XIII Niedziela Zwykła

27 czerwca 2021

Jezus leczy i uzdrawia wszystkich, którzy
przychodzą do Niego z wiarą i ufnością. Każe
nam nie bać się, ale wierzyć i podkreśla, że to
nasza wiara nas uzdrawia. Według wiary naszej
otrzymujemy uzdrowienie ciała i zdrowie duszy.
Jeśli zaś wątpimy, nie możemy oczekiwać, że coś
od Pana otrzymamy. Bez wiary nie można
podobać się Bogu, bez wiary nie ma przepływu
łaski i mocy Bożej do naszego życia.
Marek Ristau

Nie opuszczaj nas ….…………………………...200

INTENCJE MSZALNE
Sobota 26 czerwca
7:00 PM +Maria Chowaniec .

int. od syna z żoną
/Lantana/

XIII Niedziela Zwykła 27 czerwca,
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/
Poniedziałek 28 czerwca wspomnienie św. Ireneusza biskupa

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
Świąteczna Eucharystia szczególnie w czasie urlopów i
wakacji ma swoją wartość. Przychodzimy dziś aby dotknąć
Jezusa – spotkać Go, doświadczyć.
Kiedy ten moment ma miejsce? Wówczas kiedy stajemy
wobec Chrystusa Eucharystycznego i z wiarą na wezwanie
kapłana: „Ciało Chrystusa” odpowiadamy „Amen” - niech
tak się stanie. Otwieramy swoje serca na Jego obecność,
z wiarą dotykamy Jego Boskości. „Nie bój się, wierz
tylko” – mówi dziś Jezus do każdego z nas. Drogi bracie
i Siostro nie siedź w ławce jak widz na stadionie, który
przyszedł pooglądać co się dzieje w polskim kościele, nie
siedź jak pogubione dziecko, które może nie wiedzieć
dlaczego tutaj się znalazło; nie siedź w ławce jak gość,
którego zaproszono, ale wie wszystko lepiej i nie ma
ochoty uczestniczyć w pełni w świętej Eucharystii.
„Nie bój się, wierz tylko” – Wszechmogący Bóg, który
umiłował Cię do końca pragnie być blisko Twego serca,
Twojej codzienności. Może tak jak kobieta z dzisiejszej
Ewangelii szukałeś przez lata ludzkiej pomocy. Co ona
dziś zrobiła? Przyszła do Jezusa z wiarą w sercu a z Jezusa
„wyszła Boża moc”.
Kochani doświadczymy Boga, kiedy uwierzymy Jemu,
doświadczymy Boga, kiedy przestaniemy się Go lękać,
doświadczymy Boga, kiedy z odwagą zwrócimy się do
Niego w pokornej modlitwie.
Także Kochani! Nie bójmy się, uwierzymy tylko Temu,
który jest naszym Bogiem.!
Ks. Hubert Zasada

5.

Lyonu, męczennika

7:00 PM +Marta Olszewski (30) zakończenie Mszy św.
gregoriańskiej
Wtorek 29 czerwca Uroczystość apostołów św. Piotra i Pawła
8:00 AM +Tomasz Kołoczek – r.śm. – córka
7:00 PM intencja wolna
Środa 30 czerwca
8:00 AM ++Janina, Henryk Jagielscy, ++Jacek,Alina i
Sergiusz Boreczka oraz +Zdzisław Jackowski
Czwartek 1 lipca
8:00 AM +Józefa Raźniewska - córki
Piątek 2 lipca Pierwszy Piątek Miesiąca
7:00 PM ++Julia, Józef i Stanisław Godava - siostrzenica
Sobota 3 lipca wspomnienie św. Tomasza apostoła
8:00 AM +Krzysztof Bugajny – żona i syn
7:00 PM +Mateusz Niemiec w 11 r. śm. - rodzice
.
/Lantana/
XIV Niedziela Zwykła 4 lipca, 2021
9:00 AM +Marianna Przystojko r. śm
11:00AM +Marian Wójtowicz – syn z rodziną
2/++Maria Ziemba i Alfred Oliwa
3:30 PM Dziękczynno –błagalna w intencji Iwony
i Kamila z okazji 18 r. ślubu
.
/Miami/
KOLEKTA - XII Niedziela Zwykła 20 czerwca 2021
Pompano $2192 Lantana $515 Miami $227

Do zobaczenia w drodze!
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym
kościele w każdą niedzielę o 8.30 i 10.30. Wszystkich
serdecznie zpraszamy na święty czas z Bogiem.
Dzisiaj w całej Archidiecezji, II – składka Jest
przeznaczona na Holy Fathers Appeal (Peter’s
Pence”)

Pieśni Mszalne
1. Z tej biedniej ziemi……............................205
2 Niech dziś z naszych serc i dusz…………..199
3. Kłaniam się Tobie…………………………….….144
4. O niewysławione…………………………..…...201

Lektorzy - 4 lipca 2021 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewscy
11:00 AM Katarzyna i Artur Zielinscy
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 w intencji śp.
Mariana Wnuk od siosty. Świeca przed Naświętszym
Sakramentem będzie płonęła w intencji ś.p. Mariana Wnuk
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
Dorota i Andrzej
Kotowski, Wiesława, Radosław i Łukasz Kotarski. Dochód
wyniół $1460
Serdecznie dziękujemy! ☺
Pani Dorocie Kotowskiej serdecznie dziękujemy za pyszny
lunch w ubiegłą niedzielę, za bigos, gołąbki, chlebek ze
smalcem, pajda chleba z niespodzianką, kiełbaski z cebulką za
pyszne ciasto i piwo. Jeszcze raz wszytkim serdeczne
dziękuję.
Bóg zapłać!
Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal
pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za
popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w
wierze, nadziei i miłości.
We wtorek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy
ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty
jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć
męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy
polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy
Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy
również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy
piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy
wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Msza Święta wynagradzająca
Bożemu Sercu w naszym kościele o godz. (7:00PM). W
sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej
opiece naszą codzienność.
W sobotę, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza,
który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja,
zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią
męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost
Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na
wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody…” – także, a może przede wszystkim, w wakacje.
Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół.

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
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.
*Prosimy o używanie kopertek budżetowych. To obowiązek
wszystkich parafian.
Dziękuję
Dziękuję Ci że miałeś ręce nogi ciało
że przyjaźniłeś się z grzeczna Magdaleną
że wyrzuciłeś na zbitą głowę kupców ze świątyni
że nie byłeś obojętną liczbą doskonałą

Ks. Jan Twardowski

