
XVIII Niedziela Zwykła 1 sierpnia 2021 
 
Nauczyliśmy się Chrystusa i nie postępujemy 
już tak, jak poganie z ich próżnym myśleniem. 
Zostaliśmy pouczeni, że trzeba porzucić 
starego człowieka z jego poprzednim 
postępowaniem, odnawiając się w myśleniu i 
przyoblekając nowego człowieka, stworzonego 
według Boga w sprawiedliwości i świętości 
prawdy Marek Ristau 

Drodzy Parafianie!, Przyjaciele i Goście parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej 
. …W pierwszy dzień sierpnia gromadzi nas Chrystus Pan 
w naszej świątyni, abyśmy chwalili Boga za Jego opiekę i 

troskę nad nami. Troska ta dotyczy każdej płaszczyzny 
naszego życia. W tę dzisiejszą niedzielę, Jezus po raz 

kolejny, pragnie poszerzyć naszą perspektywę: 
„troszczcie się nie o ten pokarm który ginie, ale o ten 
który trwa na wieki a który da Wam Syn Człowieczy”. 
Zadbać o pokarm na życie wieczne, zadbać o pokarm 
który trwa na wieki. To nasze zadanie na kolejne dni 

naszego życia. Bóg nie chce naszego życia tylko tutaj na 
ziemi, ofiaruje cos zdecydowanie więcej, coś za czym 

serce każdego z nas tak naprawdę tęskni…a wiec za tym, 
by nasze życie się nie skończyło, byśmy żyli wiecznie. 

Zapraszam Drodzy do podjęcia z radością tej drogi, która 
zaprowadzi nas do wieczności. Jeśli pojawiają się w sercu 

pytania co to za chleb, co to za pokarm, który trwa 
wiecznie, który tą wieczność zapewni, odpowiedź mamy 

w dalszej cześci dzisiejszej Ewangelii: „Jam jest chleb 
życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknać nie będzie, a 

kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. 
Eucharystia to wielki dar dla naszych serc. Pragnijmy 

zawsze Tego chleba, przyjmując samego Jezusa w 
Komunii Świętej. To nasza siła na każdy dzień, to nasza 

moc w chwilach doświadczeń, to nasza pomoc kiedy słabi 
jesteśmy, to wielki dar dla serc każdego z nas. Dziś także 

kiedy przeżywamy kolejną rocznicę Powstania 
Warszawskiego chcemy pamiętać o tych wszystkich, 

którzy walczyli w obronie Warszawy, którzy mieli właśnie 
tę szerszą perspektywę, bo widzieli więcej potrafiąc 

oddać nawet życie za swoje pragnienia, oczekiwania, 
tęsknoty. Jesteśmy Im wdzięczni za tę walkę którą 

podjęli. Chcemy i My dziś powalczyć o nasze pragnienia, 
które z Bożą pomocą sięgają aż do wieczności. Zapraszam 

wszystkich. Niecha nasze serca podążają z ufnością na 
spotkanie z Bogiem i naszymi bliskimi w wiecznej 

ojczyźnie którą przygotował dla nas sam Bóg. 
Pozdrawiam Was wszystkich modlących się dziś w 

naszym kościele w Pompano Beach, Lantanie i Miami. 
Jestem sercem i modlitwami z Wami. Przesyłam 
oczywiście dla każdego i każdej z Was słoneczne 

uśmiechy z naszej Kochanej Ojczyzny. Niech Dobry Bóg 
ma Was w swojej opiece a nasza Pani Jasnogórska niech 
wyprasza Wam potrzebne łaski. Do zobaczenia w dzień 

Odpustu Parafialnego na który zapraszam wszystkie 
Polskie serca i te zaprzyjaźnione z Wami. 

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. 

 

Dzisiaj II – składka jest zbierana na „Parish Burse – 
Seminary Appeal”    
                   Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary! 
 

Pieśni Mszalne 
1. Kiedy ranne..........................................300 

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

3. Jeden chleb…………...........................141 

4. Panie, dobry jak chleb..……………....152 

5. Boże coś Polskę ……………………...323 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 31 lipca  wspomnienie św.  Ignacego z Loyoli, prezbitera     

7:00 PM  +Józef Sądej – żona z rodziną                                                   

.                                                                         /Lantana/ 

XVIII  Niedziela  Zwykła   1 sierpnia,   
9:00 AM +Christopher Kamiński – mama i siostra   

11:00AM  ++Józefa i Marian Wójtowicz  - dzieci 

  3:30 PM  O zdrowie i Boże błog. dla Edwarda 

Kalinowskiego                                                 \Miami/ 

 

Poniedziałek 2 sierpnia      
7:00 PM  +Zdzisław Rataj – żona Genowefa 

Wtorek  3 sierpnia   

8:00 AM  O Boże Miłosierdzie i opiekę Pani Jasnogórskiej 

dla Dżejsa i Dżejdena      

Środa 4 sierpnia wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 

prezbitera     

8:00 AM  W intencji męża Tadeusza – o potrzebne łaski i 

dar wiary  

Czwartek 5 sierpnia    

8:00 AM  +Irana i Stanisław Łojek oraz Andrzej Siegiel    

Piątek 6 sierpnia  Przemienie  Pańskie    
                                                              Pierwszy Piątek Miesiąca 

7:00 PM   +Edwin Milkiewicz - rodzice 

Sobota 7 sierpnia         

8:00 AM +Artur Borowiec - ojciec  Jan Borowiec   

  

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  +Edwin Milkiewicz - rodzice 

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

córka Anetka                                                    /Miami/ 

 

KOLEKTA - XVII  Niedziela Zwykła     25  lipca  2021 

Pompano  $1795    Lantana   $420      Miami  $266 
II – Fundusz Remontowy  $500 
             Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w 

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

 



Lektorzy -  8 sierpnia  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Szczechura & Agnieszka Antoniuk 

11:00 AM   Mikołaj Obrzut & Michał Obrzut 

 
 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 ofiarowane w intencji śp. Christopher Kamiński. 

Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 

tym tygodniu w intencji śp. Christopher Kamiński  

intencja od  mamy i siostry.   
                                                 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: Ewa  i Irek Otfinowscy, 
Marek Osypka oraz Beata Redlicka.  Dochód wyniół   $313                                                            

.                                       Serdecznie dziękujemy!   
 

 „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe 

nasze życie” – powiedział ks. bp Edward Materski, który 

uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc 

duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni 

powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i 

ojczyzny. Pamiętajmy o nich.   
 

      1 sierpnia – 77 rocznica wybuchu  

                        POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

W kolejną rocznicę wspominamy  tych, co szli na śmierć 

po kolei „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Co 

tak ukochali Matkę – Ojczyznę, że z dumą oddali życie za 

jej wolność. Chłopcy z batalionów „Zośka, „Parasol” i 

„Wigry” i dziewczynki – sanitariuszki i łączniczki. Dzieci  

i dorośli rzucający się na wroga za dom, za stolicę, za 

Ojczyznę, za Boga. Prosimy Pana dziejów aby przyjął 

ofiarę ich życia a ocalałych błogosławił wdzięczną 

pamięcią potomnych. 

 

Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak 

pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym 

miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące 

pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie 

z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. 

Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego 

narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy 

narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu 

Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym 

orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty 

Maksymilian Maria Kolbe. 

   

  W środę, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana 

Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego 

wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich 

posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie 

także z naszej wspólnoty parafialnej. 

  W Piątek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia 

Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w 

Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala 

Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze 

wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej 

potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że 

przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.  
 

  Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia 
Widzieć więcej, niż się wydaje, 

widzieć naprawdę... Cud 

Przemienienia to otwarcie oczu 

Apostołów. Ujrzeli chwałę to znaczy 

olśniewające piękno przebóstwionego 

człowieczeństwa Jezusa. Ten sam cud dzieje się i teraz, gdy 

przez wiarę Bóg pozwala nam widzieć więcej i dostrzec tę 

samą chwałę, to samo piękno w świecie, w drugim 

człowieku i w sobie samych. Szatan często kusi nas wizją 

nieuchronnie złego świata, którego nie da się zmienić. W 

tajemnicy Przemienienia Bóg mówi do nas: "Wszystko 

stworzyłem dla chwały". 
 

Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na 

wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej 

Eucharystii i w tych nabożeństwach. 

       

“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; Studio for rent w Pompano Beach  

tel:954-782-7679 (1x) 
Oferta: Potrzebna Pani lub Pan do pracy w motelu  na pełny etat 

w Pompano Beach. tel:954-701-6357    
Oferta: Poszukuję doświadczonego stolarza meblowego  do 

budowania wysokiej jakości szafek kuchennych i łazienkowych, 

j. ang. mile widziany. Paweł tel:561-313-2073  

Oferta: Poszukuje sprejarza i lakiernika meblowego do 

sprejowania szafek wysokiej jakości. Paweł tel:561-313-2073    
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  (x5) 
 
 

tel:(954)
tel:954-782-7679
tel:954-701-6357
tel:561-313-2073
tel:561-313-2073
tel:954-722-8006


 

 

 

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. 
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