XII Niedziela Zwykła

20 czerwca 2021

Znamy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako
wszechmocnego Syna Bożego. On umarł za wszystkich
i wstał z martwych i żyje na wieki. Kto uwierzy w Niego
w sercu swoim, staje się całkowicie nową istotą,
nowym stworzeniem, dawne i stare przeminęło, a
zaczęło się coś zupełnie nowego. Zaczęło się nowe
życie z wiary i tylko z wiary. Bóg uczynił nas nowym
stworzeniem, ponieważ uwierzyliśmy w Jego Syna i
dzięki temu zostaliśmy uniewinnieni z wszystkich
grzechów raz na zawsze. Bez wiary w Chrystusa nikt
nie może stać się nowym stworzeniem napełnionym
Duchem Świętym.
Marek Ristau

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Dzisiejsza niedziela zachęca nas do podjęcia refleksji nad
naszymi relacjami z naszymi ojcami oraz pytania, które
każdy ojciec powinien sobie zadać: Jakim jestem Ojcem,
Tatą?. Jeden z Ojców napisał, „że na to jak i kto będzie
pamiętał o Dniu Ojca i jak ten dzień będzie wyglądał
pracuje On sam przez całe swoje życie”.
Na początku zapraszam, nas wszystkich do spojrzenia na
naszych ojców z miłością. Zdaję sobie sprawę, że różne
mamy doświadczenia, różne przeżycia, ważne by tego
dzisiejszego dnia spojrzeć na swego ojca, pomyśleć z
miłością. Każdy mężczyzna, pod grubą skórą, czasami
niedostępną osobowścią, potężną posturą ma po prostu
serce, które chce kochać i być kochane.
Popatrz drogi bracie i siostro dzisiejszego dnia z miłością
w stronę swego ojca, popatrz na jego spracowane ręce,
popatrz w jesto zatroskane oczy, daj się przytulić jego
ramionom i powiedz po prostu że go miłujesz!!!
Burza na jeziorze o której dzisiaj słyszymy to wydarzenie,
które często dotyka nas, nasze rodziny. Oczywiście ufność
do Boga odgrywa tutaj znaczącą rlę, ale Kochani tatusiowie
wyobraźcie sobie taką burzę w waszej rodzinie, gdzie
niebezpeczeństwo grozi Waszym dzieciom, żonie, gdzie
wówczas powinieneś być, jak ważna jest Twoja – Tato –
obecność pośród nich. Nie tłumacz, że nie wiedziałeś, nie
miałeś czasu bo pracowałeś, musisz wówczas Być pośród
nich, bo Ty – Tato – jesteś dla dzieci, żony poczuciem
bezpieczeństwa i spokoju.
Życzę Kochani ojcowie byście, każdego dnia odkrywali
swoją wielką rolę w życiu swoich najbliższych, byście
odkrywali jak ważni jesteście i potrzebni. Życzę by każda
wasza obecność w domu, przyniosiła pokój i ciszę oraz
pewność bezpieczeństwa dla Wszystkich, którzy są
powierzeni Waszej trosce i opiece.
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.
Za tydzień w całej Archidiecezji, II – składka będzie
przeznaczona na Holy Fathers Appeal (Peter’s Pence”)
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INTENCJE MSZALNE
Sobota 19 czerwca
7:00 PM W intencji Koła Różańcowego z prośbą o
potrzebne Boże łaski i opiekę
MB
Różańcowej.
.
/Lantana/

XII Niedziela Zwykła

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/
Poniedziałek 21 czerwca wspomnienie Sw. Alojzego Gonzagi,
zakonnika

8:00 AM +Marta Olszewski (23) Msza greg.
7:00 PM W intencji Ojców
Wtorek 22 czerwca wspomnienie św. Jana Fishera i Tomasza
Moore’a

8:00 AM +Marta Olszewski (24) Msza greg.
7:00 PM W intencji Ojców
Środa 23 czerwca
8:00 AM +Marta Olszewski (25) Msza greg.
7:00 PM W intencji Ojców
Czwartek 24 czerwca Narodzenie św. Jana Chrzciciela
8:00 AM +Marta Olszewski (26) Msza greg.
7:00 PM W intencji Ojców
Piątek 25 czerwca Najśw. Maryi Panny Świętogórskiej z
Gostynia

8:00 AM +Marta Olszewski (27) Msza greg.
7:00 PM W intencji Ojców
Sobota 26 czerwca wspomnienie św. Romualda
8:00 AM +Marta Olszewski (28) Msza greg,
7:00 PM +Maria Chowaniec - int. od syna z żoną
.
/Lantana/
XIII Niedziela Zwykła 27 czerwca, 2021
9:00 AM +Marian Wnuk (30 r. śm) – siostra Krystyna
11:00AM +Marta Olszewski (29) – Msza greg.
3:30 PM +Mirosław Pawłowski - syn z rodziną
.
/Miami/
KOLEKTA - XI Niedziela Zwykła 13 czerwca 2021
Pompano $2235 Lantana $412
Miami $270
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

Lektorzy - 27 czerwca. 2021 r.
9:00 AM Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk
11:00 AM Michał i Mikołaj Obrzut

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. Kwiaty zostały ofiarowane
przez Józefę Konik w intencji śp. Marta Olszewski. Świeca
przed Naświętszym Sakramentem będzie płonęła w
intencji ś.p. Krzysztofa 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 pełniły Halina Lessel i Ania
Dzięgielewska, Beata Redlicka i Agnieszka Jaworski.
Donację ciasta złożyły Teresa Urbaniuk i Ania Kaczyńska
Dochód wyniół $322
Serdecznie dziękujemy! ☺

Życzenia dla Taty!
W tym szczególnym dniu
Chcemy Ci Tato podziękować za wsparcie,
Na jakie zawsze możemy liczyć,
Za pomoc, gdy czujemy bezradność,
Za wiarę w nas, gdy nam nie starcza wiary.
Zawsze będziemy pamiętać Twoją ciężką pracę
i poświęcenie dla nas Tato.

Życzymy Ci, Kochany Tato!
Aby nigdy nie opuściła Cię Twoja siła
i dobry humor wiedząc, że Twoje dzieci sercem są
zawsze z Tobą, sercem pełnym miłości i wdzięczności.

****************
Z okazji Dnia Taty, tato kochany,
niech każdy dzień będzie udany,
niech samochód się nie psuje
i uśmiech na twarzy maluje
niech Ci skowronek na rękę przyleci,
żebyś zawsze miał powód do dumy
ze swoich dzieci!.

***************
W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do
nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa
jako Baranka Bożego.

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 tym tygodniu będzie odprawiane każdego dnia o godz.
7:00 PM po Mszy św.
Chrzest św…Dzisiaj do Wspólnoty Kościoła poprzez
sakrament chrztu św. został włączony Julian Wesley Owczarek
Serdecznie witamy go 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 swojego syna chcieli
przedstawić go Bogu i powierzyć Jego opiece.

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.

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

Oferta; Potrzebna osoba do sprzątania w Polish-American Club
tel:954-471-5830
Oferta: Potrzebna Pani lub Pan do pracy w motelu na pełny etat
w Pompano Beach. tel:954-701-6357
Oferta: Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach Ft.
Lauderdale. Małgorzata tel:561-513-3458
Oferta: Poszukuję doświadczonego stolarza meblowego do
budowania wysokiej jakości szafek kuchennych i łazienkowych,
j. ang. mile widziany. Paweł tel:561-313-2073 (1x)
Oferta: Poszukuje sprejarza i lakiernika meblowego do
sprejowania szafek wysokiej jakości. Paweł tel:561-313-2073 1x
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 jej 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.

