XI Niedziela Zwykła

Dzięki Chrystusowi nie boimy się już śmierci i sądu,
gdyż On zmartwychwstał i napełnił nas miłością Bożą
przez Ducha Świętego, dzięki czemu zachowujemy
niezachwianą ufność na dzień sądu, ponieważ jaki On
jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Żyjemy
i postępujemy według wiary, zawsze staramy się Jemu
podobać, wiedząc, że bez wiary nie można podobać się
Bogu. Pełnimy też uczynki wiary, uczynki miłości, aby
otrzymać za nie wspaniałą zapłatę. Wszystkie uczynki
nasze idą za nami, aż staniemy z nimi, dobrymi czy
złymi, przed trybunałem Chrystusa. Wszyscy bowiem
musimy stanąć przed sądem Chrystusa ze swoimi
uczynkami dokonanymi w ciele.
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Bóg jest tym, który daje wzrost! Dzisiejszy człowiek
bardzo mocno skupiony jest na sobie, swoich dokonaniach ,
swoich planach, swoich osiągnięciach.
I nie byłoby w tym nic złego gdyby nie jeden fakt –
człowiek tak bardzo uwierzył w siebie, że zapomniał czy
zapomina, że Panem tego wzrostu że tym, który czyni to
wszystko możliwym jest sam Bóg. Wszystko co piękne,
dobre i wszystko co raduje serce człowieka pochodzi od
Boga. To On jest Panem wszelkiego dobrego działania
człowieka. I często dzieje się tak, że tak jak w dzisiejszej
Ewangelii usłyszymy – człowiek nie wie jak to się
wszystko dokonuje.
Kochani – życie nasze to nieustanne poddawanie się Bogu,
by to On, mógł działać w nas i przez nas. By to „ziarno
słowa” rzucone na glebę naszych serc owocowało. Bóg
daje wzrost, Bóg daje łaskę – pozwól drogi bracie i siostro
by to On mógł działać. Dokonuje tego Bóg jak
usłyszeliśmy we dnie i w nocy według Jego planu.
Bądźmy cierpliwi!
Bądźmy cierpliwi do siebie nawzajem, do naszych
współmałżonków, dzieci, wnuków, bądźmy cierpliwi do
naszych przyjaciół i nieprzyjaciół,
Bóg sam daje wzrost – trwajmy tylko blisko Jego serca i
pozwólmy by Jego święta wola się wypełniała:
„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Amen
Ks. Hubert Zasada

INTENCJE MSZALNE

13 czerwca 2021

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.
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2. Szukajcie wpierw ……………………….……...475
3. Jezu, w Hostii utajony………………………….192
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Sobota 12 czerwca
7:00 PM ++Bogusław i Jan Kowalczyk
.
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.
/Lantana/

13 czerwca, 2021

9:00 AM O zdrowie i Boże bł. i opiekę M.B. w dniu 21
urodzin Natalii - rodzice i siostry
11:00AM +Marta Olszewski (15) – Msza greg.
2/ +Adam Jabłoński oraz +Marianna Jachołkowska
– córka Ewa
3:30 PM Dziękczynno – błagalna w intencji Ingi i
Waldemara z okazji urodzin.
.
.
/Miami/
Poniedziałek 14 czerwca wspomnienie bł. Michała Kozala,
biskupa i męczennika

7.00 PM +Marta Olszewski (16) Msza greg.
Wtorek 15czerwca wspomnienie bł. Jolanty
8:00 AM +Marta Olszewski (17) Msza greg.
Środa 16 czerwca
8:00 AM +Marta Olszewski (18) Msza greg.
Czwartek 17 czerwca wspomnienie św. Alberta Chmielewskiego,
zakonnika

8:00 AM +Marta Olszewski (19) Msza greg,
Piątek 18 czerwca Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z
Rokitna

7:00 PM +Marta Olszewski (20) Msza greg.
Sobota 19 czerwca wspomnienie św. Romualda
8:00 AM +Marta Olszewski (21) Msza greg,
7:00 PM W intencji Koła Różańcowego z prośbą o
potrzebne Boże łaski i opiekę MB Różańcowej.
.
/Lantana/
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20 czerwca, 2021

9:00 AM ++Jan Kosidło i Jan Długosz - rodzina
11:00AM +Marta Olszewski (22) – Msza greg.
2/ +Janina Malewska - córka
3:30 PM w intencji Ojców żywych i zmarłych
.
/Miami/
KOLEKTA –
Boże Ciało
6 czerwca 2021
Pompano $1836 Lantana $470
Miami $212
II- Taca “Church in Central & Eastern Europe” - $371
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 dziękczynnej z okazji 21 urodzin
Natalii Tomaszewskiej. Kwiaty są ofiarowane w intencji
dziękczynnej z okazji 21 urodzin Natalii od rodziców i sióstr..
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 pełniły Anna Both i Mirosława
Makowska. Dionację ciasta złożyli Agnieszka Jaworski i
Bogdan Najbar.
Dochód wyniół $442
Serdecznie dziękujemy! ☺

Lektorzy - 20 czerwca. 2021 r.
9:00 AM Natalia i Amelia Tomaszewski
11:00 AM Marek Stawiński i Ewa Sosnówka
Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może
wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli
padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego
zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie
odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo
samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym
przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia
Ducha Świętego w codzienności.

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.

“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.

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 (1x)
Oferta: Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach Ft.
Lauderdale. Małgorzata tel:561-513-3458 (1x)
Oferta: Poszukuję doświadczonego stolarza meblowego do
budowania wysokiej jakości szafek kuchennych i łazienkowych,
j. ang. mile widziany. Paweł tel:561-313-2073 (2x)
Oferta: Poszukuje sprejarza i lakiernika meblowego do
sprejowania szafek wysokiej jakości. Paweł tel:561-313-2073
(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
Oferta: Kobieta poszukuje pracy do opieki przy starszych
osobach, 25 lat doświadczenia, bardzo dobre referencje.
Krystyna tel:561-506-8893

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

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.

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”.

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.

NABOŻEŃSTWO
KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

