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

V-VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ORAZ
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
15-29 MAJA 2022
“Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. ”
J 13, 34-35
“Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i
przyjdę znów do Was.”
J 14, 27-28
“Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z
wielką radoscią wrócili do Jerozolimy, gdzie przebywali w
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.”
Lk 24, 50-53

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

WYDANIE JUBILEUSZOWE

25-LECIE POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

Wielkanocny czas jest pełen radości i wesela.
Dla nas to przede wszystkim czas spotkań ze
Zmartwychwstałym, kiedy na drodze wiary
spotykamy naszego Zbawiciela, który obdarza
nas swoją obecnością i umacnia naszą wiarę,
przede wszystkim na chwile próby. Chrystus
daje nam pokoj, który wypełnia nasze
rozbiegane serce. Jezus nas zapewnia: Jestem
z Wami, nie bójcie się. Jestem z wami. Bożą
obecność w życiu każdego z nas wypełnia
nasza codzienność dając to wszystko czego
potrzebują nasze ludzkie serca.
Dzielimy także wielką radość z dziećmi, z ich
rodzicami i najbliższymi, które po raz
pierwszy oczyściły swoje serca w zdrojach
Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty
oraz przyjęły do swoich serc
Zmartwychwstałego Pana uczestnicząc w
Pierwszej Komunii Świętej. Następnie przez
cały tydzień przyjeżdżały z rodzicami na
spotkanie z Jezusem. Chcemy się uczyć od
nich tego pragnienia spotkań z Jezusem w
Komunii Świętej. Jedno z dzieci nawet
pochwalilo sie w szkole wszystkim, że jest
teraz “bardziej święty” bo przyjął Jezusa do
serca. Jaka piękna postawa dziecka, które
przeżywa takie wydarzenia na swój sposób i
dzieli się tym także na swój dziecięcy sposób.
My Kochani trwajmy w tym miesiącu maju w
wielkiej radości i miłości także do naszej
Matki Maryi. Ona, która wszystko rozumie,
pragnie byśmy za Jej przyczyną ofiarowywali
Bogu nasze modlitwy i wołania. Ona jest z
nami w każdy czas. Ona nas wspiera i ratuje
nas. Oddajmy swoje życie, życie swoich
bliskich i naszą przyszłość w Jej matczyne
ręce. Maryjo prosimy każdego dnia - módl się
za nami. Amen.
Do zobaczenia w drodze

KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

Kościół -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.
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
SOBOTNIA POLSKA SZKOŁA, MAGDALENA LECHMAN
TEL: 954-513-9314
EMAIL: POLSKASZKOLA.POMPANO@OUTLOOK.COM
WWW.POLISHCHURCH.COM/POLSKA_SZKOLA

RADA FINANSOWA
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI
(954) 295-7355
BIBLIOTEKA
WIESŁAWA KOTARSKA
(954) 551-6561

KALENDARZ LITURGICZNY
Niedziela, 15 maja
Piąta Niedziela Wielkanocy.
Poniedziałek, 16 maja
Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.
Niedziela, 20 maja
Szósta Niedziela Wielkanocy.
Wtorek, 22 maja
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki
Wiernych.
Czwartek, 26 maja
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Niedziela, 29 maja
Siódma Niedziela Wielkanocna.

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

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

Intencje mszalne
Niedziela, 15 maja
9.00 AM W intencji Piotra w podziękowaniu za otrzymane łaski
oraz z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej na
dalsze lata życia.
11.00 AM 1.+ Helena, Ludwik Mordas.
2.+ Stanislaw, Janina, Jozef Kuchnik - int. od brata.
6.00 PM W intencji Księdza Macieja z prośbą o Boże dary i opiekę
Pani Jasnogórskiej z okazji Imienin.
Poniedziałek, 16 maja
7.00 PM + Jan Borowiec - int.od rodziny Osypków
Wtorek, 17 maja
8.00 AM Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Klich; o dar
wiary dla syna oraz szczęśliwe rozwiązanie dla córki.
Środa, 18 maja
8.00 AM W intencji Dzejsa w dniu urodzin prosząc o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.
Czwartek, 19 maja
8.00 AM W intencji Krzysztofa z prośbą o Boże Łaski i opiekę Pani
Jasnogórskiej.
Piątek 20 maja
7.00 PM 1. + Waldemar Dreas- intencja od rodziny Osypków
2. W intencji Riley, Mackenzie i Emilii z prośbą o Bożą opiekę i
ochronę Pani Jasnogórskiej.
Sobota, 21 maja
8.00 AM W intencji księdza Huberta z prośbą o Boże łaski i
opiekę Pani Jasnogórskiej.
4.00 PM Dziękczynna za 20 lat sakramentu kapłaństwa księdza
Huberta.
Niedziela, 22 maja
9.00 AM + Jan Borowiec.
11.00 AM 1.W intencji Mily, Daniego i Chloi z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.
6.00 PM Dziękczynno- błagalna w intencji Patrycji Dieudonne, o
pomyślny przebieg operacji oraz dalsza Boza opieke - int. od
rodziców.

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

Poniedziałek, 23 maja
7.00 PM
W intencji Bogu wiadomej - o pomoc w małżeństwie oraz w
intencji zmarłych rodziców Stanisław Klich oraz Stanisława
Król.
Wtorek, 24 maja
8.00 AM
W intencji zmarłych rodziców Małgorzata i Stanisław
Bywalec.
Środa, 25 maja
8.00 AM
Dziękczynno- błagalna dla rodziny Wojnarowskich.
Czwartek, 26 maja
11.00 AM
+Krzysztof Bywalec
7.00 PM
Z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Piątek, 27 maja
7.00 PM
W intencjach Ojca Świętego oraz telewizji Trwam i radia
Maryja.
Sobota, 28 maja
8.00 PM
W intencji Janka z okazji urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę pani Jasnogórskiej.
Niedziela, 29 maja
9.00 AM
+ Tomasz Gawrys - intencja od rodziców
11.00 AM
+ Marianna i Zygmunt Klimczak.
+ Marta Olszewski w piątą rocznicę śmierci.
6.00 PM
O dary Ducha świętego, wiarę dla córki Reni oraz o
wypełnienie woli Bożej w jej życiu.

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, 15 maja 2022: W intencji Chrystusowców, którzy przyjęli święcenia 2002 roku w
katedrze poznańskiej.
Niedziela, 22 maja 2022: Dziękczynno - błagalna w intencji Patrycji
Niedziela, 29 maja 2022: W intencji Marty Olszewskiej i Janusza Konik z prośbą o dar nieba dla
nich.

MIAMI
Msze św.

Intencje mszalne

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

Niedziela, 15 maja
3.30 PM + Adam Łętowski.
Niedziela, 22 maja
3.30 PM W intencji zmarłych Leona Morchat, Zofia i
Stanisław Kowalik oraz Aniela i Stanisław Pracki,
Zofia Krystek.
Niedziela, 29 maja
3.30 PM + Adam Letowski

LANTANA
Intencje mszalne

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

Sobota, 14 maja
7.00 PM + Łucja Izdebska - intencja od córek.
Sobota, 21 maja
7.00 PM + Andrzej Błaszczak - intencja od rodziny.
Sobota, 28 maja
7.00 PM + Józef Sadej - intencja od żony z rodziną.

MÓJ TALENT
W dniu 7 maja 2022 r.o godzinie 3 p.m. w siedzibie Klubu Polsko-Amerykańskiego „Polonez” w Ft Lauderdale odbyła
się II edycja konkursu dla dzieci i młodzieży „MÓJ TALENT”. Organizatorami tej imprezy byli: nauczyciele Szkoły
Języka Polskiego im. Św. Jadwigi Królowej w Pompano Beach oraz Zarząd Klubu Polsko-Amerykańskiego „Polonez” w
Ft Lauderdale, przy finansowym wsparciu z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazanych za
pośrednictwem Wydziału Konsularnego i Polonii w Waszyngtonie. Do konkursu przystąpiło 29 osób w wieku od 4 do
22 lat. Artyści zaprezentowali różnorodne talenty w zakresie: śpiewu, gry na instrumentach, baletu, tańca
nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, malarstwa, recytacji, etc. Byli gorąco oklaskiwani przez zaaferowane jury,
rozemocjonowanych rodziców i dziadków, księdza proboszcza z Parafii Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej
Częstochowskiej w Pompano Beach i zaproszonych gości. Po zakończeniu występów dziecięcych jury udało się na
obrady. Na scenie pojawili się tancerze zespołu „Polonia”, którzy przy aplauzie widowni wykonali tańce góralskie i
śląskie w przepięknie kolorowych, regionalnych strojach. W czasie przerwy wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek
ufundowany przez klub. Po przerwie jury ogłosiło werdykt: Wszyscy artyści zajęli pierwsze miejsce i otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy.

I PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
Na początku miesiąca nasze dzieci przyjęły sakrament pokuty oraz po raz pierwszy uroczyście przyjęły Jezusa
obecnego w Komunii świętej. Cieszymy się bardzo wraz z nimi z tego wydarzenia. Życzymy, by Jezus
Zmartwychwstały nieustannie towarzyszył im na drogach ich życia.

Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękujemy za dar ołtarza. Nowe “cyborium” To znak ukochania Eucharystii
przez dzieci i ich rodziców.

KOLEKTA
Pompano Beach
1 maja - Taca: $ 2824, , Świece: $165, Easter $197.
8 maja - Taca: $2001; Świece: $352, Reklama $40
Easter $300.
Lantana
30 kwietnia - Taca: $337.
7 maja - Taca: $227.
Miami
1 maja - Taca: $145.
8 maja - Taca: $125.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, przypominamy że suma
podawana w biuletynie jest sumą pozostających
pieniążków w parafii po opłaceniu juz wydatków.

Sakramenty

LEKTORZY
Niedziela, 15 maja
9.00 AM Natalia Tomaszewska, Amelia Tomaszewska
11.00 AM Michał Obrzut, Mikołaj Obrzut
Niedziela, 22 maja
9.00 AM Anna Dzięgielewska, Stanisław Urbaniuk
11.00 AM Katarzyna Zielińska, Artur Zieliński

Nabożeństwa
Od poniedziałku do piątku po Mszy Św.
nabożeństwo do Matki Bożej.

W każdą środę Nabożeństwo do Św.
Józefa po Mszy Św. o
godzinie 8am.

Chrzest św.
Zgłoszenia do chrztu św. i nauki po bezpośrednim
kontakcie z ks. Proboszczem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w
każdą niedzielę o 8.30 i 10.30. Wszystkich serdecznie
zapraszamy na święty czas z Bogiem.

I Komunia św.
Katechezy prowadzone w ramach sobotnich zajęć
w polskiej szkole a także w niedziele po mszy o
godzinie 11 AM.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA: KRYSTYNA OSYPKA
TEL: 305-785-8934

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.
Pierwszy piątek miesiąca od godziny 6 PM.

Pieśni mszalne
Niedziela, 15 maja
Wejście: Pieśń nr. 264
Ofiarowanie: Pieśń nr. 485
Komunia: Pieśń nr. 153
Dziękczynienie: Pieśń nr. 302
Wyjście: Pieśń nr. 246
Niedziela, 22 maja
Wejście: Pieśń nr. 241
Ofiarowanie: Pieśń nr. 490
Komunia: Pieśń nr. 144
Dziękczynienie: Pieśń nr. 167
Wyjście: Pieśń nr. 231
ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

KAWIARENKA
1 Maja - $603.
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali i
posługiwali w sprzedaży kawy i ciasta. Dziękuję z całego
serca tym wszystkim, którzy przez tę posługę pieczenia
ciasta i posługiwanie w kawiarence budują naszą parafię.
Zgłoszenia dyżurów proszę kierować do Państwa Ewy i
Irka Otfinowskich tel: (954) 830-3400.

NOWI PARAFIANIE
Serdecznie witamy kolejne rodziny w naszej
wspólnocie Parafialnej:
Paweł i Agnieszka Sikorski
Mikołaj i Monika Michniewicz

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.

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II
Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim
życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadzac nas droga Jezusa i Maryi, w
umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowanie za
bliznich, co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie (.......) wierzyć, że przez Twoja wiare,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga,
Ufam w milosierdzie Boże i moc Twe papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za
Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….

OGŁOSZENIA POLONIJNE
Oferta: Zatrudnię osoby do pracy w hotelu „HORIZON by The Sea” Inn na pozycję w biurze i na
sprzątanie. Pełny wymiar godzin. Warunki płacy i pracy do uzgodnienia. Krzysztof -Tel: 954-8957991 (7x)
Oferta: Kolekcjoner, kupi polskie obrazy, zapłaci wysoką cenę, możliwa wycena obrazów tel:954328-4015 e-mail: dega2003@aol.com prosić Alicję lub Stanisława Czech (1x)
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 (10x)
Oferta: Tani pokój do wynajęcia dla Pani niepalącej, warunki do uzgodnienia, Tony tel: 954-6964582

JEST MIESJCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

