
XXI Niedziela Zwykła  

      22 sierpnia 2021 

 
Posłuszni Panu, Jemu samemu służyć chcemy. 

Chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. 

Nabyci Jego krwią, w życiu i w śmierci należymy do 

Niego i posłusznie idziemy Jego drogami, bo 

wszystkie inne prowadzą na manowce bezbożności i 

zepsucia. Tylko Chrystus ma słowa życia wiecznego, 

tylko On jest naszym Zbawicielem, tylko przez Niego 

wchodzimy do Królestwa Ojca..  Marek Ristau 

 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej parafii,  
gdzie patronuje już od prawie 25 lat Pani Jasnogórska!!! 
W naszej pielgrzymce wiary, naszego życia wsłuchujemy 
się nieustannie w Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Przemawia do naszych serc przez swoje Słowo ale także 
przez wydarzenia, których doświadczamy, przez ludzi, 

których spotykamy. Chcielibyśmy często by te Jezusowe 
Słowa były dla nas miłe i jak najbardziej pasowały do 

naszej codzienności. On jednak jest tym, ktory ma pomysł 
na nasze życie i zawsze mówi: Jeśli chcesz….pójdź za mną; 

my natomiast mamy zawsze wybór. Dziś bohaterowie 
Ewangelii słuchając Jezusa komentują: Trudna jest ta 
mowa. Któż ją może słuchać?!!! I w tym momencie 

zauważmy jedno bardzo ważne zachowanie Jezusa… 
Jezus nie mówi do ludzi:  dobrze, przepraszam może coś 

zmienię w moim przepowiadaniu, może rzeczywiście 
przesadziłem, może to być dla Was za trudne, nie 

odchodźcie Kochani, zostańcie ze mną a ja coś postaram 
się innego Wam powiedzieć. On pozwala ludziom odejść. 

Jeśli chcesz ….pójdź za mną; jeśli NIE  mamy wybór, 
możemy pójść własną drogą. Jezus nie będzie nas błagał, 
byśmy przy nim zostali, Jezus nie będzie zmieniał niczego 
byśmy Go pokochali. Zawsze kieruje do nas słowa: Jeśli 

chcesz …pójdź za mną. Drodzy życzę sercu każdej i 
każdego z Was byście potrafili naśladując czy tez idąc za 

Jezusem powiedzieć słowa Apostoła Piotra:  Panie do 
kogóż pójdziemy. Ty masz Słowa życia wiecznego. A 

myśmy UWIERZYLI I POZNALI żeś Ty jest Świętym Boga.  
On, nasz Pan zaprosił nas na pielgrzymkę wiary, której 
kresem jest życie wieczne w Jego Królestwie Pokoju, 

Miłości, Sprawiedliwości. 
Drodzy: za tydzień odpust parafialny gdzie zgromadzi nas 

po raz kolejny Nasza Matka - Pani Jasnogórska. 
Otwórzmy serca na to spotkanie, wyruszcie na 

pielgrzymkę do naszego Świętego miejsca, by uczcić Boga 
żyjącego pośród nas. Niech Matka zgromadzi nas 

wszystkich w naszej świątyni. Do zobaczenia w ten 
świąteczny, odpustowy dzień. 

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. 

 

Za tydzień  II-składka będzie przeznaczona na fundusz 

remontowy naszej  Misji.  Za wszelkie  dary  złożone na 

ten cel  Serdeczne Bóg zapłać! 

 

Pieśni Mszalne 
1. Kiedy ranne………..,.............................300 

2. Liczę na Ciebie, Ojcze……....................404 

3. Pójdź do Jezusa……………………......158 

4. Panie, dobry jak chleb…………………152 

5. Pośród wszystkich życia trosk................458 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 21 sierpnia   wspomnienie św Piusa X, papieża 

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/ 

 

Poniedziałek 23 sierpnia  
7:00 PM  +Maria Ziemba i +Alfred Oliwa   

Wtorek  24 sierpnia wspomnienie św Bartłomieja, spostoła  

8:00 AM  O zdrowie dla Ks. Sławomira Murawki  - 

przyjaciele         

Środa 25 sierpnia   

8:00 AM O błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski  dla 

Witolda Szczeliny - żona 

Czwartek 26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej   

8:00 AM  O błog. Boże dla Gilberte St. Jean 

Piątek 27 sierpnia  wspomnienie św. Moniki 

7:00 PM  ++Maria i Eugeniusz  Bulski – córka z rodz. 

Sobota 28  sierpnia  wspomnienie św Augustyna, biskupa i 

doktora kościoła 
 8:00 AM +Agnieszka z prośbą o dar nieba 

 

7:00 PM   + Mieczysław Pytka                  /Lantana/ 

 

 XXII Niedziela  Zwykła   29 sierpnia,                                 
ODPUST  PARAFIALNY  
9:00 AM   +John Kamiński  - żona i córka 

11:00AM  W intencji Michała Obrzut i Jego rodziny 

2/ W intencji Parafian 

 3:30 PM  wolna intencja                            /Miami/ 

 

KOLEKTA  XX  Niedziela Zwykła    15  sierpnia  2021 

Pompano  $1405    Lantana   $369     Miami  $196 

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

 

                   Lektorzy -  29 sierpnia  2021 r. 

 9:00 AM   Renata i Krzysztof 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.. Kwiaty w tym tygodniu 
zostały ofiarowne w intencji śp. Filomenę i Franciszka 
Szarejko –intencja od córki 
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu w w intencji śp. Rodziców 
                                                 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 Marta Szczelina oraz Krystyna i 
Marek Osypka.    Dochód wyniół   $364                                                            

.                                       Serdecznie dziękujemy!   
 

  26 sierpnia….Uroczystość  NMP  
Częstochowskiej,  obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana 

jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od 

końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej 

Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje 

dotąd niewyjaśnione. Prawdopodobnie pochodzi ze wschodu i 

stanowi typ ikony Panagia Hodegetria, czyli „Najświętsza 

Przewodniczka”. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo 

przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się  

w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej.  

Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził 

Władysław Opolczyk, książę opolski, syn Bolesława II księcia 

Opolskiego, z zamku w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym 

kultem wiernych i umieścił w ufundowanym przez siebie 

klasztorze, do którego sprowadził z Węgier ojców paulinów. 

Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król 

Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym 

miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się 

często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli stawała 

się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i 

zarazem duchową stolicą naszej Ojczyzny.  

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 

W 1430 roku miał miejsce napad na klasztor  

i częściowe uszkodzenie obrazu. Jakby na przekór wydarzenie 

to przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej z 

Częstochowy, zwanej także „Czarną Madonną”.  

Z czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą obronną 

stawiającą czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 r. Najazd na 

klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych 

w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną 

obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po 

całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch 

tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne 

zwycięstwo. Zwycięska obrona Jasnej Góry sprawiła, że 

sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W roku 1717 

biskup Szembek dokonał pierwsze koronacji obrazu koronami 

papieskimi. Po wielu staraniach paulinów papież Pius X  

w roku 1904 ustanowił dla sanktuarium specjalne święto 

Matki Bożej Częstochowskiej na 24 sierpnia. Papież ten 

podarował także korony, którymi powtórnie ukoronowano 

obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 1931 

ustalił obchód święta na 26 sierpnia. Cztery lata później 

zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne przeznaczone na 

święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku święto 

obchodzone jest w całej Polsce.  

                       

ODPUST PARAFIALNY!!!  
PIKNIK!!! 

To już za tydzień!!! Zbliża się coroczne 

święto naszej Wspólnoty Parafialnej – 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

świętować będziemy w przyszłą niedzielę 29 sierpnia. 
Chcielibyśmy, aby w tym dniu nikogo nie zabrakło na 

wspólnym świętowaniu: wpierw podczas Mszy św.,  

a następnie na pikniku parafialnym. Przygotowywane są 

atrakcje dla dorosłych i dzieci. Szczególnie zapraszamy na 

przysmaki tradycyjnej kuchni polskiej. Na dzieci czeka 

wiele gier i zabaw. Prosimy, zaproś do wspólnego 

świętowania swoich krewnych i znajomych.  

Daj świadectwo swojej wiary i miłości do Matki Bożej. 

 

Witamy – kolejną  rodzinę w naszej wspólnocie 
parafielnej: 

Marek i Margaret Zdarzyl 
 

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 do 

uzgodnienia. Tel: 954-696-4582   
 Oferta:Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów  
Tel: 561-990-6006  (x4) 
Oferta: Pokój do wynajęcia od połowy września w Delray Beach 
tel: 754-248-9215 (3x) 
 

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. 

 

 

 

tel:(954)
tel:954-782-7679


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. 


