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       3 października 2021  
 

Bóg stworzył wszystko dla swojej chwały... Na początku 

stworzenia dla swojej chwały stworzył człowieka. Na obraz 

Boga stworzył go. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. 

Zarówno Jezus, jak i my, których On pojednał z Bogiem, 

mamy jednego Ojca. Dlatego Jezus nazywa nas swoimi 

braćmi. Rzeczywiście, dziećmi Bożymi jesteśmy i 

rzeczywiście braćmi Jezusa jesteśmy.  
Marek Ristau. 

 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  
Dzisiejszej niedzieli gromadzi nas wszystkich  Boży Duch, 

który pragnie uświęcać nasze serca przez Boże Słowo 

skierowanie do nas, przez ofiarę Jezusa Chrystusa złożona 

z samego siebie za nas, oraz przez Komunie święta, która 

jest pokarmem na drogach naszego życia. 

Boże Słowo przypomina nam zamysł Boga samego wobec 

człowieka: mężczyzny i kobiety którzy poprzez 

małżeństwo aż do śmierci maja realizować Boży plan 

budowania rodziny podczas ziemskiej pielgrzymki. Jest to 

oczywiście BOZY PLAN, ZAMYSŁ, który nieustannie 

kieruje do ludzi którzy podążają za Nim. I chcemy sobie 

kochani po raz kolejny przypomnieć i powiedzieć ze jest to 

najlepszy plan by rodzina, dzieci, wnuki wzrastali w 

miłości podczas ziemskiej pielgrzymki bo jest to BOZY 

PLAN!!! To ze dzis świat troszeczkę próbuje to wszystko 

zniszczyć to oczywiste…bo świat nie rozumie Boga ani nie 

chce Go słuchać. My wszyscy, którzy podążają za Bogiem 

chcemy to przyjąć, rozumieć i realizować. Najlepszy plan 

Boga dla człowieka!!! Przypomnijmy sobie kochani 

najszczęśliwsze chwile z dzieciństwa…to te kiedy 

mogliśmy z mama, tata, rodzeństwem, dziadkami spotykać 

się spędzać czas, śmiać się i przezywać wspólnie 

uroczystości rodzinne. Niestety najtrudniejsze chwile to 

były te kiedy w domu były kłótnie, krzyki szczególnie 

między rodzicami a najboleśniejsze były te kiedy 

dowiadywaliśmy się, ze mama, albo tato już z nami nie 

będą mieszkali…ze się wyprowadzili, albo musieli sie 

wyprowadzić. Często nawet po wielu latach, już jako 

dorośli ludzie nie możemy sobie poradzić z tymi 

sytuacjami, które miały miejsce w naszych rodzinach. 

Chcemy kochani dzisiejszej niedzieli dziękować Bogu za 

dar małżeństwa ze te chwile radości i wesela w naszych 

rodzinach…chcemy gorąco modlić sie ze te rodziny, które 

przezywają trudny czas, niech u Boga znajda pomoc w 

zrozumieniu, ze życie małżeńskie jest ofiarowywaniem 

siebie dla rodziny, ze „prawdziwa miłość zawsze daje a 

nigdy nie chce brać” 

Wszechmogący Boze, który poblogoslawiles zawarte 

związki małżeńskie, które takze w głębokości swoich serc 

wierzyli mocno ze prawdziwa miłość nigdy nie ustaje,   

prosimy w swojej dobroci i łaskawości wspomóż je 

potrzebnymi darami. Błagamy umacniaj ich miłość, aby 

mogli dalej realizować te wielka prawdę ze prawdziwa 

miłość, która  Ty umocniłes  nigdy sie nie kończy. Tobie 

niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. 

  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. Zawitaj Królowo………………………...272 

2. Nasz Pan jest dobrym……………..…......417 

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz………….......179 

4. Już gościsz, Jezu,………… ……….….…182 
5. Do Ciebie, Matko...................................... 235 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 2 października 
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   

2/+Janusz Rydzkowski zm w Polsce 

3:30 PM  W intencji Parafian                            /Miami/ 

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

.                                                                        /Pompano/ 

Poniedziałek 4 października  wspomnienie – św Franciszka z 

Asyżu 

7:00 PM   +Janina Kuryś - Barbara  

Wtorek  5 października  wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 

zakonnicy 

8:00 AM  W intencji Riley z okazji urodzin z prośbą o 

Bożą opiekę i wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej - 

dziakowie  

Środa 6 października  

8:00 AM  +Teresa Knosala - przyjaciele  

Czwartek 7 października  Najśw. Maryi Panny Różańcowej 

8:00 AM +Stanley Buryn  - Krystyna i Tadeusz Pawelec 

 Piątek 8 października  -   

7:00 PM  ++Anna i Józef  Sobolewscy 

Sobota 9 października   

8:00 AM    O Boże błog. dla  Aleksandra Granda w 21 

urodzin - mama  

 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/ 



KOLEKTA  XXVI  Niedziela Zwykła 26 września  2021 

Pompano  $2374      Lantana    $685       Miami  $258 
Lantana II taca $315 

Szkoła $1900 

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

 

                   Lektorzy – 10 października  2021 r. 

 9:00 AM   Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM  Ewa Sosnówka i Barbara Król 

 
 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 o zdrowie dla Ewy Pigna – int. 
od Jawigi 
Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie płoneła w 
tym tygodniu w  intencji   wnusi Riley z okazji urodzin. 
                                                 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:  Aneta i Kasia 

Dochód wyniósł  $397   Donacja ciasta :Rafał Gajdek, 

Anna Babel, Renata Jerzewska i Halina Sawczuk.       

                                                              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. 
 

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. 

  

 Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i 

we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa 

różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej 

Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i 

całego świata. „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie 

obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki 

Odkupiciela”   

        Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie 

jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, 

można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych 

dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy 

odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty 

tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – 

tajemnice światła. 

      W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w 

czwartek, 7 października.  

       We wtorek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową 

polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej 

wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego 

świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania 

duchowości i pobożności Świętej Siostry Faustyny. 

 

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

 

Od dzisiaj 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. 
 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.  

 

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: Experienced Clothes Presser w Boca Raton  
tel: 561-367-9953  (2x) 
 Oferta: Polska Firma poszukuje spawacza/fabrykatora. Spawanie 

(mig,tig) aluminium, stainless steelo, obróbka, szlifowanie, ciecie 

tel:954-532-6697 Rafał (3x) 
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 (2x) 

tel:(954)
tel:954-532-6697
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. 

 

 

 

 


