
XXIV Niedziela Zwykła  

       12 września 2021  

Tylko trwając w Słowie Bożym, możemy myśleć po 

Bożemu, a nie po ludzku. Słowo Boże odnawia nasz 

umysł na podobieństwo umysłu Chrystusa i pozwala 

rozróżnić, co jest wolą Bożą, co podoba się Bogu, co jest 

prawdziwie dobre i doskonałe. Mając odnowiony umysł 

przez Słowo Boże, przestajemy szukać we wszystkim 

tylko siebie samego i żyć jedynie sobą. Możemy teraz 

naśladować Jezusa i przez wiele ucisków i utrapień 

zmierzać do Królestwa Bożego, które nie jest z tego 

świata. Duch Boży może teraz prowadzić nas drogą 

Chrystusa, gdzie umierając sobie, będzie w nas jaśnieć 

zmartwychwstałyPan.Marek Ristau 

 

 Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej 

Parafii,  
Bóg zadaje pytania kierując je do człowieka!!! Stawia 

pytania do mnie i do Ciebie. Zdziwiony jesteś?! Bóg 

kieruje swoje pytania dzisiejszej niedzieli do każdego 

 z nas. Może dziś w świecie, kiedy nikt nikogo nie słucha  

i nie ma dla drugiego czasu, wydaje się nam ze możemy 

być zwolnieni z odpowiedzi na pytania, to jednak każdy 

 z nas zdaje sobie sprawę z tego, ze jeśli chodzi o relacje 

nas - wierzących z Bogiem, który do nas kieruje swoje 

pytania, to taka opcja nie istnieje. Każdy z nas jest 

wezwany do tego, aby usłyszeć pytanie skierowane do nas, 

co więcej, Bogu, każdy z nas musi odpowiedzieć. Relacja 

nasza z Bogiem jest bardzo osobista i indywidualna. Może 

czasami masz chęć powiedzieć  ze to nie Twoja sprawa! -  

Kiedy ktoś pyta Cię o Twoją wiarę, ale jeśli dziś pyta Cię 

Bóg…..to masz obowiązek Mu odpowiedzieć. To pytanie 

płynie z serca kochającego Cię zawsze Boga, który oddał 

życie za Ciebie byś mógł życ wiecznie. „Za Kogo Ty mnie 

uważasz? Kim jestem dla Ciebie? Odpowiedź ma być 

odpowiedzią serca i odpowiedzią która zaangażuje Twoje 

życie. Bóg czeka cierpliwie na Twa odpowiedź. Niech 

Twoje uczestnictwo w dzisiejszej Mszy świętej i cały dziś 

rozpoczęty tydzień będzie szansa na  odpowiedz,  której 

udzielisz Bogu. Odpowiedzią na postawione pytanie będzie 

także realizacja dzisiejszych słów skierowanych do mnie i 

do Ciebie: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a 

kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii ten je 

zachowa”. Ruszajmy w drogę Kochani!!! Przylgnijmy do 

krzyża,  który każdy z nas podejmuje każdego dnia, 

przestańmy płakać, narzekać, lamentować i naśladujmy 

naszego Boga i Pana. Naśladując Jego zyskujemy coś 

wyjątkowego: Życie wieczne!!! Do zobaczenia w drodze.       

Ks. Hubert Zasada - Chrystusowiec 

 

Od dzisiejszej niedzieli 12 września 2021 r. zapraszamy na 
dodatkową Mszę św., która będzie odpawiana w naszym 
Kościele MB Częstochowskiej w Pompano o godz.6:00 PM 

 

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. Jak w uczniowskim zeszycie…   ............380 

3. Witam Cię witam……………………....165 

4. Wszystko Tobie,………… …………… 167 
5. Zbawienie przyszło przez krzyż............. 115 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 4 września 
7:00 PM  ++Andrzej i Rozalia  Kucharczyk   – Władysław 

Kosidło                                       /Lantana/ 

 

XXIV Niedziela  Zwykła   12 września                                   
9:00 AM +Christopher Kamiński – żona i siostra   

11:00AM Dziękczynna za 50 lat małżeńskiej wspólnoty 

Barbary i Janusza Wielga z prośbą o Boże łaski dla całej 

rodziny  

3:30 PM + Stefan Wójcik                            /Miami/ 

6:00 PM  w intencji Parafian                          /Pompano/ 

 

. Ksiądz Hubert od poniedziałku do piątku 

włącznie uczestniczy w rekolekcjach kapłańskich. Msze 

św. w tym czasie są odwołane. Intencje Mszy św. ks. 

Hubert odprawi podczas trwających rekolekcji. 

       

Poniedziałek 13 września wspomnienie – św. Jana Chryzostoma    

biskup i doktor Kościoła; 

7:00 PM  +  w 21 urodziny Mai z prośbą o Boże błog. 

miłość w sercu, głęboką wiarę, oraz mądrość pochodzącą z 

wysoka oraz opiekę Pani Jasnogórskiej  

Wtorek  14 września  Święto Podwyższenia Krzyża świętego. 

8:00 AM  W intencji Ewy i Irka z prośbą o szczęśliwą 

podróż.          

Środa 15 września Najświętsza Maryja Panna Bolesna 

8:00 AM W intencji Mamy Wandy z prośbą o zdrowie – 

córka z rodziną 

Czwartek 16 września  wspomnienie – świętych męczenników 

Kornelisza papieża, i Cypriana biskupa,   

8:00 AM    

Piątek 17 września   

7:00 PM   

Sobota 18 września   wspomnienie św. Stanisława  Kostki   

zakonnika ,i  patrona  Polski, dzieci i młodzieży. 

8:00 AM    O rozwój dzieł Radia Maryja i TV Trwam 

3:00 PM  Msza św. pogrzebowa +Stanisława Buryń 

 

7:00 PM  +Bolesław Bolko  - żona z rodziną        .       .                                       

.                                                                        /Lantana/ 



 XXV Niedziela  Zwykła   19 września                                   
9:00 AM Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Renaty i 

Krzysztofa Tomaszewkich z prośbą   błogosławieństwo 

na dalsze lata  pożycia małżeńskiego - córki   

11:00AM  Za zmarłych i  żyjących, zaginionych i 

pozostałych na Syberii z okazji ustanowionego w 

Ameryce Dnia Sybiraka. – Janina Buryn Brandrimer 

3:30 PM + w intencji Parafian                             /Miami/ 

6:00 PM  w intencji ++ Ludwiki i Józefa Wędzina                            

.                                                                 /Pompano/ 

 

KOLEKTA  XXIII  Niedziela Zwykła   5 września  2021 

Pompano  $1736       Lantana    $276       Miami  $231 

Pompano  II „Catholic University of America” – $178   
   

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

 

                   Lektorzy – 19  września  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM  Mikołaj i 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 w intencji dziękczynnej Barbary i Janusza Wielga. 
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu w  intencji Jubilatów Barbary i Janusza Wielga 
z prośbą o zdrowie i Boże łaski dla całej rodziny. 
                                                 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 pełnili: Mira Makowska, Anna Moody oraz Ryszard 

Knosala. Dochód wyniósł  $199                       

                                                       Serdecznie dziękujemy!   
Wynajem Sali Parafialnej - $550 
 

  We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża 

świętego. Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary. Czy za 

każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną świadomością? 

Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach świata 

powinienem się zastanowić nad tym, jakie miejsce w moim 

życiu zajmuje Chrystusowy krzyż – znak zbawienia i 

zwycięstwa. Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego 

godne miejsce? 

 

W środę 8 września odszedł do Pana śp. Stanley Buryn lat 85 

żonie oraz rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

Msza żałobna odbędzie się w sobotę 18 września o godz 3 

PM Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy prosząc o 

dar nieba dla zmarłego Stanisława.  

                              Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…. 

 

 

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

Przygotowania do sakramentów świętych. 
I-Komunii św. oraz sakramentu Bierzmowania. Zgłoszenia w 

każdą niedzielę po Mszach św. oraz mailowo, prosimy o wiek 

dziecka oraz numer telefonu. 

Przygotowanie rozpoczniemy od października. 

 

Rocznica I-Komunii św. 
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. 

 

   
 

 Oferta: Potrzebna Pani z zamieszkaniem. Warunki do 

uzgodnienia. Tel: 954-696-4582   
 Oferta:Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów  
Tel: 561-990-6006  (x2) 
Oferta: Pokój do wynajęcia od połowy września w Delray Beach 
tel: 754-248-9215 (1x) 
 

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. 

 
 

tel:(954)


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


