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Daru życia wiecznego nie otrzymuje się w chwili 

narodzenia. Jedynie Duch Święty daje życie wieczne. 

Dlatego każdy musi po raz drugi narodzić się z 

Ducha Bożego. Narodzeni na nowo i zapieczętowani 

Duchem Świętym na dzień odkupienia, postępujemy 

drogą miłości Chrystusowej, promieniując Jego 

łagodnością, dobrocią i przebaczeniem. Marek Ristau 

 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 

Każdy z nas wie, że jeśli wyruszaliśmy kiedykolwiek w 
podróż, dbaliśmy o to by mieć co jeść; jest to dla nas tak 

oczywiste, ze nawet już nie zawracamy sobie tym 
głowy…poprostu trzeba będzie podczas tej naszej 

podróży cos zjeść…nasze ziemskie życie, na ziemskie 
pielgrzymowanie jest życiem Bożym skierowanym na 

wieczność. Podczas tej wędrówki każdy z nas potrzebuje 
Chleba który z nieba zstąpił a którym jest Jezus Chrystus 

obecny w Eucharystii. Ciekawe jest to, ze dzisiejszy 
człowiek wie i zrobi wszystko by jeść i żyć może nawet 

100 lat…czego wszystkim życzę jeśli mamy takie 
pragnienie w sercu, ale jak mało człowiek robi, niewiele a 
nawet czasami nic by ŻYĆ WIECZNIE. Dar Komunii świętej 
jest pokarmem na życie wieczne, jest dla nas szansa także 

która umacnia nasze życie doczesne. Dzięki Jezusowi 
obecnemu w Eucharystii, którego możemy przyjmować 
nawet codziennie, każdy z nas ma siły do podejmowana 
kolejnych zadań, obowiązków, każdy z nas może znaleźć 
siłę do pokonywania trudności, każdy z nas może znaleźć 

radość podczas ziemskiej pielgrzymki. Eucharystia to 
wielki dar poprzez który Jezus czyni nas piękniejszymi, 
właśnie dzięki Bożej łasce która żyje w nas. Potrafimy 

zadbać o pokarm codzienny, potrafimy zadbać o wygląd 
zewnętrzny, potrafimy zadbać o sylwetkę swego ciała…i 

to jest super. Każdy z nas Drodzy ma jeszcze jedno bardzo 
ważne zadanie, by otwierając się na Jezusa obecnego w 

Eucharystii każdy z nas stawał się piękniejszy 
wewnętrznie, na obraz Boży i Jego podobieństwo, byśmy 

przyjmując Jezusa w Komunii świętej zdobywali zycie 
wieczne gdzie Bóg oczekuje na każdego z nas. Jesteśmy 

Drodzy, pielgrzymami na tej ziemi, podążamy na 
spotkanie z Bogiem, Eucharystia jest natomiast 

pokarmem, który karmi naszego ducha. Bądźmy silni 
Bogiem podczas tej drogi. 

Serdecznie pragnę pozdrowić Was wszystkich z 
wakacyjnego szlaku. Życząc uśmiechu i radości na kolejny 
tydzień naszego pielgrzymowania. Niech Bóg ma Was w 
swojej opiece a nasza Pani Jasnogórska wyprasza Wam 
wszelkie potrzebne łaski. 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. 

 

Pieśni Mszalne 
1. Ojcze z niebios,.....................................305 

2. Pan kiedyś stanął nad brzegiem…….....310 

3. Kłaniam się Tobie………….................144 

4. Chwała i dziękczynienie………………174 

5. My chcemy Boga …………………......324 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 7 sierpnia    

7:00 PM  O zdrowie i Boże blog. dla Rodzicow  - córka 

Marzena z mężem                                        /Lantana/ 

 

XIX  Niedziela  Zwykła   8 sierpnia, 2021  
9:00 AM O zdrowie i błog. Boże dla Bogumiły  Wójtowicz  

int. od męża i córki  

11:00AM  Dziękczynna za 40 lat ślubu Ireny i Tadeusza 

Milkiewicz  

3:30 PM  W int.  Elżbiety Horodyskiej z okazji urodzin – 

córka Anetka                                                    /Miami/ 

 

Poniedziałek 9 sierpnia wspomnienie św. Teresy od Krzyża, 

dziewicy i męczennicy, patronki Europy     

7:00 PM   Z prośbą o Boże bł. i opiekę Pani Jasnogórskiej 

dla Dżejsa i Dżajdena 

Wtorek  10 sierpnia wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona i 

męczennika  
8:00 AM  Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże 

Miłosierdzie i opiekę MB   dla Dżajdena i Dżejsa      

Środa 11 sierpnia wspomnienie św. Klary, dziewicy 

8:00 AM   +Jan Biernacki  - wujek Jan Borowiec 

Czwartek 12 sierpnia    

8:00 AM  Dziękczynno – błagalna w intencji całej Rodziny 

z prośbą o Boże Miłosierdzie   i opiekę Matki Najświętszej.   

Piątek 13 sierpnia    

7:00 PM  Za dusze   w czyśćcu cierpiące, które znikąd nie 

mają ratunku  - Zofia 

Sobota 14  sierpnia  wspomnienie św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, prezbitera i męczennika       
8:00 AM  W rocznicę śmierci Agnieszki  

  

7:00 PM   +Jan Kosidło i +Jan Długosz  - dzieci                                        

.                                                                            /Lantana/ 

 

 XX  Niedziela  Zwykła   15 sierpnia, 2021  
     Wniebowziecie Najśw, Maryi Panny 
9:00 AM   ++Emilia i Julian Eisenbart 

11:00AM  +Ryszard Hołda 21 r. śm – żona i córka 

  3:30 PM  +Halina Ballou  zm. w Kalifornii – Janina 

Sinkowski                                                          /Miami/ 

 

KOLEKTA  XVIII  Niedziela Zwykła     1 sierpnia  2021 

Pompano  $1172   Lantana   $104      Miami  $120 
II – Parish Burse- Seminary Appeal  $190 
 
             Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w 
kaplicy w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 



Lektorzy -  15 sierpnia  2021 r. 

 9:00 AM   Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM   Katarzyna i Artur Zieliński 

 
 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 płoneła w 
tym tygodniu w w intencji Natalii i Zbigniewa Kysiak.  
                                                 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: Renata, Amelia, Natalia, 
Julia i Krzysztof Tomaszewscy.     Dochód wyniół   $442                                                             

.                                       Serdecznie dziękujemy!   
 

Sierpień to miesiąc pielgrzymkowy w naszej Ojczyźnie. Z tylu 

różnych miejscowości wychodzą ludzie na pielgrzymkowe 

szlaki, które najczęściej prowadzą na Jasną Górę, do naszej 

Pani i Królowej Polski. Prawie każda Diecezja ma swoją 

własną trasę pielgrzymowania. Ta największa zwana 

pielgrzymką Warszawską dochodzi przed obraz Czarnej 

Madonny  na 15 sierpnia czyli na Uroczystość  

Wniebowzięcia N.M. Panny. Zapraszam na godz. 9:00 i 11:00   

na świąteczną Eucharystię.  
 

  Za tydzień w niedzielę, 15 sierpnia, przypada uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o 

tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została 

wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga 

jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ten 

dogmat był przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już 

w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto 

Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.    W Polsce ta 

uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki 

Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety 

ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. 

Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do 

wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest 

także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze 

przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. W tę 

uroczystość dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie 

w dniu, w którym Maryja osiąga pełnię zbawienia. 

Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się 

do Boga.  

 

W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do 

naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 

roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski 

wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. 

Polecajmy Królowej Polski losy całego naszego narodu. 
 

                         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.        Serdecznie 
zapraszamy! 
 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszła śp. Teresa Knosala.  Pamiętajmy o niej w 

modlitwach oraz o jej najbliższych i wspierajmy się nawzajem 

słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek racz jej 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 do 

uzgodnienia. Tel: 954-696-4582   
 Oferta:Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów  
Tel: 561-990-6006  (x5) 
 

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. 

 

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