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14 listopada 2021 r

Słowa Chrystusa nigdy nie przeminą, ale wszystkie
wypełnią się co do joty. On zapowiedział, że przyjdzie
powtórnie na obłokach z wielką mocą i chwałą. Nie
znamy dnia ani godziny Jego przyjścia, ale wiemy, że
stanie się to po wielkim ucisku, jakiego nie było od
początku świata i jakiego już nigdy nie będzie. Przybliża
się koniec wszystkiego. A jakiż koniec czeka tych,
którzy
nie
wierzą
Ewangelii
Bożej?
Marek Ristau

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,
Nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie z Chrystusem
podczas Eucharystii pozwala nam w ten listopadowy
czas na zatrzymanie, refleksje, rozważanie. Jest prawda,
że z pewnością chcielibyśmy, by te nasze refleksje
zawsze były dobre, pełne fajnych wniosków,
pozytywnych ocen - i z pewnością do wielu takich
jesteśmy w stanie w ten dzisiejszy dzień dojść, odczytać
je, odkryć. Wiemy jednak, ze kiedy podejmujemy ten
trud to także pojawiają się refleksje trudne, których nie
bardzo lubimy czy też nad którymi chcemy się pochylić,
zatrzymać. Chciejmy jednak w blasku Jezusowej
obecności tego dokonać, pragnijmy wraz z Jezusem to
rozważyć co w sercu jest dla nas ważne. W Jego świetle,
w Jego obecności zawsze łatwiej widzieć właściwie,
dobrze, a przed wszystkim z pożytkiem dla naszej duszy
podczas naszego z Nim pielgrzymowania. Pod koniec
roku liturgicznego Jezus przypomina nam prawdę o
końcu świata. Przypomina nam prawdę o miejscu
naszego wiecznego przebywania. Chce abyśmy pośród
wielu spraw, które podejmujemy każdego dnia nie
zapominali nigdy o tym co ważne, a nawet
najważniejsze - o życiu wiecznym każdego z nas.
„Czuwajcie i módlicie się w każdym czasie, abyście
mogli stanąć przed Synem Człowieczym.”. Drodzy
idźmy dalej za Jezusem Chrystusem naszym Panem by
nasze serca zawsze były na spotkanie z Nim w
wieczności. 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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INTENCJE MSZALNE
Sobota 13 listopada
7:00 PM ++Łucja i Mieczysław Izdebscy - córki
.
/Lantana/.

XXXIII Niedziela Zwykła 14.XI. 2021
9:00 AM +Henryk Malinowski (1 r. śm.) - Rodzina
11:00AM O zdrowie i Boże bł. dla Michała Redlickiego z
okazji 28 r. urodzin - Mama i brat.
3:30 PM +John – int. od Przyjaciół
/Miami/
6:00 PM w intencji Parafian
/Pompano/
Poniedziałek 15 listopada
7:00 PM +Teresa Knosala - Przyjaciele
Wtorek 16 listopada
8:00 AM O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla
Jadwigi Siwik - Jadwiga
Środa 17 listopada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,
zakonnicy

8:00 AM O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla
Wiesława i Elizy Kudry
Czwartek 18 listopada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy

8:00 AM + Dziękczyno-błagalne z prośbą o opiekę dla
Dzejsa i Dzajdena
Piątek 19 listopada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i
męczennika

7:00 PM O rozwój dzieł Radia Maryja i TV Trwam
Sobota 20 listopada wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera

8:00 AM +Tadeusz Jarosz (6r. śm.)
7:00 PM +Marian Stojak – Barbara i Tadeusz
.

/Lantana/

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechswiata
21 listopada 2021 r.
9:00 AM W 4 rocznicę ślubu Łukasza i Zary - Rodzice
11:00AM W intencji Chrystusowców z okazji i ch
Patronalnego święta.
3:30 PM +Eugeniusz Łętowski
/Miami/
6:00 PM W intencji Parafian
/Pompano/
KOLEKTA XXXII Niedziela Zwykła 7. XI. 2021
Pompano $ 2062 Lantana $580
Miami $ 190
Świece $222
ławki $1000
ogłoszenia $1750
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy w
Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

SKŁADKA NA SEMINARIUM CHRYSTUSOWCÓW !

Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a
więc rodziny zakonnej, której kapłani prowadzą od lat
duszpasterstwo wśród miejscowej Polonii. Z tej też okazji,
jak co roku, zebrana zostanie druga składka na utrzymanie
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Prosimy o
używanie specjalnych kopertek wyłożonych z tyłu kościoła
obok biuletynów.
„Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej” to hasło
Chrystusowców, wspólnoty zakonnej założonej w 1932 r.
przez Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda.

Lektorzy – 21 listopada 2021 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Ewa Sosnówki i Barbara Król
KWIATY
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DO

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej
na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym a także Światowy Dzień Ubogich,
ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na
zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech
nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać
potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas.
Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne
organizacji społecznych i kościelnych.
W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny
uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

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.. Świeca przed Naświętszym Sakramentem będzie
płoneła w tym tygodniu w intencji o zdrowie i Boże
błog. dla Ewy Pigna.
Kwiaty ofiarowały Róże Różańcowe.
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: Izabella Kruczek, Alexander Anania oraz
Paulina Dębek
Dochód wyniósł $562, Donacja ciasta: Rafał Gajdek
Serdeczne Bóg zapłać.
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 954-5453861. Przypominam, iż koszt ogłoszenia wynosi $350 na
rok a podwójne ogłoszenie $700. Kolejna edycja biuletynu
ukaże się na Boże Narodzenie.

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

Zmiana adresów – osoby, lub rodziny, które zmieniły
adres, proszone są o przekazanie nowego adresu do biura
Misji. Dziękuję bardzo!

Oferta: Polska Firma w Pompano Beach, poszukuje
pracownika do obróbki metalu: stainless steel i aluminium
(cięcie, polerowanie, szlifowanie, obróbka na maszynach,
spawanie TIG, MIG, etc.)osoby zainteresowane prosimy o
kontakt tel:954-532-6697 Rafał lub email: cmt@cmtmarine.com
(7x)
Oferta: Poszukuję kobiety do pracy. Sprzątanie domków w
lokalizacji Boca, Delray, Boynton. Praca wspólna, lub osobno, 5
dni w tygodniu, bądź do uzgodnienia, w miłej i przyjaznej
atmosferze. Szczegóły pod nr. tel: 954-398-4756 (8x)
Oferta: Okazja! Apartament w Miami Beach for sale 1/1
2 balkony 5-te piętro dwa bloki do oceanu, blisko sklepy, kościół,
dobra lokalizacja,best offer $175,000. Tel:786-461-6117 (2x)
Oferta: Sprzedam obrazy polskie Niniel- tel 561-964-7483 (10x)
Oferta:Do wynajęcia mieszkanie 1/1 po remoncie, kompletnie
umeblowane i wyposażone nad jeziorem Osborne, w Lake
Worth, Murry Hills Associatione, over 55, $1300 na miesiąc.
3120 Cynthia Lane Apt. 112 Lake Worth, Fl 33461 - Danuta
Tel: 561-843-9855 (3x)

Club”SOBIESKI”
zaprasza na Obiad z okazji Święta
Dziękczynienia (Thanksgiving Dinner). Rezerwacja miejsc do
18 listopada: Maria Bolko 561-537-1785
członkowie
$25,Goście $35.
Niedziela 12 grudnia 2021 r. Klubowy Opłatek
Rezerwacja miejsc do 5 grudnia: Maria Bolko
Tel: 561-537-1785. Członkowie $25, Goście $35
Klub Sobieski, 4725 Lake Worth Rd, Greenacres, Fl 33463
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.

