954-471-5830


 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  

 


