VII Niedziela Wielkanocna , Rok B
16 Maja 2021
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Jezus Chrystus – nasz Zbawiciel objawiając się nam jako
Zmartwychwstały wstępuje do nieba zostawiając nam słowa
pełne nadziei: „Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”
W dzisiejszym świecie pełnym niepewności, klęski i strachu
te słowa Jezusowe brzmią wyjątkowo i obdarzają nasze
serca pokojem;
Jestem z wami – mówi Jezus – pośród waszych trosk i
kłopotów;
Jestem z wami – pośród cierpienia, niepokoju i lęku;
Jestem z wami – kiedy wszystko wydaje się niepewne i
pozostawione;
Jestem z wami – choć cały świat mówi co innego.
Jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata!
Kochani te słowa niech pokrzepią Wasze serca i obdarzą
pokojem.
Dziś słyszymy Jezusa modlącego się o jedność między nami:
„Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi
dałeś, aby tak jak my stanowili jedno”.
Drogi Bracie i Siostro! Budujemy jedność między sobą,
budujemy wspólnie na Bożą chwałę. Pytasz jak to zrobić?
Zacznij od swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, później
włącz się we wspólnotę parafialną – dzięki temu będziemy
bliżej, razem, a przede wszystkim wypełnimy wolę naszego
Zbawiciela ”….aby tak jak my stanowili jedno”.
W jedności siła, we wspólnocie radość i pomoc. Niech każdy
z nas dołączy się do budowania tej jedności, którą buduje się
każdego dnia.
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.
Dzisiaj II – składka jest przeznaczona na „Catholic
Communication Campaign”
Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZALNE
Sobota 15 maja
7:00 PM za zmarłych Rodziców Zofię i Jana - dzieci
.
/Lantana/

VII Niedziela Wielkanocna 16 maja 2021
9:00 AM +Ks. Stanisław Rakiej – parafianie z Lantany
11:00AM ++Janina i Stanisław oraz Józef Kuchnik –
brat i siostra z rodzinami.
3:30 PM +Zofia Martin - przyjaciele
.
/Miami/
Poniedziałek 17 maja wspomnienie św. Andrzeja Boboli
7:00 PM +Stefan Belz 8 r. śm. - żona
Wtorek 18 maja wspomnienie św Jana I
8:00 AM +Zofia Czaczkowski 3 r.śm. od Anny i Jerzego
Środa 19 maja
8:00 AM Dziękczynno-błagalna w intencji Dżejsa i
Dżajdena
Czwartek 20 maja wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny
8:00 AM +Andrzej Bochenek – przyjaciele Ola i Rysiu
Piątek 21 maja wspomnienie św. Jana Nepomucena
7:00 PM O rozwój dzieł Radia Maryja i TV Trwam
Sobota 22 maja wspomnienie św. Rity z Cascii
8:00 AM w intencji Raily z prośbą o zdrowie i Boże bł.
oraz opieę Pani Jasnogórskiej - intencja od P. Jeżewskich
7:00 PM +Eugeniusz Pikora 4 r. śm. oraz +Piotr Pikora
.
/Lantana/

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
23 maja 2021
9:00 AM +Ks. Stanisław Rakiej – Rodzina Foerster
11:00AM ++Teofila i Józef Baranowski oraz Maria i
Zygmunt Rutkowski
2/ +Wiktoria Masier zm. w Polsce – syn z rodziną
3:30 PM Dziekczynna z prośbą o Boże łaski dla Natalii z
okazji urodzin - Rodzice
.
/Miami/
KOLEKTA –

VI Niedziela Wielkanocna 9- maja -2021
Pompano $2042 Lantana $875
Miami $240
II-Składka: $836
Polska szkoła: $300
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 dziękczynnej za otrzymane łaski
każdego dnia.
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: Gosia Majewska, Danuta
Zjawińska, Agnieszka Głowacka , Dominika Konopacka oraz
Bożena Wilkowska.
Dochód wyniół $403
Serdecznie dziękujemy!

przygotowaniu ołtarzy.
sypania kwiatów..

Lektorzy- 23 maja. 2021 r.
9:00 AM Natalia i Amelia Tomaszewski
11:00 AM Katarzyna i Artur Zielinski

Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów
przed wejściem do kościoła.
Dziękuję za współpracę.

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.
O Maryjo, jesteś świata ciałem i duszą. W szczególniejszy
sposób możesz powiedzieć: „Moje obcowanie jest w niebie”...
jesteś ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym,
świątynią Pana, przybytkiem Ducha Świętego. Jesteś Panną
roztropną, która nie tylko zaopatrzyła się w olej, ale posiada
ukrytą
w swej
lampie
całą
jego
pełnię...
O Maryjo, czyż mogłaś dotrzeć do niedostępnego majestatu
Bożego inaczej, jak tylko pukając, prosząc, szukając? Tak,
znalazłaś to, czego szukałaś, a Anioł powiedział: „Znalazłaś
łaskę u Boga”. Lecz w jaki sposób Ty, pełna łaski, znajdujesz
jeszcze łaskę? O, jesteś prawdziwie godna znaleźć łaskę, bo
nie zadowalasz się swoją pełnością ani dobrem, jakie
posiadasz, lecz prosisz o nadobfitość łaski dla zbawienia
świata! Duch Święty zstąpi na Ciebie, powiedział Ci Anioł,
a ten kosztowny balsam rozlał się w Tobie w takiej obfitości,
że może spływać z Ciebie na całą ziemię (św. Bernard).
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W przyszłą niedzielę, 23 maja, przypada uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki.
Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres
Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić
przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i
Komunię św.
BOŻE CIAŁO – w tym roku będziemy obchodzić 6
Czerwca. 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

Dziewczynki

zapraszam

do

Bóg zapłać za wszelką pomoc

TELEFONY KOMÓRKOWE

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
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 (2x)
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
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 (2x)
Oferta: Pokój do wynajęcia w Boynton Beach $500 na miesiąc.
Tel:586-873-4223 - Bernardyna, proszę zostawić wiadomość. (5x)
Oferta: Kobieta poszukuje pracy do opieki przy starszych
osobach, 25 lat doświadczenia, bardzo dobre referencje.
Krystyna tel:561-506-8893
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.

