Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny - 15 sierpnia 2021 r.

Pan rzekł, iż błogosławieni są ci, którzy słuchają
Słowa Bożego i zachowują je. Wykonawcy Słowa
są błogosławieni w swoim działaniu. Kto bowiem
jest tylko słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten
oszukuje sam siebie i nie wejdzie do Królestwa
Bożego. Jeżeli Jezus nie jest Panem naszego życia i
postępowania, nie możemy pełnić woli Ojca, który
jest w niebie. Marek Ristau
Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki
Bożej Częstochowskiej
15 sierpnia każdego roku pielgrzymi z całej Polski
wchodzą na Jasna Górę. Pielgrzymują długie godziny, dni a
nawet tygodnie by stanąć w ten świąteczny dzień przed
obliczem Pani Jasnogórskiej. Przynoszą ze sobą swoje
dziękczynienia, radości i cierpienia i przedstawiają Matce z
Jasnej Góry. W podobny sposób gromadzi dziś i Was
wszystkich nasza Matka - Pani Jasnogórska w naszej
świątyni. To prawda ze daleko Jesteście od Ojczyzny, to
prawda że, to nie Jasna Góra w Częstochowie i prawda jest
to, że inaczej dziś pielgrzymowaliście do tego świętego
miejsca, ale to nic nie zmienia. Dziś dla Was, to miejsce w
Pompano Beach gdzie się zgromadziliscie, gdzie
przyjechaliście jest miejscem szczególnej obecności Naszej
Matki. Zechciejcie z otwartym sercem przedstawiać Jej
swoje modlitwy. Ona Wniebowzięta wskazuje nam dziś cel
naszej pielgrzymki. Życie każdego z nas jest wędrowaniem
do domu Ojca. Ona - Maryja - Matka wskazuje nam dziś
co mamy czynić, abyśmy mogli wspólnie z Nią radować
się wiecznością. Ona słuchała Boga. To pierwsze zadanie
dla naszego serca. Drodzy wsłuchujcie się w Boże Słowo
kierowane do serca każdego z Was. Drugi krok jest także
niezmiernie ważny: wypełniać wolę Boga, wypełniać to co
usłyszałem (łam ) od Boga. Realizuj Droga Siostro i Drogi
Bracie w swoim życiu Boże Słowo. Wypełnianie woli
Boga zaprowadzi nas do wieczności. Życzę z całego serca
abysmy potrafili słuchać Boga i wypełniać Jego wole w
swoim życiu. Dzięki takiemu życiu z pewnością wraz z
Nasza Matka Wniebowzięta będziemy wychwalać Boga na
wieki.
Do zobaczenia wkrótce - Ks. Hubert Zasada Chrystusowiec.

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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INTENCJE MSZALNE
Sobota 14 sierpnia wspomnienie św. Maksymiliana Marii
Kolbego, prezbitera i męczennika

7:00 PM +Jan Kosidło i +Jan Długosz - dzieci
.
/Lantana/

XX Niedziela Zwykła 15 sierpnia, 2021
Uroczystość Wniebowziecia Najśw, Maryi Panny

9:00 AM ++Emilia i Julian Eisenbart
11:00AM +Ryszard Hołda 21 r. śm – żona i córka
2/ +Eugeniusz Żyła – Club „Polonez”
3:30 PM +Halina Ballou zm. w Kalifornii – Janina
Sinkowski
/Miami/
Poniedziałek 16 sierpnia
7:00 PM +Maria Hawran - Wędzina - siostra Zofia
Wtorek 17 sierpnia wspomnienie św. Jacka, porezbitera
8:00 AM Z prośbą o Boże bł. i opiekę Pani Jasnogórskiej
dla Dżejsa i Dżajdena oraz całej Rodziny
Środa 18 sierpnia
8:00 AM ++Helena i Edward Witrowski - Melania
Czwartek 19sierpnia
8:00 AM Dziekczynno-błagalna prosząc o Miłosierdzie
Boże dla całej Rodziny
Piątek 20 sierpnia wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora
kościoła

7:00 PM O rozwój dzieł TV Trwam i Radio Maryja
Sobota 21 sierpnia wspomnienie św Piusa X, papieża
8:00 AM ++Euzebiusz, Jan Kiciński
7:00 PM + Hieronim Cieślak - rodzina

/Lantana/

XX I Niedziela Zwykła 22 sierpnia, 2021
9:00 AM +Dariusz Piszczatowski - Alina i Karol
11:00AM O Boże błog. i zdrowie dla Marcina Redlickiego
z okazji 26 urodzin – mama i brat
3:30 PM +Michael Andreas - przyjaciele
/Miami/
KOLEKTA XIX Niedziela Zwykła 8 sierpnia 2021
Pompano $1050
Lantana $329
Miami $104
Kolekta z 1 sierpnia 2021
Lantana $456
Miami $ 124
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w
kaplicy w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

Lektorzy - 22 sierpnia 2021 r.
9:00 AM Anna Dziegielewska i Stanisław Urbaniuk
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.. Kwiaty w tym tygodniu ofiarowała p. Zofia w
intencji śp. Marii Hawran-Wędzina
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w tym
tygodniu w w intencji uwielbienia Boga Ojca
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 pełniliTeresa, Kasia i Marek
Rzeczycki oraz Ewa i Irek Otfinowski Dochód wyniół $239
.
Serdecznie dziękujemy! 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu
Najświętszej Maryi Panny z duszą i
ciałem jest znana w Kościele i czczona od
najdawniejszych wieków.
Ważnym argumentem za zabraniem
Maryi z jej ciałem i duszą do nieba jest
fakt, że nigdy w historii chrześcijaństwa nie twierdzono, że
w jakimś miejscu znajduje się jej grób. Gdyby
chrześcijanie nie wierzyli we Wniebowzięcie Matki
Chrystusa, z pewnością otaczaliby czcią i szacunkiem
miejsce jej wiecznego spoczynku, podobnie jak ma to
miejsce np. w przypadku grobu św. Piotra czy innych
Apostołów.
Papież Pius XII, idąc za tradycją Świętego Kościoła
Katolickiego w 1950 roku Konstytucją apostolską
Munificentissimus Deus ogłosił dogmat o Wniebowzięciu
słowami: "...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga,
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia
z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej".
Pośród argumentów teologicznych jakie Ojciec Święty
wylicza uzasadniając tę prawdę, warto przypomnieć m. in.,
że Matka Boga jest najściślej zjednoczona z Boskim swoim
Synem i dzieli Jego los. Skoro więc poczęła Jezusa Zbawiciela, karmiła, nosiła na rękach, niemożliwym jest,
aby po ziemskim swym życiu została od niego oddzielona
ciałem. Jezus Chrystus też jako najdoskonalszy wykonawca
prawa, który uczcił odwiecznego Ojca, nie mógł nie uczcić
swej ukochanej matki.
Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej
zjednoczona ze swym Synem w walce z szatanem, mająca
doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem
i śmiercią, została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak
Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad
grzechem i jego skutkami, w tym śmiercią, "tak trzeba
było, aby wspólna walka świętej Dziewicy i Syna
zakończyła się dziewiczego ciała". Maryja Niepokalana w
swoim poczęciu, nienaruszenie dziewicza w Boskim
macierzyństwie osiągnęła jakby najwyższą koronę swoich
przywilejów poprzez zachowanie od zepsucia grobu, "aby
na podobieństwo Syna, po zwycięstwie nad śmiercią, z
duszą i ciałem zostać wyniesioną do najwyższej chwały
nieba i tam jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna,
nieśmiertelnego Króla wieków".
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla:
"Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem
w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem
zmartwychwstania innych chrześcijan".

ODPUST PARAIALNY
Powoli pomyśleć musimy, że właśnie w tym miesiącu 26
sierpnia w polskim kalendarzu liturgicznym przypada
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, a więc Patronki
także naszej Misji w Pompano – czyli doroczny Odpust.
Dlatego już dzisiaj zapraszam Wszystkich naszych Parafian i
Gości na Uroczystą Mszę św. Odpustową w niedzielę 29
sierpnia, Ta Uroczysta Suma zostanie odprawiona o godz. 11
AM. A po mszy św. zapraszamy na odpustowy piknik
parafialny, nie zabraknie atrakcji dla dzieci i starszych.
.
Serdecznie zapraszamy!

Witamy – w naszej wspólnocie parafialnej
kolejne rodziny:
Irena i Józef Mekina
Ewa i Marek Mekina

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do
wieczności odszedł ś.p. Eugeniusz Żyła:… Pamiętajmy o nim
w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się
nawzajem słowami wiary i miłości.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!....
Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na
wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej
Eucharystii i w tych nabożeństwach.
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; Studio for rent w Pompano Beach
tel:954-782-7679
Oferta: Potrzebna Pani z zamieszkaniem. Warunki
uzgodnienia. Tel: 954-696-4582
Oferta:Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów
Tel: 561-990-6006 (x5)

do

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.

.

