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Nauczyliśmy się Chrystusa i porzuciliśmy grzeszne 

życie, zepsute z powodu zwodniczych żądz. Duch 

Chrystusa stale zmienia nasz sposób myślenia i 

widać, że jesteśmy nowymi ludźmi, prawymi i 

świętymi. Tak działa w nas nowa natura, którą mamy 

od Boga, dzięki ofierze Chrystusa. Miłość Boża 

rozlana w sercach naszych sprawia, że nie szukamy 

swego, ale miłujemy ludzi na wzór Chrystusa. 

Szukamy pokoju i zgody, nie gonimy za wielkością i 

służymy innym, ciesząc się ich osiągnięciami. Pan 

bowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 

służyć i oddać życie za wszystkich. Marek Ristau 

 

 Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  

Od  zawsze człowiek pragnął swojej wielkości. I zdajemy 

sobie sprawę, ze nie chodzi tutaj o jego wzrost, bo na to nie 

ma wpływu, ale mówimy o wielkości. która wyraża się  

 w byciu najlepszym, pierwszym we wszystkim,  zawsze 

mającym racje czyli jako ten, który ma ostatnie zdanie w 

rozmowie. W kraju w którym dziś mieszkamy widać to 

bardzo mocno. Od małego uczą - musisz być najlepszy, 

pierwszy. I choć w tym pragnieniu nie ma na początku nic 

złego to jednak życie pokazuje, ze w pewnym momencie 

nie liczy się już nic, żadne zasady, żadne postawy moralne, 

liczy się tylko to, byś był najlepszy. 

Jezusowa myśl, którą dziś słyszymy w Ewangelii jest 

zdecydowanie inna. Jezus stawia przed nami dziecko 

przypominając nam, ze postawa dziecka jest w stanie 

zapewnić nam zbawienie. Może zapytamy dlaczego 

dziecko? Co w nim jest takiego czego nam brakuje? 

Jezusowa myśl jest bardzo prosta: dziecko jest zawsze 

szczere, niewinne i pełne zaufania. I takimi postawami 

zdobywamy życie wieczne. I to jeszcze nie wszystko! 

Obok tej postawy Jezus zaprasza wszystkich nas do służby. 

I tutaj kolejny zgrzyt. Dzisiaj każdy człowiek szuka 

sposobu jak wykorzystać drugiego a nie jak mu służyć. Nie 

chce dzisiejszy człowiek być wykorzystywany, nie chce 

być naiwny. Musimy jednak pamiętać, ze Jezus zawsze 

nam przypomina: jeśli chcesz …..pójdź za mną, bądź jak 

dziecko, bądź sługą  bliźniego a osiągniesz 

zbawienie….jeśli chcesz…to jest Jezusowa propozycja na 

Twoje i moje życie. Możemy jak młodzieniec odejść 

zasmuceni i dalej robić i żyć po swojemu. Pytanie jednak 

czy warto? Czy możemy brać pod uwagę inne rozwiązanie 

skoro to najlepsze ma dla nas nasz Zbawiciel Jezus 

Chrystus. Podążajmy za Jezusem. Idźmy za Nim,  pomimo, 

ze te Jego propozycje są tak różnie od tego co proponuje 

nam dzisiejszy świat. Na końcu prawda jednak jest taka: to 

Jezus umarł za nas, to On obiecuje nam życie wieczne, to 

On nas naprawdę kocha…a świat…niestety poza 

bałaganem dzisiejszym niewiele ma do zaoferowania. 

Wydawać by się mogło ze decyzja może być tylko jedna i z 

pewnością tak jest, ale tylko w życiu tego człowieka, który 

kocha prawdziwie Jezusa naszego Pana i Zbawiciela. 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! 
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3. Zróbcie Mu miejsce……………….…....169 

4. Bóg kiedyś stał się,………… ……….… 171 
5. Na wszystkich drogach życia.................. 419 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 18 września 
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 Polaków z okazji ustanowionego w 

Ameryce Dnia Sybiraka. – Janina Buryn-Banrdrimer 

3:30 PM + w intencji Parafian                             /Miami/ 

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

.                                                                /Pompano/ 

 

Poniedziałek 20 września  wspomnienie – św. męczenników  

Andrzeja Kim Teagon prezbitera,  Pawła Chong Hasang  

7:00 PM  +Edward Punda – żona i syn  

Wtorek  21 września  wspomnienie św. Mateusza, apostoła i 

ewangelisty. 

8:00 AM  Thanksgiving Mass to Our Lady for Marlene 

Beauvoir 

Środa 22 września   

8:00 AM O Boże błog. dla Teresy Kulawiak – Kennedy  

z okazji urodzin. 

Czwartek 23 września  wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 

prezbitera 

8:00 AM   Thanksgiving Mass to Our Lady for Micheline 

Darisien 

Piątek 24 września   

7:00 PM  ++Maria i Józef Łukaszewicz oraz +Bożena 

Witkowska - Teresa 

Sobota 25   

8:00 AM    +ks. Stanislaw Brzostek 

  



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/ 

 

KOLEKTA  XXIV  Niedziela Zwykła 12 września  2021 

Pompano  $1608       Lantana    $318       Miami  $400 
  
   Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy 
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 

                   Lektorzy – 26  września  2021 r. 

 9:00 AM   Renata i Krzysztof  Tomaszewscy 

11:00 AM  Katarzyna i Artur Zielińscy 

 
 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. Stanisława Buryń. 
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu w  intencji Patryka z prośbą o Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej. 
                                                 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:  Halina Lessel i Renata Jeżewska 

Dochód wyniósł  $540                  Serdecznie dziękujemy!   
  
  Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest 

poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów 

podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich 

wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i 

kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem 

ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z 

dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny 

służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby 

właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze 

młode pokolenie.  

We wtorek 21 września, obchodzimy święto Świętego 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo 

módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem 

Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. 

Podczas Eucharystii o godz. 8:00 rano będziemy dziękować 

Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła. 

23 września,  liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, 

który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad 

wszystko kochał Matkę Najświętszą.  

 

  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. 

 

Chrzest św. – Dzisiaj do Wspólnoty Kościoła poprzez 

sakrament chrztu św. został włączony  Adrian Miekina.   
Serdecznie witamy go w naszej Wspólnocie wiary i ogarniamy 
modlitwą, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia 
i opiekę Maryji. Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy i dziękujemy, 
że prosząc o chrzest dla swojego syna chcieli przedstawić go 
Bogu i powierzyć Jego opiece. 

 

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

 

   
 

 Oferta: Poszukuję osoby do pracy przy serwisie basenów  
Tel: 561-990-6006  (x1) 
Oferta: Pokój do wynajęcia od połowy września w Delray Beach 
tel: 754-248-9215   
 Oferta:Witam jestem energiczną i dbającą 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 (4x) 
 
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:786-461-6117


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. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


