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“Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, Bogu który jest i który był, i
który przychodzi.”

Ap 1.8

 12 CZERWCA - 26 CZERWCA 2022
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25-LECIE POŚWIĘCENIA

KOŚCIOŁA 

Duszpasterstwo
prowadzone przez

Księży z
Towarzystwa

chrystusowego
dla Polonii 

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.”

J 6, 51ab

WWW.TCHR.US

http://www.polishchurch.com/


W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy uroczystość
zesłania Ducha Świętego. Zostaliśmy
obdarowani Bożym pokojem oraz darami Bożego
Ducha. Z otrzymanych darów korzystamy już w
dzisiejszą niedzielę uczestnicząc w tej
Przenajświętszej Eucharystii - dar pobożności.
Dar rozumu pomaga nam dziś stanąć przed
tajemnicą Trójcy Najświętszej. W darze bojaźni
Bożej klękamy przed Bogiem Trójjedynym.
Naszymi modlitwami uwielbiamy Boga, który jest
i który był i który przychodzi. Dary mądrości,
rady i umiejętności z pewnością
wykorzystywaliśmy w naszej codzienności
minionego tygodnia i jeszcze wielokrotnie
będziemy korzystali z nich w dniach które przed
nami. Męstwo pozwala nam każdego dnia być
świadkiem Jezusa Chrystusa wszędzie tam gdzie
przebywamy. Umocnieni tak wielkimi darami
jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi w drodze do
nieba. Na tej drodze chcemy pamiętać, że każdy
dzień jest nam dany od Boga, byśmy byli coraz
bliżej Niego.  
Kochani w najbliższą niedzielę tj. 19 czerwca
będziemy przeżywali uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszam wszystkich na
wielką manifestację naszej wiary. Wyjdziemy z
naszego kościoła wraz z Jezusem obecnym w
Najświętszym Sakramencie wyznając wiarę w
Jego żywą obecność pośród nas. On - nasz
Zbawiciel chce być obecny w naszej
codzienności, w naszym życiu rodzinnym i
społecznym; Pragnie błogosławić wszelkie prace,
zadania, które podejmujemy każdego dnia. W
czasie wielkanocnym obiecywał nam że zostanie
z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata
i rzeczywiście Jest z nami i będzie także na
naszych emigracyjnych szlakach tutaj na
Florydzie!!! Jest z nami szczególnie wówczas,
kiedy go tak bardzo potrzebujemy. Przyjdźmy
oddajmy mu cześć i chwałę i z głęboką wiarą w
jego obecność przyjmijmy do naszych serc Jego
samego.
Wszystkim tym, którzy wyjeżdżają życzę
spokojnych wakacji, tym którzy wrócili radości i
uśmiechu z tego że są w domu - bo wszędzie
dobrze ale w domu najlepiej!!! A Wszystkim dla
których Floryda jest domem i miejscem
spędzania wakacji życzę Bożych łask i opieki
naszej Pani Jasnogórskiej. 

Do zobaczenia w drodze.

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

Niedziela, 12 czerwca 
Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Poniedziałek, 13 czerwca 
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy.
Wtorek, 14 czerwca 
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 
Piątek, 17 czerwca 
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Niedziela, 19 czerwca 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Wtorek, 21 czerwca 
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. 
Czwartek, 23 czerwca 
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Piątek, 24 czerwca 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Niedziela, 26 czerwca
XIII Niedziela zwykła.

KALENDARZ LITURGICZNY

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

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

BIBLIOTEKA
WIESŁAWA KOTARSKA

(954) 551-6561

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.

Należymy do niej poprzez oficjalne zapisanie się oraz
okazywaną odpowiedzialność za jej duchowe i
materialne dobro.

Kościół -Wspólnota parafialna



POMPANO BEACH

Intencje mszalne
Niedziela, 12 czerwca 
9.00 AM O Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej
dla Natalii z okazji 22 urodzin - intencja od Rodziców.
11.00 AM + Franciszek Rataj w 22 rocznice śmierci.
+ Czesław Malinowski - int.od ks. Jana Malickiego
6.00 PM W intencji żywych i zmarłych Parafian Polskiej Misji w
Pompano Beach.
Poniedziałek, 13 czerwca
7.00 PM Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Rodziny Robaszkiewicz z okazji 20 rocznicy ślubu. - int.od
rodziców z Polski.
Wtorek, 14 czerwca 
8.00 AM Dziękczynno-błagalna w intencji Natalii z okazji urodzin.
Środa, 15 czerwca
8.00 AM W intencji dzieci, wnuków i prawnuków z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej. 
Czwartek, 16 czerwca 
8.00 AM W intencji Agnieszki Parafin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.
Piątek, 17 czerwca 
7.00 PM W intencjach Ojca Świętego oraz telewizji Trwam i radia
Maryja.
Sobota, 18 czerwca
8.00 AM +Maria Pieronek w 2 rocz. śm.
Niedziela, 19 czerwca 
9.00 AM  W intencji Piotra Czyżyckiego z okazji 50-tych urodzin z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej
W intencji Marty Plata z okazji urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.
11.00 AM  W Intencji Barbary i Leopolda Tomaszewicz z okazji 30
rocznicy ślubu z prośbą o Boże łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej.   
+ Edward Kotowski - intencja od córki z rodziną.

Poniedziałek, 20 czerwca
7.00 PM
++Genowefa i Dionizy Jaworscy oraz zmarli z rodziny.
Wtorek, 21 czerwca
8.00 AM
W intencji Dzejsa z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Pani Jasnogórskiej.
Środa, 22 czerwca
8.00 AM 
O szczęśliwą podróż do Polski i powrót dla Jadwigi i
Witolda.
Czwartek, 23 czerwca
8.00 AM
W intencji Natalii z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Pani Jasnogórskiej.
Piątek, 24 czerwca
7.00 PM
+ Jan i Janina Korejwo.
Sobota, 25 czerwca
8.00 AM 
nie ma Mszy św. - przepraszamy.
Niedziela, 26 czerwca 
9.00 AM
+ Zofia Howson - int. od Koła Rożańcowego.
11.00 AM
+ Paweł Kukulski.

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

FL 33062Niedziela
9:00am, 11:00am, 6pm
Dni powszednie
7:00pm: poniedziałek i piątek
8:00am: wtorek-czwartek, sobota

Msze św.

TEL: (954) 545-3861
FAX: (954) 532-1436

WEBSITE: WWW.POLISHCHURCH.COM
EMAIL: POLISHCHURCH@BELLSOUTH.NET

PROBOSZCZ: REV. HUBERT ZASADA, SChr

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, 12 czerwca 2022: W intencji Natalii z okazji 22 urodzin z prośbą o Bożego Ducha.
Niedziela, 19 czerwca 2022: W intencji Marty Plata i Jej rodziny z prośbą o Boże łaski dla nich i
opiekę Pani Jasnogórskiej.
Niedziela, 26 czerwca 2022: W intencji Sebastiana z okazji przyjęcia sakramentu chrztu
świętego.

Płonąca świeca przed Najświętszym Sakramentem

http://www.polishchurch.com/
mailto:polishchurch@bellsouth.net


LANTANA

Sobota, 11 czerwca
7.00 PM 
W podziękowaniu Bogu za otrzymane łaski dla Marka i
Marii Niemiec.
Sobota, 18 czerwca 
7.00 PM 
+ Stanislaw Puk.
Sobota, 25 czerwca
7.00 PM 
++Jan Kosidło i Jan Długosz - intencja od córki i syna.

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO,
1000 LANTANA RD.
LANTANA, FL

Sobota
7:00pm

Msze św.

MIAMI

Niedziela, 12 czerwca
3.30 PM 
++ Helena, Władysław Michalscy.
Niedziela, 19 czerwca
3.30 PM 
++ Jan Janewicz oraz Jan Kownacki.
Niedziela, 26 czerwca
3.30 PM 
++ Stanisława, Henryk i Józef Słowikowscy.

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO
JÓZEFA,
8670 BYRON AVE. MIAMI

Niedziela
3:30pm

Msze św.

Chrzest święty - Największe skarby Florydy

W ubiegłym tygodniu do Wspólnoty Kościoła poprzez sakrament chrztu św.
zostali włączeni: Charlotte Michelle Jacholkowski, Anthony oraz
Frank Bilski. Serdecznie Witamy Ich w naszej Wspólnocie wiary i ogarniamy
modlitwą, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia i opiekę Maryi.
Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy i dziękujemy, że prosząc o chrzest dla swoich
dzieci chcieli przedstawić Ich Bogu i powierzyć Jego opiece.

Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter
prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Warto wymienić przynajmniej kilku
świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej
radości i uświęcenia: Św. Mechtylda, św. Gertruda, św. Małgorzaty z Kortony, Św. Jan Eudes
oraz św. Małgorzata Maria Alacoque.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w piątki po
wieczornej Mszy Św. o godz 7 PM.



Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa

Wierni katolicy od początku chrześcijaństwa szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i
Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki obchodzi ustanowienie
Eucharystii w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się przede wszystkim Mękę Jezusa
Chrystusa. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywana uroczystością Bożego Ciała ma
natomiast charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości
Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej
może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach przenoszona jest na kolejną
niedzielę.

Tego dnia, oprócz udziału w procesji, bierzemy w miarę możliwości pełny (czyli z przyjęciem
Komunii Św.), udział w uroczystej Mszy Świętej. W niektórych parafiach tego dnia Komunia Św.
rozdawana jest pod dwiema postaciami (Chleb i Wino).
W Boże Ciało publicznie wyznajemy swoją wiarę w Chrystusa. Po Mszy Świętej wybieramy się z
całą rodziną na procesję, która obejmuje teren naszej parafii. Podczas procesji kapłan niesie
ozdobną Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, nad nią niesiony jest baldachim.
Zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii, a wierni
klęcząc śpiewają suplikacje – korne prośby i błagania, by Bóg zmiłował się nad nimi, wybawił
ich od głodu, ognia, wojny i zachował ich od nagłej i niespodziewanej śmierci. 

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Kiedy była przeoryszą
klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których
Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Wyznaczył również dzień uroczystości
Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert z Thourotte, po naradzie ze swoją kapitułą i po
pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja
eucharystyczna.

Uroczysta procesja w naszej parafii odbędzie się w
Niedzielę 19 czerwca po Mszy św. o godz 9 AM. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości. 



Pieśni mszalne

LEKTORZY

KAWIARENKA

Pompano Beach
29 Maja - Taca: $1573, II Taca: $342, Świece: $176,
sakramenty: $300, sklepik: $270.
5 Czerwca - Taca: $2247, II Taca: $924, Świece:
$151,sakramenty: $600.
Lantana
28 Maja - Taca: $328.
4 Czerwca - Taca: $177.
Miami
29 Maja - Taca: $159.
5 Czerwca - Taca: $221.

KOLEKTA

Niedziela, 12 czerwca
Wejście: Pieśń nr. 301
Ofiarowanie: Pieśń nr. 223
Komunia: Pieśń nr. 138
Dziękczynienie: Pieśń nr. 170
Wyjście: Pieśń nr. 321

ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

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. 
Pierwszy piątek miesiąca od godziny 6 PM.

Sakramenty

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

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

Nabożeństwa

W piątki wieczorem nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
po Mszy Św. o godz 7pm.

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

Niedziela, 12 czerwca 
9.00 AM Natalia Tomaszewska i Amelia Tomaszewska
11.00 AM Beata Redlicka i Aleksander Kwasniak
Niedziela, 19 czerwca
9.00 AM Anna Dzięgielewska, Stanislaw Urbaniuk
11.00 AM Ewa Sosnówka, Marek Stawinski

29 Maja - $430.
5 Czerwca- $380.

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. 

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.

ŚW. Józefie - módl się za nami

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, przypominamy że suma
podawana w biuletynie jest sumą pozostających pieniążków
w parafii po opłaceniu juz wydatków.

Niedziela, 19 czerwca 
Wejście: Pieśń nr. 143
Ofiarowanie: Pieśń nr. 139
Komunia: Pieśń nr. 152
Dziękczynienie: Pieśń nr. 168
Wyjście: Pieśń nr. 323

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



JEST MIESJCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

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: 954-895-
7991 (5x)
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 (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 (8x)
Oferta: Tani pokój do wynajęcia dla Pani niepalącej, warunki do uzgodnienia, Tony tel: 954-696-
4582.

OGŁOSZENIA POLONIJNE

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….

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II




