VI Niedziela Wielkanocna , Rok B
9 Maja 2021
Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha
Świętego. Duch Święty, który jest nam dany, rozlewa
w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy
kochać jak Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak
On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest dowodem, że
narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie
miłujemy, nie znamy Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg
dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, że
Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale
mieli życie dzięki Niemu. Jego Syn jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w
Chrystusie, trwamy w Jego miłości. On wyrwał nas ze
śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest w
nas Jego radość i jest to radość doskonała
*****************
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Miłość towarzyszy nam od pierwszych chwil naszego życia.
Tęsknią nasze serca poszukując Jej prawdziwego oblicza.
Chrystus dziś mówi: „Wytrwajcie w miłości mojej”
Nie wystarczy jedynie dotknąć miłości Boga, zachwycić się
nią, rozczulić, wzruszyć się: konieczne jest pełne
zakorzenienie się w Niej i budowanie każdego naszego dnia
na Jej podstawie. Odkrycie Miłości Boga pozwala nam
zaakceptować siebie, pokochać siebie, wówczas dopiero
jesteśmy zdolni do miłowania drugiego człowieka, który jest
tuż obok. Prawdziwa miłość nie jest zwykłą ludzką
życzliwością czy filantropią. Prawdziwa miłość prowadzi do
utraty życia, okazuje dobro nawet tym, którzy nas nie szanują.
Jean Vanier pisał „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy
nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu zwykłych
rzeczy z czułością”.
Drodzy - dziś dzień Mamy – niech nasze serca wypełnią się
dziełami miłości i niech się staną świadkami Prawdziwej
Miłości.
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 fundusz
renowacyjny naszego kościoła.

INTENCJE MSZALNE
Sobota 8 maja wspomnienie św. Stanisława, biskupa i Męczennika,
głównego patrona Polski

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/
Poniedziałek 10 maja Najśw. Maryi Panny Łaskawej
7:00 PM W intencji naszych Matek
Wtorek 11 maja
8:00 AM W intencji naszych Matek
Środa 12 maja wspomnienie św. Juty z Bielczyn
8:00 AM W intencji naszych Matek
Czwartek 13 maja
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
11:00 AM W intencji naszych Matek
7:00 PM W intencji dzieci, które w tym roku przystąpiły
do pierwszej Komunii św.
Piątek 14 maja Wspomnienie św. Macieja, apostoła
7:00 PM W intencji naszych Matek
Sobota 15 maja wspomnienie bł. Zofii Maciejowskiej Czeskiej
8:00 AM W intencji naszych Matek
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 z rodziną
3:30 PM +Zofia Martin - przyjaciele
.
/Miami/
KOLEKTA –

V Niedziela Wielkanocna 28 - kwietnia -2021
Pompano $1608 Lantana $639
Miami $303
Polska szkoła: $775
ogłoszenie: $350
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

W następną niedzielę II – składka będzie przeznaczona
na „Catholic Communiacion Campaign”
KWIATY

PIEŚNI MSZALNE
1. Była cicha i piękna jak wiosna…………...230
2. Anielską pieśń dzwon ……………………...225
3. Jezusa ukrytego………………...................143
4. Ty, której obraz…………………………………..268
5. Matko Tyś naród Polski …….………………..412

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. Edwarda Kotowskiego
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: Ewa i Irek Otfinowscy
Dochód wyniół $343
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy- 16 maja. 2021 r.
9:00 AM Anna Mucińska i Anna Szczechura
11:00 AM Michał i Mikołaj Obrzut

DZIEŃ MATKI – pragnę wyrazić nasze

szczere życzenia dla wszystkich Matek, służąc
bezinteresowną miłością innym. Niech Bóg
błogosławi, obdarza zdrowiem, pokojem i
radością w ofiarnej służbie swoim bliskim.
Matka Najświętsza niech wspiera wasze
matczyne troski o dzieci i rodzinę.
Szczęść Boże!
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.
Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa
Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić,
abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi,
dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia
wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w
radości Wielkiej Nocy.
W czwartek 13 maja,
przypada
Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. oraz 40 rocznica zamachu na
Świętego Jana Pawła II. Mając przed oczami wydarzenia z 13
maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego
wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i
całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste
codzienne sprawy.
W piątek 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja
Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza.

Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do
tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego
stawania się darem Boga dla braci.

Polska Szkoła!
Za tydzień zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 w naszej
Szkole o godz. 9:00 AM. Po Mszy św rozdanie świadectw i piknik
dla dzieci z tejże okazji.

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 (1x)
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 (1x)
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)
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.

