
XXVI Niedziela Zwykła  

       26 września 2021  

  

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  

 

Dzisiejszej niedzieli jesteśmy wezwani do 

odpowiedzialności jeden za drugiego. Żyjemy między sobą, 

idziemy przez życie w rodzinach, przyjaźniach, 

znajomościach. I w sercu rozumiemy, ze potrzebujemy 

siebie nawzajem. Jednak musimy zdać sobie sprawę ze w 

tych relacjach, każdy z nas,  powinien być odpowiedzialny. 

Szczególnie chcemy rozumieć te prawdę kiedy 

uświadamiamy sobie, ze grzech zawsze próbuje porozbijać, 

powywracac to,  co tak cierpliwie człowiek buduje często 

przez lata. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które buduje 

wysoka wieże z klocków…czyni to często bardzo 

starannie, cierpliwie, od czasu do czasu przyglądając się jak 

wiele już i wysoko udało mu się ten projekt zrealizować. I 

kiedy czasami chce pochwalić się rodzicom swoim dziełem 

przybiega siostrzyczka lub braciszek i jednym uderzeniem 

ręki wszystko rozbija, przewraca. Jest płacz…krzyk, często 

nawet chęć siłowej reakcji na to co się wydarzyło….i 

zawsze, kiedy mama pyta co się stało, dziecko tłumaczy:  

„mamusiu budowałem sobie wysoka wieże, chciałem, by 

była jak największa a on przybiegł i mi wszystko rozwalił”. 

Są łzy, rozpacz, chęć odwetu….i choć w takiej sytuacji 

rodzice są w stanie sobie poradzić…uspokajają dziecko, 

pomagają odbudować wymarzona wieże to zdajemy sobie 

sprawę z tego, ze w naszym, dorosłym życiu jest to 

niezmiernie trudne. Trudno jest odbudować zaufanie kiedy 

zdrada  (grzech) wkradła  się do życia małżeńskiego, 

trudno jest odbudować siebie,  kiedy nałogi - grzechy 

trawią nasze życie, trudno jest dzieciom, młodzieży 

zdobywać wiedze i rozwijać się, kiedy lenistwo - grzech 

wypełniło serce, trudno jest żyć kiedy egoizm - grzech-  

mówi,  ze w zyciu chodzi tylko o Twoje szczęście a nikt i 

nic się więcej nie liczy. Bóg wzywa nas do 

odpowiedzialności za siebie nawzajem. Nie możemy 

pozwolić by grzech porozwalal wszystko to, nad czym 

każdy z nas, często wiele lat, tak usilnie pracował. Grzech 

niestety trawi ludzkie serce, zabija to co piękne i Boże w 

nas,  dlatego tez Bóg wzywa nas byśmy byli bardzo 

konsekwentni w walce ze złem. Z grzechem nie można 

rozmawiać, nie można wchodzić w dialog, bo zawsze na 

końcu jest płacz, krzyk a nawet smierć. 

Kochani zachęcam byśmy podróżowali przez życie 

odpowiedzialnie, w trosce jeden o drugiego mając przede 

wszystkim staranie o to, by grzech nie wkradł się  w nasze 

życie. A jeśli nawet tak się stanie to….proszę nie 

udawajmy jak dzieci,  ze się nic nie stało, ze taki jest świat, 

tylko w Bożym Miłosierdziu - spowiedzi świętej - 

zanurzmy te wydarzenia, by w wolności Dziecka Bożego 

dalej pielgrzymować do życia wiecznego Życzę z całego 

serca odpowiedzialnego pielgrzymowania do domu Ojca. 

Do zobaczenia w drodze.  

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. 

 

          Święty Józef w naszym Kościele! 
Boże, który w niewysłowionej opatrzności raczyłeś wybrać 

świętego Józefa na Oblubieńca Najśw. Rodzicielki Swojej: 

spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w 

niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi.  

                           Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszystkich czcicieli św. Józefa zapraszam w każdą środę o 

godzinie 8:00 AM na Eucharystię po której będziemy zanosić 

modlitwy do Boga za przyczyną św. Józefa 

                                          Św. Józefie – módl się za nami! 
 

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

2. Przykazanie nowe…………………….....316 

3. Przyjdźcie do mnie……………….…......159 

4. Już gościsz, Jezu,………… ……….……182 
5. Rodziną Bożą jesteśmy............................ 317 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 25 września 
7:00 PM  Dziękczynna w 35 r. małżeństwa Małgorzaty 

 i Roberta z prośbą o Boże błog.                   /Lantana/ 

 

XXVI Niedziela  Zwykła   26 września                                   
9:00 AM +John Kamiński – żona i córka   

11:00AM  ++Janina i Henryk Piszczatowscy  

3:30 PM +Tadeusz Grzelec  (w 4-tą r. śm). żona  /Miami/ 

6:00 PM  w intencji Parafian                          /Pompano/ 

 

Poniedziałek 27 września  wspomnienie – św Wincentego  

A  Paulo, prezbitera  

7:00 PM   +Urszula Poczesna  o Boże Miłosierdzie  i pokój 

jej duszy  - Marzena 

Wtorek  28 września  wspomnienie św. Wacława, męczennika 

8:00 AM   O zdrowie i Boże łaski dla Zosi Grabowskiej 

Środa 29 września wspomnienie Świętych Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała 

8:00 AM  W intencji Michała Obrzut w dniu Imienin 

dziękując Bogu i prosząc o łaski 

Czwartek 30 września  wspomnienie św. św. Hieronima, 

prezbitera i doktora kościoła 

8:00 AM W intencji Bogu wiadomej  - int. od Alicji  

Boltryk 

3:00 PM Msza żałobna w intencji +Teresy Maranto 

Piątek 1 października  - Pierwszy Piątek Miesiąca  
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 

kościoła 

7:00 PM   +Stafan Urbaniuk w 60 r, śm – Syn z rodziną 

Sobota 2 października wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 

8:00 AM    intencja wolna  

  

7:00 PM   ++Helena i Jan Kosidło - syn          /Lantana/ 

 XXVII Niedziela Zwykła   3. X. 2021                              
9:00 AM W intencji Maxymiliana Kopczak z okazji 18 r. 

urodzin z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

11:00AM +Tadeusz Skrzypczak   

3:30 PM  W intencji Parafian                            /Miami/ 

6:00 PM +Maria Guca – od wnuczki Amelii i Marcela                           

.                                                                        /Pompano/ 



KOLEKTA  XXV  Niedziela Zwykła 19 września  2021 

Pompano  $1656      Lantana    $387       Miami  $147 

 Szkoła $4497,50 

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

 

                   Lektorzy – 3 października  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.. Kwiaty w tym tygodniu 
zostały ofiarowane w intencji śp. Krzysia i Jana Kamińskich 

Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu 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 ubiegłym tygodniu 
dyżur pełniły:  Elżbieta i Marian Jochim 

Dochód wyniósł  $363    Donacja    Dzień Sybiraka   $275 

oraz donacja ciasta $88                   Serdecznie dziękujemy!   
  
  Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, 

które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego 

granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali się z 

tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem 

budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy 

naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas 

pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę. 

W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i 

Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, 

strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są 

przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym 

życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach 

dziecięcych, ale i w dorosłym życiu. 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek   miesiąca.   W 

pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej w naszym 

kościele o  godzinie  (6:00 PM).  

W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. 

Bóg każdemu z nas daje Anioła, by go strzegł i wspomagał na 

drogach życia. 

 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA SWIĘTEGO 

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy – umożliwia nam 

modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. 

Dobrze odmawiany różaniec może przemienić  nasze  życie. 

Poczujmy się żywymi, czynnymi członkami Kościoła i 

staniemy się apostołami Dobrej Nowiny w naszym otoczeniu. 

Co więcej: odsłonią się przed nami tajemnice zjednoczonych 

Serc Jezusa i Maryi, Boga - Człowieka i Tej, której cała 

wielkość wyraziła się w prostym akcie woli: Oto ja Służebnica 

Pańska. 

Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe: 
W Niedzielę o godzinie 8.30 i 10.30 i po Mszy o godzinie 6PM 
Od poniedziałku do piątku po Eucharystii. 

October Mass Census – Liczenie wiernych 
Tradycją naszej Archidiecezji jest rozporządzenie ks. Abpa T. 

Wenskiego, że przez kolejnych 5 niedziel miesiąca października 

we wszystkich Parafiach liczeni są wierni biorący udział w 

niedzielnych Mszach św. 

 

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE 
- osoby, firmy czy organizacje, pragnące na stałe ogłaszać 

się w biuletynie są proszone o kontakt  z biurem Misji  

954-545-3861. Przypominam, iż koszt ogłoszenia wynosi 

$350  na rok. Kolejna edycja biuletynu ukaże się na Boże 

Narodzenie. 

 
  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy 
dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 

Od niedzieli 3 października rozpoczynamy 

przygotowania do sakramentów świętych. 
Dla dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły sobotniej w czasie 

katechezy a dla pozostałych dzieci i młodzieży 

W każdą niedziele w następującym porządku : 

Sakrament Bierzmowania o godzinie 10.00, natomiast dzieci 

przygotowujące się do I Komunii Świętej o godzinie 12.00  

 

Rocznica I-Komunii św. 
Dzisiaj spotkanie z Rodzicami   po mszy św. o 11:00 AM. 

Zapraszamy wszystkie dzieci na uroczystą Mszę św. z okazji  I-

rocznicy Komunii św., która odbędzie się 10 października. 

Zapraszamy dzieci, rodziców na tą uroczystą Mszę św. 

Okazja do spowiedzi przez cały wrzesień w każdą niedzielę przed 

Mszą św. Spotkanie z Rodzicami 26 września po mszy św. o 

11:00 AM. 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich telefonów 
przed wejściem do kościoła.  
                                                             Dziękuję za współpracę. 

 

Biblioteka – Prosimy o przestanie przynoszenia polskich 

książek do biblioteki aż do odwołania!. 

                                            Dziękujemy za  zrozumienie. 

 

 

  
  

Oferta: Pokój do wynajęcia od połowy września w Delray Beach 
tel: 754-248-9215   
 Oferta:Witam jestem energicznym i dbającym o zdrowie osobą, 

która poszukuje pracy. Aktualnie przebywam w Fort Lauderdale. 

Pracowałem w drewnie. Znam się na trymach oraz framingu. Też 

imałem się różnych zajęć jak płytki, demo czy kładzenie kabli 

pod instalacje elektryczne oraz montaż systemów alarmowych jak 

i monitoringu domu, sheet rock-i. Ogólnie nie boję się wyzwań 

Tel: 973-563-8610 Łukasz  

Oferta: Okazja! Apartament for sale 1/1, 2 balkony 5-te piętro 
dwa bloki do oceanu, blisko sklepy, kościół, dobra lokalizacja 
$175,000. Tel:786-461-6117 (3x) 
 
 
 

tel:(954)
tel:786-461-6117


 
 
 
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. 

 

 

Modlitwa Papieża Franciszka 

Na czas pandemii koronowirusa 

 

O Maryjo, Uzdrowienie chorych, 

Ty jaśniejesz na naszych drogach 

Jako znak nadziei i zbawienia. 

Tobie się powierzany w trudnym czasie, 

Matko, któraś współcierpiała u stóp krzyża, 

Pozostając do końca Panną Wierną. 

Ty znasz potrzeby,  

A my jesteśmy pewni, że nam pomożesz, 

Jak pomogłaś na weselu w Kanie. 

Abyśmy mogli po chwilach niepewności i próby, 

Znów powrócić do radości i świętowania. 

Pomóż nam, Matko łaski Bożej, nawrócić się 

I żyć według woli Ojca i słów Chrystusa, 

Który obarczył się cierpieniem i dźwigał  nasze boleści, 

By stać się dla nas Przewodnikiem, 

Który prowadzi przez krzyż do zmartwychwstwania. 

Amen 

 

Święta Korono, wraz z Twoim mężem, Ś. Wiktorem, 

Przez zasługi Waszego męczeństwa i za łaską Ducha Świętego 

Prosimy wypraszajcie u Boga Ojca cud zwycięstwa nad 

Koronowirusem, łaskę nawrócenia i zbawienia dla nas  

samych, 

Naszych bliskich, znajomych, przedstawicieli władz cywilnych 

I kościelnych oraz wszystkich mieszkańców ziemi 

Ku większej chwale Bożej. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


