
XIV Niedziela Zwykła     4 lipca   2021 

 

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 
Wakacyjny czas zachęca do refleksji, podsumowań: czas  

urlopów to   nie tylko czas odpoczynku psychicznego, 

fizycznego od codziennych zajęć, ale to także czas by 

refleksją  ogarnąć swoje życie, życie swoich najbliższych, 

ale także, a może przede wszystkim życie z Bogiem. 

Mieszkańcy Nazaretu nie mogli sobie tego poukładać ‘Czy 

nie jest to cieśla, syn Maryi? I powiątpiewali o Nim” 

My także czasami wpadamy w takie rozumowanie:  

Czy to rzeczywiście Bóg? Tyle moich modlitw, tyle razy 

byłem(am) w kościele i co? 

Tyle zła na świecie, tyle wydarzeń, gdzie Bóg powinien 

reagować…. I na końcu powątpiewamy o Nim. 

Nasz Zbawiciel jest Bogiem żywym i prawdziwym, 

obecnym w historii naszego życia, ale nie będzie nam tego 

udowadniał, nie będzie nas do siebie przekonywał 

wypełnianiem naszych nawet najbardziej „pobożnych” 

zachcianek. Dlatego w tą dzisiejszą niedzielę stańcie 

drodzy bracia i siostry przed Bogiem i z pokorą w sercu 

zawołajcie: „Panie! Przymnóż nam wiary!” Pozwól nam 

Tobie zaufać i podążać za Tobą, pozwól nam powierzyć w 

Twoje ręce nasze życie i naszą przyszłość. Pozwól nam 

doświadczać Twojej obecności w naszej codzienności. 

Panie przymnóż nam wiary! O to Cię prosimy z głębokości 

naszych serc. Amen 
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 II – składka  będzie przeznaczona  
na „American Black and Indian Missions” 
 

 

Pieśni Mszalne 
1. Pod Twą obronę…..................................311 
2  O Panie, Tyś moim Pasterzem…………….307 
3. Panie,  pragnienia ludzkich serc………….153 
4. Radośnie Panu hymn śpiewajmy………..188 

5.  Na wszystkich drogach życia………………..419 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 3 lipca   

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 

3:30 PM  Dziękczynno – błagalna w intencji Iwony  

i Kamila z okazji 18 r. ślubu                                                                                                        

.                                                                            /Miami/ 

 

Poniedziałek 5 lipca  wspomnienie św. Marii Goretti 

7:00 PM +Paweł Borowiec – brat Jan Borowiec 

Wtorek  6  lipca Wspomnienie bł. Marii Teresa Ledóchowskiej, 

dziewicy 

8:00 AM  Dziękczynno – błagalna oraz o miłosierdzie 

Boże dla Daniela z prośbą o pomoc 

Środa 7 lipca     

8:00 AM  O Boże bł. i opiekę Pani Jasnogórskiej dla 

Elżbiety i Piotra z okazji imienin  

Czwartek 8 lipca  wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera   

8:00 AM  ++Zofia, Edward i Czesław Mazur 

 Piątek 9 lipca     

 7:00 PM   ++Grażyna i Stanisław Strzałkowie 

Sobota 10 lipca        

8:00 AM  ++Zygmunt, Helena, Marianna, Wiesława – int. 

od rodz. Mordas 

  

7:00 PM +Adam Masacz - żona                                                 

.                                                                         /Lantana/ 

 XIV 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/ 

 

KOLEKTA - XII  Niedziela Zwykła     20 czerwca 2021 

Pompano  $1492   Lantana   $337      Miami  $699 
II- Taca „Peter’s Pence”   $304 

                          
      Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy  

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

 

Lektorzy -  11 lipca  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Szczechura i Agnieszka Antoniuk     

11:00 AM  Janusz Wielga i Beata Redlicka 

 
 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 ś.p. Barbary i Antoniego 

Glulczyńskich 
                                                 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  Dominika Beluskov oraz 
Joanna Onychir. Donację ciasta złożyli: Dominika Beluskov, 
Joanna Onychir, Teresa Rzeczycka oraz Anna Kaczyńska   

Dochód wyniół   $419                    Serdecznie dziękujemy!  ☺ 
   
                            
                                             Independence Day Prayer    

Dear Lord,  

There is no greater feeling of liberation than to experience this 

freedom from sin and death that you have provided for me 

through Jesus Christ. Today my heart and my soul are free to 

praise you. For this, I am very thankful. On this Independence 

Day, I am reminded of all those who have sacrificed for my 

freedom, following the example of your Son, Jesus Christ. Let 

me not take my freedom, both physical and spiritual, for 

granted. May I always remember that a very high price was 

paid for my freedom. My freedom cost others their very lives 

Lord, today, bless those who have served and continue to give 

their lives for my freedom. With favor and bounty meet their 

needs and watch over their families. 

.Dear Father, I am so thankful for this nation. For all the 

sacrifices others have made to build and defend this country, 

 I am grateful. 

Thank you for the opportunities and freedoms we have in the 

United States of America. Help me never to take these 

blessings for granted. Help me to live my life in a way that 

glorifies you, Lord. Give me the strength to be a blessing in 

someone's life today, and grant me the opportunity to lead 

others into the freedom that can be found in knowing Christ. 

Amen.   

        *************** 

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, 

zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do 

pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie  

z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam 

Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i 

umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako 

katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy 

Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i 

zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym 

wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku 

może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy 

także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z 

Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała. 

 

Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na 

wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej 

Eucharystii i w tych nabożeństwach. 

         

        We wtorek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii 

Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne 

Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy 

również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, 

cierpiącym i seniorom. 

 

                   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 (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. 

tel:(954)
http://christianity.about.com/od/glossary/f/whatissin.htm
http://christianity.about.com/od/newtestamentpeople/p/jesuschrist.htm
http://geography.about.com/od/unitedstatesofamerica/
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


*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. 

 
  

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


