
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla  
Wszechświata  - 21 listopada 2021 r  
 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha Chrystusa. Chrystus jest 
Panem, a panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 
które nie przeminie. Chrystus na to się narodził i na to 
przyszedł na świat, aby przynieść prawdę i zbawić 
grzeszników przez wiarę w Niego. Chrystus jest Prawdą i kto 
tego nie uznaje, nie może narodzić się na nowo i wejść do 
Królestwa Bożego. Prawda jest tylko w Chrystusie i kto to 
uzna, wejdzie do Jego Królestwa, które nie jest z tego 
świata.  
Marek Ristau 
 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  
W uroczystość Chrystusa Króla gromadzimy się w naszej 

świątyni, aby oddać naszemu  Zbawicielowi cześć i chwałę. 

Dzisiejsza uroczystość jak żadna inna zaprasza nas do 

postawy uwielbienia. Stoimy dziś przed naszym Królem w 

postawie pokornej miłości. Oto nasz Król i Władca oznajmia 

nam dzisiaj: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. To 

prawda, którą w dniu dzisiejszym powinniśmy odkryć na 

nowo i ją przyjąć całym sercem. Jezusowe Królestwo to 

rzeczywistość,  która nigdy nie będzie w żaden sposób 

podobna do tego co proponuje dzisiejszy świat. Człowiek 

przynależący do Jezusowego Królestwa to człowiek pokoju, 

pojednania, zgody, prawdy, cierpliwości; to człowiek nadziei i 

miłości, przebaczenia i pełny miłosierdzia. 

Podążając za Jezusem naszym Panem chciejmy w naszych 

sercach znaleźć radość z tego, że możemy być uczestnikami 

budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Z Bożą pomocą i 

łaską przyczyniajmy się do tego, by zmieniały się nasze serca, 

by nasze rodziny były miejscem gdzie miłość zwycięża, by 

nasze środowiska stawały się lepsze i piękniejsze na Bożą 

chwałę. 

W dniu dzisiejszym wszyscy Chrystusowcy posługujący 

Polakom na całym świecie obchodzą swoje patronalne święto. 

Zachęcam Kochani do modlitwy za każdego Chrystusowca. 

Wśród nich są tacy których poznaliście, tacy których poznacie 

ale i tacy których może nie spotkacie nigdy na drogach swego 

pielgrzymowania. Zechęcam jednak do modlitwy za 

wszystkich,  ponieważ ta Wasza modlitwa to wielki dar dla 

serc, które postanowiły poświęcić swoje życie walcząc o 

zbawienia polskich dusz żyjących na emigracji. 

 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. Chrystus Wodzem ……………………......207 

2. Króluj nam Chryste……………………….210 

3. Kłaniam się Tobie ………………………..144 

4. Cóż Ci, Jezu damy………………………..191 
5. O Chryste Królu…………………………. 212 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 20 listopada 

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/ 

 

Poniedziałek 22 listopada  wspomnienie św. Cecyli  dziewicy, i 

męczennicy 
7:00 PM    ++Regina i Leszek Mizgier   

Wtorek 23  listopada   

8:00 AM   +Janusz Konik (17 r.śm,)  - mama 

Środa 24 listopada wspomnienie św. męczenników Andrzeja 

Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy 

8:00 AM  +Teresa Czerska  (14 r.śm) - siostra 

Czwartek 25 listopada    Thanksgiving 

8:00 AM Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę  dla Katarzyny –mama Teresa 

 Piątek 26 listopada   
7:00 PM  +Ks. Stanisław Rakiej  

Sobota 27 listopada  

8:00  AM ++Franciszek i Zygmunt Kamińscy  - córka i 

siostra  

   

 7:00 PM  ++Agnieszka i Walenty Kania – córka 

Genowefa                                                    /Lantana/ 

 

I Niedziela Adwentu   -28 listopada 2021 r. 
9:00 AM    W intencji zmarłych z Kółka Różańcowego 

 o dar życia wiecznego dla Nich. 

11:00 AM + Adam Jabłoński oraz +Marianna 

Jachołkowska – Ewa 

3:30 PM W intencji Parafian                          /Miami/ 

6:00 PM Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski za 

wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej.          /Pompano/ 

 

KOLEKTA  XXXIII  Niedziela Zwykła    14. XI.  2021 

Pompano  $  2659    Lantana    $462     Miami  $ 272 
Świece $187          ławki $1000           ogłoszenia  $1400  
   

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

 

 



SKŁADKA NA SEMINARIUM  CHRYSTUSOWCÓW ! 
Dzisiaj  obchodzimy Uroczystość Chrystusa Jezusa 

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.  

 

Za tydzień druga składka będzie zbierana na 
„Campaign for Human Development” 

 

                   Lektorzy – 28  listopada  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Szczechura i Agnieszka Antoniuk      

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.. Świeca przed Najświętszym Sakramentem w tym 
tygodniu będzie płonęła w intencji świętej pamięci 
Adolfa Tarchała – żona   
                                      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 Rodzice Polskiej Szkoły. 
Dochód z pikniku   $1392       Serdeczne Bóg zapłać!  

 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Uroczystość tę wprowadził do liturgii Kościoła papież 

Pius XI w 1925 r. Kończy ona rok w liturgicznej 

rachubie czasu. Za tydzień rozpoczniemy nowy rok 

liturgiczny i pierwszy  jego okres –Adwent. 

Królestwo Chrystusa przyszło z chwilą narodzin., 

Chrystus przyszedł  jako Król i ciągle na nowo 

przychodzi każdego dnia. Równocześnie Pan powróci, 

przyjdzie, by definitywnie ugruntować, wypełnić, 

zrealizować swoje Królestwo prawdy, miłości, 

zbawienia. Oby Pan dał każdemu z nas to szczęście 

zobaczenia Jego, rozpoznanie Jego bosko – ludzkiego 

oblicza, chociaż to szczęście dane nam jest w każdej 

Eucharystii pod postaciami chleba i wina. 

 

Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i 

pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i 

odpowiednio duchowo nastawieni. 

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! 

 

Chrzest św.- Dzisiaj do Wspólnoty Kościoła poprzez 

sakrament chrztu św. zostali  włączeni  Izabella Sofia 
Rosołowska oraz Adam Rafał Rosołowski. 
Serdecznie witamy Ich 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 swoich 

dzieci chcieli przedstawić Ich Bogu i powierzyć Jego 

opiece. 
 

Nowi Parafiane! 
Serdecznie witamy koleje rodziny w naszej Wspólnocie 
Parafialnej: 

Uszula Pacion 
Aneta & Dariusz  Ryczek 

 

  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej 

na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli 
 

  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.  

 

   
 

   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  (6x)  

 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  
(7x) 
Oferta: 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 (1x) 

tel:(954)
%20tel:954-532-6697
mailto:cmt@cmtmarine.com
tel:786-461-6117


 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 (2x)  
Oferta: Sprzedam  polskie obrazy Niniel-  tel 561-964-
7483 (9x) 
 

Sylwetser  - piątek 31 grudnia w Polish-American Club 
„POLONEZ” zaprasza na zabawę Sylwestrową. Goście 
$130, członkowie $100. Ilość miejsc, ograniczona. 
Rezerwacja Tadeusz  Medykowski tel:954-401-6359 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i 
Pana 

Jezu Chryste, królu Wszechświata, 
Panie nasz i Boże, 

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 
nasz Zbawicielu!,  

Ty, któryś mówiłeś, 
że królestwo Twoje nie jest z tego świata, 

który wzywałeś nas do szukania królestwa Bożego 
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: 

„przyjdź królestwo Twoje”, 
wejrzyj na nas stojących przed Twoim majestatem. 
Wywyższamy Cię, Oddajemy Ci cześć i uwielbienie. 

Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu 
i Twemu prawu. 

Świadomi naszych win 
i zniewag zadanych Twemu Sercu 

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy  
i zaniedbane dobro. 

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. 
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej chwały, 

Dziękować za nieskończone miłosierdzie, 
Które okazujesz z pokolenia na pokolenie, 

Wiernością i posłuszeństwem 
Odpowiadać na Twoją miłość. 

Boski Królu naszych serc, 
Niech Twój Święty Duch 

Wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, 
Chroni od zła i dokonuje naszego uświęcania. 

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie 
I posłannictwo Kościoła. 

Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, 
Króluj w każdym narodzie, 

Na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy 
I dla zbawienia ludzi. 

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta 
I świat cały objęło Twoje Królestwo: 

Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, 

Teraz i na wieki wieków  Amen. 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 


