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Przez wiele ucisków i utrapień trzeba nam przejść, aby 

wejść do Królestwa Bożego. Cały świat bowiem leży w 

mocy szatana, który jest bogiem tego upadłego 

świata. Przedzieramy się przez zasieki i zasadzki sił 

demonicznych, bo nie walczymy z ciałem i krwią, lecz z 

mocami ciemności i zła. Prześladowani, odrzucani, 

wyszydzani, wzgardzeni, spotwarzani i nierozumiani, 

staliśmy się jak śmieci tego świata u wszystkich. Świat 

nienawidzi Jezusa i Jego uczniów - i tak będzie do 

końca czasów. W takim ogniu Bóg upodabnia nas do 

Chrystusa i kto będzie wierny aż do śmierci, otrzyma 

koronę życia. Marek Ristau 

 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
Jedni z nas odpoczywają, jeszcze inni pracują wypełniając 

swoje obowiązki: są wśród nas zdrowi – pełni życia ale 

także i tacy dla których krzyż cierpienia nie  jest obcy; 

każdy z nas dzień po dniu buduje historię swego życia.   

W tej historii chce być obecny nasz Zbawiciel – Pan nasz 

Jezus Chrystus. Wysyła On swoich apostołów by głosili 

wszystkim Jego Ewangelię. Ta „Dobra Nowina” jest 

przekazywana także nam, ilekroć otwieramy swoje serce na 

Jego słowo. Jezus przychodzi drogi bracie, droga siostro do 

Ciebie w Twojej historii życia. Cokolwiek nie  przeżywasz, 

chce obdarować Cię Dobrą Nowiną, która ma wypełnić 

wszystkie zakamarki Twojego życia. 

Ewangelia, którą słyszymy jest dla każdego z nas szansą, 

możliwością z której trzeba nam skorzystać. 

Jezus dziś bardzo mocno mówi, „Jeśli w jakim miejscu was 

nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich” 

Drodzy – On nie będzie za nami biegał, nie będzie błagał 

byśmy Jemu uwierzyli, nie będzie klękał przed nami i 

zachęcał do pójścia za Nim. 

On – Jezus – nasz Zbawiciel zawsze mówi: Jeśli chcesz – 

pójdź za mną. To Drodzy wielka szansa dla każdego z nas, 

ta wielka miłość Boga, która przychodzi do nas   to czyni. 

Otwórzmy dziś przed Nim swoje serce i zaprośmy Go do 

naszego życia, naszej historii. Niech On – Zbawiciel będzie 

Panem wszystkich naszych dni. 
 Do zobaczenia w drodze!    Ks. Hubert Z.  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 
„American Black and Indian Missions” 
 

 

Pieśni Mszalne 
1. Kto się w opiekę......................................301 
2  On szedł w spiekocie dnia…………………...435 
3. Pan Jezus już się zbliża…………………….…..154 

4. Jezusowi cześć i chwała……………………....181 
5.  Jak w uczniowskim zeszycie………………....380 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 10  lipca   

7:00 PM  +Adam Masacz - żona                                                 

.                                                                         /Lantana/ 

 

XV Niedziela  Zwykła    11 lipca, 2021  
9:00 AM  +Józefa Wójtowicz – syn z rodziną 

11:00AM  ++Aleksandra i Jan Grajewscy 

 3:30 PM  W intencji Patrycji i Darka z okazji 13 r. ślubu z 

prośbą o Boże łaski.                                                 

.                                                                            /Miami/ 

 

Poniedziałek 12 lipca  wspomnienie św. Brunona Bonifacego z 

Kwerfurtu, biskupa i męczennika 

7:00 PM Dziękczynno-błagalna za Dżejsa i Dżejdena 

Wtorek  13  lipca Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja 

Świerada i Benedykta 

8:00 AM  W intencji Patryka z okazji 6-tych urodzin  

Środa 14 lipca     

8:00 AM  +Stanisław Puk 

Czwartek 15 lipca  wspomnienie św.  Bonawentury, biskupa i 

doktora kościoła   

8:00 AM  +Staszek Lorenc 

Piątek 16 lipca   Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel  

7:00 PM   W intencji Marka z prośbą o Boże bł. i opiekę 

Pani Jasnogórskiej  

Sobota 17 lipca        

8:00 AM  W intencji córki Anny z ok. urodzin o łaski nieba 

dla niej i całej rodziny. 

  

7:00 PM +Jacek Masacz 10 r. śm  - mama                                                

.                                                                         /Lantana/ 

 XVI Niedziela  Zwykła   18  lipca, 2021  
9:00 AM  + Krzysztof  Bielawiec – żona Jadwiga 

11:00AM  O Boże bł. dla Rodziny Hoszowskich 

 3:30 PM  Dziękczynno-błagalna w 38 rocznicę ślubu                                                  

 Hanny i Krzysztofa                                             /Miami/ 

 

KOLEKTA - XIV  Niedziela Zwykła     4  lipca  2021 

Pompano  $1648   Lantana   $381      Miami  $207 
                          
      Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy  

w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 

Lektorzy -  18  lipca  2021 r. 

 9:00 AM   Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM  Ewa Sosnówka i Barbara Król 

 
 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 rodziny Radlińskich z prośbą o Boże 

łaski i opiekę  Pani Jasnogórskiej. 



                                                 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:  Stanisław i Maria 
Kropiewniccy.    Donacja: „Stokrotki” w składzie: Lucyna 

Jagielski, Stenia Rutkowska, Agnieszka Kwiatkowska – Kuzia 

oraz Maria Kropiewnicka                   Dochód wyniół   $343         

                                                         Serdecznie dziękujemy!  ☺ 
   
 

    Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji  

i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. 

Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie 

świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel 

– Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie 

ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla 

Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o 

godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie 

uwielbienia. 

 

  W piątek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą 

Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która 

swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel 

(północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza 

prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań 

przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – 

karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze 

Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, 

należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest Święta 

Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest 

Święty Rafał Kalinowski.  

  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości 

chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża 

objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) 

Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, 

kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego 

i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi 

medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko 

dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, 

noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy 

mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest 

Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, 

rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach. 
 

Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na 

wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej 

Eucharystii i w tych nabożeństwach. 

         

 

                   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: Oddam pianino za darmo,  nastrojone  Beata  

tel:847-877-8050  
Oferta: Poszukuję doświadczonego stolarza meblowego  do 

budowania wysokiej jakości szafek kuchennych i łazienkowych, 

j. ang. mile widziany. Paweł tel:561-313-2073 (  

Oferta: Poszukuje sprejarza i lakiernika meblowego do 

sprejowania szafek wysokiej jakości. Paweł tel:561-313-2073    
Oferta: Kobieta poszukuje pracy do opieki przy starszych 
osobach, 25 lat doświadczenia, bardzo dobre referencje. 
Krystyna tel:561-506-8893  
Oferta: Szukam ekspediendki  do pracy w Krakus –Deli  od 
czwartku do soboty  od 10 – 6 PM  tel:954-722-8006  
 lub 224-805-0958 
Oferta: Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów. Tel 
561-990-6006  
 
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. 

tel:(954)
tel:954-471-5830
tel:954-701-6357
tel:847-877-8050
tel:561-313-2073
tel:561-313-2073
tel:561-506-8893
tel:954-722-8006


*Prosimy o używanie kopertek budżetowych. To obowiązek 

wszystkich parafian. 

 

 
 

  

  
 

  

 


