
    XXXII Niedziela Zwykła  

       7 listopada 2021 r  
 
Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  

Kolejna niedziela, kolejny świąteczny dzień w naszym 

życiu. Chcemy ucieszyć się każdym takim dniem. Z 

jednej strony spotkanie z Bogiem, z drugiej dzień 

wytchnienia, odpoczynku. I jeśli naprawdę nie 

chcemy…nie musimy dziś nigdzie spieszyć się, biec za 

czymś. Odpocznijmy troszeczkę przed Bogiem i z Nim 

po całotygodniowej pracy, zajęciach, obowiązkach. 

W dzisiejszy świąteczny dzień Jezus zachęca nas do 

życia w prawdzie. Faryzeusze byli nauczycielami, ale 

nagle ich szaty stały się dla nich ważne, ich pierwsze 

miejsca miały oznaczać ich wielkość. Jezus mówi 

prosto: „Strzeżcie się ich”. Strzeżcie się takich postaw,  

gdzie nie chodzi o serce, o prawdę jaka możemy ukazać 

Bogu, drugiemu człowiekowi ale o postawę pełna 

nadęcia, pychy, ludzkiej próżności a przede wszystkim 

nieprawdy o sobie. Kiedy przychodzimy do Jezusa nie 

musimy ubierać się jak aktorzy i odgrywać jakieś roli.  

Nie musimy udawać ludzi, którymi nie jesteśmy. Uboga 

wdowa była prawdziwa w swojej relacji z Bogiem. 

Ofiarowała Bogu po ludzku niewiele, ale Bóg widział ze 

przez te dwa grosze zaufała Mu do końca. Jezus chce 

nas prawdziwymi dzisiejszej niedzieli,  bo taka postawa 

- jest także postawa zaufania, a On - Bóg dzięki naszej 

szczerej postawy przed Nim może prawdziwie dotknąć 

naszego serca. 

Za kilka dni będziemy przeżywali kolejną rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez nasza Ojczyznę. Choć 

żyjemy dziś z daleka od niej warto zwrócić uwagę na 

kilka spraw. Chcemy i musimy na emigracji być 

prawdziwymi Polakami. Dziś nie musimy się kryć z tą 

prawdą, nie musimy udawać ze nie mamy z Polską nic 

wspólnego. Jesteśmy Polakami których Ojcowie 

walczyli i oddali życie za Niepodległość Ojczyzny, 

Jesteśmy Polakami których Dziadkowie przez 123 lata 

walczyli o polska mowę, polski jezyk. Jesteśmy „smutni  

i godni pożałowania” kiedy odgrywamy role wielkich 

Amerykanów na oceanem. Nigdy nimi nie będziemy i 

nie jesteśmy w żadnym momencie naszego zycia. 

Prawdziwi jesteśmy tylko wówczas, kiedy w każdej 

chwili naszego życia jesteśmy Polakami z piękna 

historia i wiara naszych Ojców. 

 Dzisiejszy dzień pragnę podziękować Rodzicom, 

dzieciom, nauczycielom z naszej Polskiej Szkoły, którzy 

są naszymi „bohaterami na emigracji” poprzez starania 

by walka na smierć i życie naszych Dziadków nie poszła 

na marne, Kochani bądźmy ludźmi jednej wiary, chrztu 

który przyjęliśmy jako Polacy i bądźmy dumni z tego, 

ze porozrzucani po całym świecie możemy dbać o wiarę, 

mowę i kulturę naszy Ojców, ze możemy być Polakami. 

Do zobaczenia w drodze Kochani Rodacy,   

 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. Boże, w dobroci ……………………..…...284 

2. Nie umiem dziękować………………….…426 

3. Zbliżam się w pokorze ……………….......168 

4. Wspaniały dawco miłości.….……………..505 
5. Nie rzucim, Chryste.................................... 325 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 6 listopada 

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 – córka z rodz.   

3:30 PM  O Boże bł. i opiekę  Pani Jasnogórskiej dla 

Chrystiana Grochowskiego na czas misji w Kuwejcie                                                                                                              

.                                                                     /Miami/ 

6:00 PM  +Stanisław Chermański  - córka z rodziną                                                                                                        

.                                                                  /Pompano/ 

 

Poniedziałek 8 listopada    
7:00 PM   za zmarłych z kart wypominkowych (8) 

Wtorek 9  listopada  Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

7:00 PM  za zmarłych z kart wypominkowych (9) 

Środa 10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i 

doktora kościoła  

8:00 AM ++Janina i Marian – Grażyna Oszywa 

Czwartek 11 listopada  wspomnienie św. Marcina z Tours, 

biskupa 

8:00 AM +Ks. Stanisław Rakiej – Melania Wiatrowska 

 Piątek 12 listopada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i 

męczennika    
7:00 PM  +Ludwika Podowska  

Sobota 13 listopada  wspomnienie św. Benedytka, Jana, Matusza, 

Izaaka, i Krystyna pierwszych męczenników Polski    

8:00  AM  O Boże bł. dla Gabrysi i jej rodziny - Rodzice 

 

 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 25 r. urodzin  - Mama i brat.   

3:30 PM  +John  – int. od  Przyjaciół                  /Miami/ 

6:00 PM  w intencji Parafian                        /Pompano/ 

 



KOLEKTA  XXXI  Niedziela Zwykła    31. X.  2021 

Pompano  $  1685    Lantana    $533        Miami  $ 455 
Wszystkich Świętych  $575  
Szkoła  $353             ławki $500         
   Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy 
w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 

                   Lektorzy – 14  listopada  2021 r. 

 9:00 AM   Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk      

11:00 AM  Janusz Wielga i Beata Redlicka  

 
 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 śp. Natalii i 
Zbigniewa Kysiak.  
                                      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: Krystyna i Marek Osypka       
Dochód wyniósł  $358,   Donacja ciasta:  Rafał Gajdek  

                                                     Serdeczne Bóg zapłać. 

 
Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z 

Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My 

cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie 

wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do 

Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie 

kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. 

Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – 

oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.  

         We wtorek, 9 listopada świętujemy rocznicę 

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że 

jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika 

Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką 

wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało 

się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano 

bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, 

Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. 

Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się 

łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i 

Świata”. 

 

  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. 

  

Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o 

zmarłych. Polecajmy ich Bożemy miłosierdziu. 

  

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! 

 

  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 

obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. 

Miłej i błogosławionej niedzieli. 

 

   
 

 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:786-461-6117 (3x) 
Oferta: Sprzedam obrazy polskie Nine l-  tel 561-964-7483 (11x) 
  

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  

 

tel:(954)
file:///D:/Data/ourlady/%20tel:954-532-6697
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 


