BIULETYN
PARAFIALNY

POLSKA MISJA KATOLICKA MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
OUR LADY OF CZESTOCHOWA MISSION
2400 NE 12TH ST., POMPANO BEACH, FL 33062
TEL: (954) 545-3861

I-II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
6-20 MARZEC 2022

“Jezus odpowiedział: Napisane jest: Nie samym
chlebem żyje człowiek; Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz; Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego.”
Lk 4, 4.8.12

"Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, ze tu
jestesmy; (...) a z obłoku odezwał się głos: To
jest Syn moj, Wybrany, Jego słuchajcie”.
Lk 9, 33.35

Duszpasterstwo
prowadzone przez
Księży z Towarzystwa
chrystusowego dla
Polonii
WWW.TCHR.US

WYDANIE JUBILEUSZOWE

25-LECIE POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA

Kościół -Wspólnota parafialna

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i goście naszej parafii

Środa Popielcowa rozpoczęła tegoroczny
Wielki Post. Tego dnia usłyszeliśmy
wezwanie: ”Nawróćcie się do mnie całym
sercem przez post, i płacz i lament”.
Wezwanie to nabiera szczególnego znaczenia
w świetle wydarzeń wojennych, ktore
rozpoczely sie na wschodzie Europy.
Człowiek pogubił się w przeżywaniu
dzisiejszego świata, przestał rozumieć misję
jaką otrzymał od Boga, kiedy Ten stwarzał go:
“Uczyńmy człowieka na swój obraz i
podobieństwo, podobnego nam”. Pogubilismy
sie i my, którzy może nie mamy udziału w
wojennych manewrach a jednak przez grzech
zabijamy samych siebie i tych którzy są wokół
nas. Daleko odeszliśmy od tego pierwowzoru:
“Świętymi bądźcie jak i ja jestem święty - Bóg
Wasz”. Święty Paweł jeszcze raz woła do nas:
“Pojednajcie się z Bogiem”.
Kochani w tej perspektywie trzeba nam
przeżyć tegoroczny Wielki Post głębiej,
mocniej, bardziej świadomie, rozpoczynając
pracę z Boza laska nad swoim nawroceniem.
Ważne jest byśmy zrozumieli: to nie wszyscy
obok nas mają się nawracać, to nie ludzie,
którzy rozpoczęli wojnę maja sie ogarnac,to
nie moj maz, zona albo ktos kto według
naszych opinii jest złym człowiekiem Oni
też!!! Ale to wezwanie Boże jest skierowane
do serca każdego z nas. To my musimy podjac
te droge, wejść na nią i podążać z Boza laska,
z Jego pomocą. Weźmy sobie do serca słowa
rozpoczynające tegoroczny Wielki
Post:”Nawróćcie się do mnie całym swym
sercem przez post i płacz i lament.
Rozdzierajcie jednak Wasze serca a nie
szaty.”Drodzy zapraszam na te wspolna
droge. Będziemy się na niej spotykali.
Bądźmy dla siebie pomocni, zyczliwi ,
otwarci. Bądźmy pełni zrozumienia i Bożego
miłosierdzia dla wszystkich ludzi. Niech Bóg
swoja laska …widząc nasze czyny, nasz post,
przemienia nasze serca i czyni je wolnymi od
wszelkich nieprawości.
Do zobaczenia na drodze nawrócenia.
KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

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.
Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty,
bierzmowanie, pogrzeby a także listy
rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby,
przynajmniej od 4 miesięcy należące do
parafii.
RADA DUSZPASTERSKA
MARIAN JOCHIM (954) 675-7361
TADEUSZ JANKOWSKI (954) 817-5769
SEKRETARKA
TERESA KOŁOCZEK: (954) 776-1088
RADA FINANSOWA
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI
(954) 295-7355
BIBLIOTEKA
WIESŁAWA KOTARSKA
(954) 551-6561
SOBOTNIA POLSKA SZKOŁA, DANUTA ZJAWIŃSKA
TEL: (973) 508-4320
WWW.POLISHCHURCH.COM/POLSKA_SZKOLA

KALENDARZ LITURGICZNY
Niedziela, 6 marca
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela, 13 marca
Druga Niedziela Wielkiego Postu.
Sobota, 19 marca
Uroczystość św. Józefa.
Niedziela, 20 marca
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.

POMPANO BEACH
Msze św.

POLSKA MISJA KATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
2400 NE 12TH ST., POMPANO BEACH,
FL 33062

Niedziela
9:00am, 11:00am, 6pm
Dni powszednie
7:00pm: poniedziałek i piątek
8:00am: wtorek-czwartek, sobota

TEL: (954) 545-3861
FAX: (954) 532-1436
WEBSITE: WWW.POLISHCHURCH.COM
EMAIL: POLISHCHURCH@BELLSOUTH.NET
PROBOSZCZ: REV. HUBERT ZASADA, SChr

Intencje mszalne
Niedziela 6 marca
9.00 AM +Jerzy Wojcik, Maria Przystajko - int.od siostry z
rodzina
11.00 AM
1.+ Teresa Konieczna zmarła w Polsce - int.od corki z rodzina.
2. + Czesław Malinowski - int.od ks. Jana Malickiego.
3. W intencji Gabrysi i jej rodziny z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.
6.00 PM W intencji Kacpra z okazji urodzin z prośbą o Boże
łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Pani Jasnogórskiej.
Poniedziałek, 7 marca
7.00 PM O dar nieba dla zmarłych rodziców: Barbary i
Antoniego Kwiatkowskich.
Wtorek, 8 marca
8.00 AM + Julia Godawa - int. od siostrzenicy.
Środa, 9 marca
8.00 AM Matylda Łopata - int. od Przyjaciół.
Czwartek, 10 marca
8.00 AM Jolanta Nizanska - int. od Przyjaciół.
Piątek, 11 marca
7.00 PM Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie dla Marka
Przybyszewskiego.
Sobota, 12 marca
8.00 AM Dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę Pani
Jasnogórskiej dla Dzejsa, Dzejdena i Dawida.
Niedziela, 13 marca
9.00 AM O Boże Błogosławieństwo i opiekę Pani
Jasnogórskiej dla całej rodziny Pigna.
11.00 AM
1. + Zdzisław Zieliński - int.od żony i rodziny.
2. + Stanislawa Podlacha-Curly.
3. Dziękczynna za otrzymaną pracę przez Gabrysię z prośbą o
opiekę Pani Jasnogórskiej.
6.00 PM + Jadwiga Szeluga - int. od córki chrzestnej.

Poniedziałek, 14 marca
7.00 PM
W intencji Michała w 34 rocznice urodzin z prośbą o Boże
łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej.
Wtorek, 15 marca
8.00 AM
O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Pani
Jasnogórskiej dla Rodziców - int. od Marzeny i Macieja.
Środa, 16 marca
11.00 AM
W intencji Joanny Wittstock z prośbą o potrzebne łaski,
dary Ducha Św.
6.00 PM
W intencji Parafian żywych i zmarłych.
Czwartek, 17 marca
8.00 AM W intencji Cecylii z prośbą o szczęśliwą operację
w Polsce
Piątek, 18 marca
7.00 PM W intencjach Ojca św. TV Trwam oraz Radia
Maryja.
Sobota, 19 marca
11.00 AM - Uroczystość św. Józefa
Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o dalszą opiekę
Pani Jasnogórskiej i Boże łaski dla Teresy i dzieci.
Niedziela 20 marca
9.00 AM W intencji Kola Różańcowego z prośbą o Bożą
łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej.
11.00 AM
1. + Eugeniusz Jazieniecki - int.od Lidii
2. Z okazji urodzin Roberta z prośbą o Boże łaski i
opiekę Pani Jasnogórskie.
3. W intencji naszej wspólnoty parafialnej oraz o Boże
łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii.
6.00 PM Dziękczynno-błagalna w intencji Marzeny i
Macieja.

MIAMI
Msze św.
Niedziela
3:30pm
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO
JÓZEFA,
8670 BYRON AVE. MIAMI

Intencje mszalne

Niedziela, 6 marca
3.30 PM ++ Józefa, Bronisław, Tadeusz Kalinowscy z
prośbą o dar życia wiecznego.
Niedziela, 13 marca
3.30 PM ++ Czeslaw, Stella, Jerzy, Ryszard Jasińskich z
prośbą o dar nieba
Niedziela, 20 marca
3.30 PM W intencji Izabeli z okazji urodzin z prośbą o
Boże łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej.

LANTANA
Msze św.
Sobota
7:00pm
KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO,
1000 LANTANA RD.
LANTANA, FL

Intencje mszalne
Sobota, 5 marca
7.00 PM
++ Helena, Jan Kosidło - int. od syna Władysława
Sobota, 12 marca
7.00 PM
+ Jan Kowalczyk - int.od żony
Sobota, 19 marca
7.00 PM
++Jozef Pirog - int. od córek

WYDARZENIA PARAFIALNE
poświęcenie tablicy pamiątkowej
W dniu 27 lutego nastąpiło uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej sp.ksiedza Proboszcza Stanisława Rakieja,
którego 1 rocznice smierci w tym dniu obchodziliśmy. Ks.Proboszcz posługiwał w Polskiej Misji Katolickiej od 2015
roku i był obecny aż do ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania. Pamiątkowa tablica ufundowana przez
Parafian Polskiej Misji Katolickiej w Pompano Beach ma wyrażać pamięć modlitewną, którą parafianie ofiarują za
swego sp. Proboszcza Stanisława, jednocześnie ma przypominać nam, jeszcze pielgrzymujących na ziemi, że nasza
Ojczyzna jest w niebie i tam się wszyscy spotkamy. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista
niechaj mu świeci na wieki wieków Amen.

Płonąca świeca przed Najświętszym Sakramentem
W naszym kościele, każdy parafianin może ofiarować świecę, która płonie
przed Najświętszym Sakramentem przez cały tydzień w intencjach, które
chce przedstawiać Bogu. Świeca ta przynoszona jest w procesji z darami
podczas niedzielnej Mszy św. Zapraszamy do modlitwy szczególnie
wówczas, kiedy brakuje wolnych intencji mszalnych.
W najbliższym czasie świeca będzie płonęła w następujących intencjach:
Niedziela, 6 marca 2022
W intencji Kazimierza i Kazimiery Kwiatek z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, oraz opiekę Pani
Jasnogórskiej;
Niedziela 13 marca 2022
Dziękczynna za otrzymaną pracę dla Gabrysi oraz o dalszą opiekę Pani Jasnogórskiej.
Niedziela 20 marca 2022
W intencji Roberta z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski.

POLSKIE SKARBY FLORYDY
W tym roku ucieszyliśmy się dziećmi, które w towarzystwie swoich rodziców i chrzestnych przyjęli sakrament Chrztu
świętego, które stały się dziećmi Bożymi! Radość wypełnia nasze serca, gdyż mocno wierzymy że przy pomocy łaski
Bożej oraz przy pomocy najbliższych dzieci te będą wzrastać i będą coraz piękniejszymi “Polskimi Skarbami Florydy”.
Niech Bóg będzie z nimi.
1. Dominik Toczynski otrzymał chrzest św. 2 stycznia 2022
2. Juliet Slowik otrzymała chrzest św 22 stycznia 2022
3. Thomas Piotr Louis otrzymał chrzest św. 20 lutego 2022
4. Casey Jolanta Louis otrzymała chrzest św. 20 lutego 2022
5. Angelo Ortiz otrzymał chrzest św. 20 lutego 2022
6. Constantine Ortiz otrzymał chrzest św. 20 lutego 2022
Rodzicom naszych Skarbów życzymy dużo cierpliwości i miłości w sercu do swoich pociech.

Rozpoczynamy Wielki post
Droga Krzyżowa (Viacrucis lub Via Crucis) jest piątkowym nabożeństwem wielkopostnym o
charakterze adoracyjnym sprawowanym w celu upamiętnienia i symbolicznym rozważaniu drogi
Jezusa Chrystusa na Kalwarię. Składa się z czternastu stacji, w których modlimy się i medytujemy
nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Droga Krzyżowa w naszym Kościele w każdy piątek o godzinie 7 PM.
Gorzkie Żale to nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji. Następnie
odmawia się Hymn i dwie pieśni: Lament duszy nad cierpiącym Jezusem oraz Rozmowa duszy z
Matką Bolesną. Gorzkie żale po każdej Mszy Św. w Niedzielę.

Pielgrzymka w roku jubileuszowym do Rzymu i
Sanktuariów Maryjnych w Europie
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 14-dniowej pielgrzymce do Rzymu oraz
Sanktuariów Maryjnych w Europie. W programie pielgrzymki m.in:
Rzym, Watykan, Lourdes, Santiago di Compostela, Porto, Fatima, Lizbona...
W cenie:
Przelot samolotem USA-Europa-USA.
Jeden bagaż check in.
Przejazdy klimatyzowanym autokarem.
Hotele *** - pokoje dwuosobowe.
Obiadokolacje i wzmocnione śniadania.
Wszystkie wstępy jak w programie.
Opieka polskojęzycznego pilota oraz pracownika biura.
Opieka duchowa i duszpasterska.
Msze Święte.
Kawa i herbata podczas przejazdów.
Opłaty wjazdowe do miast.
Taksy klimatyczne.
Użyczenie zestawów tour-guide.
Ubezpieczenie KL/NW.

Szczegółowy harmonogram pielgrzymki na
stronie parafialnej: www.polishchurch.com
Cena NIE zawiera:
Napoi do kolacji innych niż woda.
Dopłaty do pokoju 1-osobowego ($480).
Wydatków personalnych.
Świadczeń nie objętych w programie.

Termin: 28 wrzesień - 12 październik 2022
Cena: $2950

Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt z ks. Hubertem.

KOLEKTA
Pompano Beach
20 luty - Taca: $2622, Świece: $265; Sakramenty
$300.
27 luty - Taca: $3125; Świece: $139; Gazety $20;
ABCD $1529.
Lantana
19 luty - Taca: $294.
26 luty -Taca: $514; II Taca ABCD $322;
Miami
20 luty - Taca: $ 88
27 luty - Taca: $ 413
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, przypominamy że
suma podawana w biuletynie jest suma
pozostających pieniążków w parafii po opłaceniu
już wydatków (wynajem kościoła + Organista).

Sakramenty
Chrzest św.
Zgłoszenia do chrztu św. i nauki po bezpośrednim
kontakcie z ks. Proboszczem.
I Komunia św.
Katechezy prowadzone w ramach sobotnich zajęć
w polskiej szkole a także w niedziele po mszy o
godzinie 11 AM.
Bierzmowanie
Przygotowanie prowadzone w ramach sobotnich
zajęć w polskiej szkole a także w niedziele po
mszy o godzinie 10 AM.
Sakrament Małżeństwa
Prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
Okazja do spowiedzi
Codziennie 30 minut przed Mszą św.

Pieśni mszalne
Niedziela, 6 marca
Wejście: Pieśń nr. 105
Ofiarowanie: Pieśń nr. 435
Komunia: Pieśń nr. 168
Dziękczynienie: Pieśń nr. 178
Wyjście: Pieśń nr. 115
Niedziela, 13 marca
Wejście: Pieśń nr. 90
Ofiarowanie: Pieśń nr. 374
Komunia: Pieśń nr. 141
Dziękczynienie: Pieśń nr. 173
Wyjście: Pieśń nr. 98
ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

LEKTORZY
Niedziela, 6 marca
9.00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewscy
11.00 AM Katarzyna i Artur Zielińscy
Niedziela, 13 marca
9.00 AM Anna Szczechura, Agnieszka Antoniuk
11.00 AM Janusz Wielga, Beata Redlicka

Nabożeństwa
W poniedziałki wieczorem nabożeństwo
do Matki Boskiej Częstochowskiej po
Mszy Św. o godz 7pm.

W każdą środę Nabożeństwo do Św.
Józefa po Mszy Św. o
godzinie 8am.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w
każdą niedzielę o 8.30 i 10.30. Wszystkich serdecznie
zapraszamy na święty czas z Bogiem.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA: ELŻBIETA BOROWIEC
TEL: (954) 722-7021

KAWIARENKA
20 lutego - $775
27 lutego - $792
Dziękujemy wszystkim , którzy przygotowywali i
posługiwali w sprzedaży kawy i ciasta.
Zgłoszenia dyżurów
proszę proszę kierować do Państwa Ewy i Irka
Otfinowskich tel: (954) 830-3400.

NOWI PARAFIANIE
Serdecznie witamy kolejną rodzinę w
naszej wspólnocie Parafialnej:
Wyszynski-Kazberuk Adam, Diana.

ŚW. Józefie - módl się za nami
Boże, który w niewysłowionej
opatrzności raczyłeś wybrać świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej
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.

JEST MIESJCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

OGŁOSZENIA POLONIJNE
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 (3x)
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: Szukam mieszkania lub pokoju do wynajcia na 3 miesiące od 1 lutego tel: 303-875-4451
lub romanfoltyn529@hotmail.com
Oferta: Potrzebna Pani „Housekeeper” dla 2 osób. Full time od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:30 do 5. Wymagany j. angielski. W sprawie ogłoszenia dzwonić pod # tel 754-23400147 w sprawie oferty pracy i więcej informacji pod # tel: 954-654-1816 Karen (tylko po ang.)
Oferta: Do wynajęcia apartament 1/1 w Lake Worth na jeziorem Osborne (osiedle 55+) Warunki
do uzgodnienia. Więcej informacji po numerem 561-523-0360
Oferta: Potrzebna Pani najchętniej Emerytka do posprzątania domu i pomocy w zakupach raz w
tygodniu w Delray Beach. Dzwonić wieczorem tel:773-592-6890 (6)
Oferta: Pielęgniarka szuka pracy do opieki nad starszą osobą tel: 561-214-1692
Oferta: Kolekcjoner, kupi polskie obrazy, zapłaci wysoką cenę, możliwa wycena obrazów tel:
954-328-4015, e-mail: dega2003@aol.com, prosić Alicję lub Stanisława Czech (6x)
Poszukuję kontraktora do wymiany drzwi i położenia płytek. Tel. 973-508-6246.

