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Słowo Boże jest żywe i pełne mocy, w nim jest duch i 

jest życie. Kto kocha Słowo Boże i żyje nim, ten 

wybrał najlepszą cząstkę, której nigdy nie utraci. 

Wszystko bowiem przeminie, niebo i ziemia 

przeminą, ale Słowo Boże trwa na wieki. W nim jest 

mądrość prowadząca do zbawienia, jest moc 

przemienienia i obfite życie w Duchu. Cóż nam 

pomoże, choćbyśmy cały świat zdobyli, a nie mieli 

Słowa Bożego w sercu swoim? 
Marek Ristau 

 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  
W życiu każdego z nas przychodzą takie dni, chwile kiedy 

powinniśmy zadać sobie kilka ważnych pytań: kim jestem, 

po co żyje, gdzie zdążam, jakie są moje priorytety? 

Niby wszystko jest oczywiste, jasne, jednak po dłuższej 

refleksji, każdy z nas, dojdzie do wniosku, że odpowiedzi 

na te pytania nie sa takie proste. 

W dzisiejszą niedzielę do Jezusa przychodzi młody 

człowiek, który po ludzku  „miał wszystko” a jednak jego 

serce nie zaznawało spokoju. Kieruje do Jezusa pytanie: „ 

co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne?”.  

Wydawałoby się, ze ten człowiek, powinien być 

szczęśliwy, wydawałoby się, ze nie powinien wymyślać 

 i szukać czegoś jeszcze. Powiedzielibyśmy dziś jemu: o co 

Tobie chodzi człowieku, co wymyślasz, czego Tobie 

brakuje?!!!Masz wszystko!!! Jednak w głębokości jego 

serca tak nie było, wiedział ze w życiu chodzi o cos więcej, 

dlatego przyszedł do Jezusa. 

Pierwszy krok niezmiernie ważny, który każdy z nas 

powinien w swoim życiu uczynić to z wielka 

świadomością, sercem pełnym miłości przyjść do Jezusa i 

zapytać tak jak ten młodzieniec: Jezu,  co mam zrobić, aby 

żyć wiecznie? I kiedy wydaje się nam, ze to już wszystko, 

to okazuje się, ze Jezus idzie w nasze życie jeszcze głębiej, 

jeszcze mocniej chcąc uczynić nas uczestnikami nieba. Dla 

młodzieńca problemem był jego majątek, to co posiadał. 

Może nie jeden z nas powiedziałby: chciałbym mieć taki 

problem. Jednak zauważmy Kochani, ze dla tego człowieka 

był to rzeczywisty problem. Po rozmowie z Jezusem 

odszedł zasmucony „miał bowiem wiele posiadłości”. I my 

czasami odchodzimy od Jezusa zasmuceni, bo wiele 

różnych rzeczy nas trzyma. Nie potrafimy z nich 

zrezygnować. Dziś modląc się, będąc na Eucharystii, na 

spotkaniu z Jezusem zapytajmy się siebie: co mnie trzyma, 

czego nie chcę oddać, co jest dla mnie ważniejsze od 

ŻYCIA WIECZNEGO? Życzę Drodzy, aby dziś nikt z Was 

nie odszedł od Jezusa smutny, tylko z wielkim pragnieniem 

zdobycia ZYCIA WIECZNEGO!!! To jest prawdziwy  

sens życia każdego z nas! 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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4. Już gościsz, Jezu,………… ……….….…182 
5. Do Ciebie, Matko...................................... 235 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 9 października 
7:00 PM  ++Maria i Jan Szozda - Córki          /Lantana/ 

 

XXVIII  Niedziela Zwykła   10. X. 2021                              
9:00 AM  Dziękczynna za 33 lata małżeństwa Ewy i Ireneusza 

Otfinowskich 

11:00AM +Czesław Malinowski  (1 r. śm.) –żona i dzieci  

3:30 PM  ++Jadwiga i Józef  Leśniewscy         /Miami/ 

6:00 PM ++Balbina i Henryk Kopczyńscy   /Pompano/ 

 

Poniedziałek 11 października    
7:00 PM   W intencji ++Marty i Franciszka oraz 

++ Heleny i Michała -  wnuczka  

Wtorek  12 października    

8:00 AM  +Anna Piekło – wnuczka Bernadeta 

Środa 13 października wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, 

prezbitera 

8:00 AM  O Boże błog. oraz pomoc w nauce dla Orysi oraz 

dziękczynienie za otrzymane łaski.    

Czwartek 14 października   

8:00 AM Dziękczynno błagalna  z prośbą o Bożą opiekę  

dla Dzejsa i Dzajdena    

 Piątek 15 października  wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora kościoła 
7:00 PM  ++Aleksandra, Izydor Janewicz oraz +Jadwiga 

Wojtulska - Melania 

Sobota 16 października wspomnienie  św. Jadwigi, Śląskiej 

8:00 W intencji Parafian  

 

 7:00 PM  +Ks. Stanisław Rakiej  - od Parafian z Lantany                       

.                                                                          /Lantana/ 

 

 XIX   Niedziela Zwykła   17. X. 2021                              
9:00 AM  ++Władysława i Jakub Bugajny 

11:00AM ++Janina, Kazimierz i Krzysztof Worsztynowicz  

3:30 PM  O zdrowie i Boże łaski  w dniu Imenin dla Jadzi, 

Igi i Teresy                                                           /Miami/ 

6:00 PM W Intencji  Parafian                        /Pompano/ 

 



KOLEKTA  XXVII  Niedziela Zwykła    3.X.  2021 

Pompano  $1801       Lantana    $ 410      Miami  $ 176 
Donation Lantana $1000   
 Szkoła $725                Wynajem Sali: $ 500 
   Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy 
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 

                   Lektorzy – 17 października  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM  Beata Redlicka i Aleksander Kwaśniak 

 
 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. Czesława Malinowskiego. 
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu w  intencji   śp.Albina Kotarskiego 
                                                 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 Lasell oraz Anna Babel 
Donacja ciasta: Rafał Gajdek, Marta Szczelina i Anna Babel 

Dochód wyniósł  $390                  Serdecznie dziękujemy!   
   
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. 
 

 OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE 
Następny rok 2022 będzie Rokiem Jubileuszowym 

naszej Polskiej Misji Katolickiej. Z tej okazji 

przygotowujemy nową szatę naszego biuletynu i 

zapraszamy serdecznie do zgłoszeń Waszych biznesów 

w naszym cotygodniowym biuletynie. 

Prosimy o kontakt  z biurem Misji 954-545-3861. 

Przypominam, iż koszt ogłoszenia wynosi $350  na rok 

a podwójne ogłoszenie $700.  Kolejna edycja biuletynu 

ukaże się na Boże Narodzenie. 

 

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. 

   II – Collection -  Przyszłą niedzielę, 17 października, 
będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się 
również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas 
Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej 
modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła 
misyjne Kościoła. II – taca w całej Archidiecezji będzie 
zbierana na „World  Mission Sunday”.   

 

  WYPOMINKI -  w miesiącu listopadzie modlimy się za 

zmarłych z naszych rodzin. Przy biuletynach znajdują się 

koperty, na których proszę wypisać – czytelnie – imiona 

zmarłych, za których będzie odprawiona Nowenna 9 Mszy 

św. od 1 do 9 listopada i różańcowa pamięć przez cały 

miesiąc. 

 

  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, trwają w 

następującym porządku:. 
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  

 

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

 

 
 Oferta: Experienced Clothes Presser w Boca Raton  
tel: 561-367-9953  (1x) 
 Oferta: Polska Firma poszukuje spawacza/fabrykatora. 

Spawanie (mig,tig) aluminium, stainless steelo, obróbka, 

szlifowanie, ciecie tel:954-532-6697 Rafał (2x) 
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 (1x) 
Oferta: We are looking for Polish cleaning maid to work in our 
apartment once or twice a week. Possibly as well help us with 
serving  when we are hosting big groups. We are based in Miami 
Brickell. Please let me know via email zeoli16@hotmail.com or 
tel: 985-687-7395 Olivier 
  
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:954-532-6697
tel:786-461-6117
mailto:zeoli16@hotmail.com


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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


