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2. To

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,
Miłość - to słowo które dobrze znamy. Za tym słowem
kryje się przepiękny obszar życia człowieka.
Doświadczenie Miłości sprawiło w życiu wielu
niespotykane owoce. O miłości napisano tyle poezji,
książek, piosenek, nakręcono tak wiele filmów.
Dzisiejsze Jezusowe słowo wzywa nas wszystkich do
miłości Boga - który nas pierwszy umiłował i miłości
bliźniego, która jest odpowiedzią na doświadczenie
miłości otrzymanej od Boga.
Nieustannie w sercu każdego z nas możemy odkrywać
dwie postawy. Pierwsza to ta kiedy z głębokości swego
serca wyrażamy naszą miłość do Boga do drugiego
człowieka. Kochamy ludzi, obdarowujemy ich sercem
wypełnionym miłością. Druga to ta kiedy oczekujemy
na Miłość, poszukujemy, tęsknimy za nią. To wszystko
dzieje się w nas.
Jutrzejsza uroczystość Wszystkich świętych pokazuje
nam rzesze ludzi, którzy w swoim sercu odkryli Miłość
Boga i ta miłością obdarowywali innych. Błogosławieni,
szczęśliwi ludzie którzy szli po tej ziemi kochając. To ci
dla których Miłość o której mówi dzisiaj Jezus stała się
najważniejsza. To ci którzy posłuchali Jezusa.
Mamy dzis kolejna szanse doświadczenia jak jesteśmy
kochani przez Boga, a jednocześnie wezwani do miłości.
Nasza pamięć o zmarłych w tym tygodniu będzie także
wyrazem miłosnej pamięci o tych, których już nie ma
między nami.
„Miłość jest piękna Ty dobrze o tym wiesz, gdy Ktoś
Cię kocha i Ty go kochasz tez; Miłość jest piękna to
oczywisty fakt. Miłość co daje i nigdy nie chce brać.”.
To słowa jednej z piosenek. Niech Miłość wypełnia
nasze serca, niech nie będzie między nami ludzi którzy
cierpią z powodu braku miłości. Bo człowiek wiele może
wytrzymać, ale braku miłości z pewnością już nie.
Kochani ruszamy w nasza pielgrzymkę życie. Niech
miłość prowadzi nas i wypełnia nasze serca abyśmy
mogli obdarować nia wszystkich napotkanych. Ja
pragnę dziś podziękować za serce okazywane na
drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. 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 30 października
7:00 PM +Ks. Stanisław Rakiej –Parafianie z Lantany.
.
/Lantana/

XXXI Niedziela Zwykła 31 X. 2021
9:00 AM ++Edwin Milkiewicz - rodzice
11:00AM O Boże błog. i opiekę Pani Jasnogórskiej dla Kasi
z okazji urodzin – dziadkowie
2/ Dziekczynno błagalna w intencji parafian za okazaną
życzliwość, pamięć i serce.
3:30 PM W intencji Parafian
/Miami/
6:00 PM W intencji Oliwi z okazji 13 urodzin z prośbą o
Boże błog. i opiekę Pani Jasnogórskiej
/Pompano/
Poniedziałek 1 listopada -Wszystkich Świętych
11:00 AM +Marek Raczkowski oraz Józef, Stanisław i
Wanda Uroda - Anna
7:00 PM za zmarłych z kart wypominkowych (1)
Wtorek 2 listopada - Dzień Zaduszny
11:00 AM ++Stanisława i Paweł oraz Tomasz Podlacha
7:00 PM za zmarłych z kart wypominkowych (2)
Środa 3 listopada
8:00 AM za zmarłych z kart wypominkowych (3)
Czwartek 4 listopada wspomnienie św. Karola Boromeusza,
biskupa

8:00 AM za zmarłych z kart wypominkowych (4)
Piątek 5 listopada Pierwszy Piątek Miesiąca
7:00 PM za zmarłych z kart wypominkowych (5)
Sobota 6 listopada
8:00 AM za zmarłych z kart wypominkowych (6)
7:00 PM za zmarłych z rodziny Chmura, Niemiec, Kulas
i Szpytma – int. od Marii i Marka.
/Lantana/

XXXII Niedziela Zwykła 7.XI. 2021
9:00 AM za zmarłych z kart wypominkowych (7)
11:00AM +Stanisław Hauder – corka z rodz.
3:30 PM W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
.
/Miami/
6:00 PM +Stanisław Chermański - córka z rodziną
.
/Pompano/
KOLEKTA XXX Niedziela Zwykła 24. X. 2021
Pompano $ 4005 Lantana $591
Miami $62
II- taca Lantana $351
Szkoła $1362
Piknik $2903
Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy w
Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!

Lektorzy – 7 listopada 2021 r.
9:00 AM Natalia i Amelia Tomaszewski
11:00 AM Katarzyna i Artur Zieliński
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 Naświętszym Sakramentem będzie
płoneła w tym tygodniu w intencji córki Ewy o Boże bł.
i opiekę MB Jasnogórskiej – intencja od Mamy Jadwigi.
Kwiaty są ofiarowane przez rodz. Pawłowskich, w
podziękowaniu św. Antoniemu za znalezione zguby.
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

Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim,
którzy pomogli przy zoorganizowaiu pikniku w
ubiegłą niedzielę: Wiesia i Radek i Mateusz Kotarscy,
Krysia i Zenek, Tadeusz Jankowski, Dorota Perez, Anna
i Sebastian Kotarski, Karina Stenger, Łukasz Kotowski.
EURO-Deli za donację ciasta i bigosu oraz wszelką
pomoc. Dochód wyniósł $2903.
Many thanks goes to „Knights of Colombus”, for
supplying picnic tables for our events last Sunday.
Podziękowania serdeczne pragniemy wyrazić
wobec Andrzeja i Doroty Kotowskich oraz Sebastiana i
Anny Kotarskich za ufundowanie nowych lodówek do
Sali parafialnej oraz Braciom Kotarskim za nowy Grill
do pysznych kiełbasek i nie tylko…
Cieszymy się, że w naszej parafii coraz więcej serc,
które usłyszały św. Pawła który powiedział: „więcej
jest radości w dawaniu aniżeli w braniu”.
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.
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.

Jutro, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich
Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą
one sprawowane według następującego porządku: rano o
godz. 11 AM i wieczorem o godz. 7:00PM. W tę
uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych
wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez
życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są
oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne
spotkanie z Ojcem w niebie.
W tych listopadowych dniach w sposób szczególny
pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie
wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z
tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z
wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie
dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane,
zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy
Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na
grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w
oczach Pana Boga.
W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno
nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
We wtorek, 2 listopada, który jest jednocześnie
pierwszym piątkiem miesiąca, wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w
naszym kościele będą sprawowane dwie Msze Święte w
godz. 11:00 AM i 7:00PM Nie zapominajmy też, że przez
osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy
ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich
intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków,
to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św.,
odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Świętego
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek. W piątek
będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za
lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji
Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o godz. 7:00 PM
Zmiana Czasu – w sobotę 6/7 listopada „Daylight Saving
Time Ends” czyli przesuwamy czas o godzinę do tyłu.

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: Experienced Clothes Presser w Boca Raton
tel: 561-367-9953
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 (8x)
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
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 (9x)
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:786-4616117 (3x)
Oferta: Sprzedam obrazy polskie Nine l- tel 561-964-8473
(11x)

Club „SOBIESKI” zaprasza 2 listopada 2021 r. na Refleksje
Zaduszkowe, czyli wspólne przyzywanie tego dnia przy
świecach
i wspomnieniach literackich. Godz. 8:00 PM . wstęp wolny.

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.

