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“Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne? Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On
rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.
Jezus rzekł do niego: “Dobrześ odpowiedział. To czyń,
a będziesz żył”.

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

LK 10, 25-30
“Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a
potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała
najlepsza cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.
LK 10, 40-42

WYDANIE JUBILEUSZOWE

25-LECIE POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

Wakacyjny czas to chwile, które upływają
naprawdę szybko. Każdy z nas może nawet
każdego roku spędzając wakacje dochodzi
do takich wniosków. Jednak o wiele
poważniejsze mamy miny, kiedy mówimy o
naszym życiu, o tym jak szybko przemija. I
choć czasem próbujemy nawet siebie
troszeczkę poszukiwać, także innych, to
wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia.
Czas upływa i nasze życie też. Dlatego
warto każdy dzień przeżywać wyjątkowo. Na
murze kościelnym z zegarem słonecznym
możemy znaleźć takie słowa: czas ucieka,
wieczność czeka. To właśnie stwierdzenie
nam, jako ludziom wiary, powinno zawsze
towarzyszyć. Nie po to, aby popadać w
depresje, nie po to, aby zacząć mówić o
śmierci, nie po to, by opowiadać wszystkim,
że zaraz umrzemy ale po to, by każdy nasz
dzień miał głęboki sens. To wszystko po to,
abyśmy się nauczyli pięknie żyć. To
pragnienie przyprowadziło właśnie bohatera
dzisiejszej ewangelii do Jezusa. Jezus
pokazuje, nadaje sens. I tym sensem jest
służba, życie dla Boga oraz Drugiego
Człowieka - dla Bliźniego.
Drodzy, którzy w dzisiejszy świąteczny
dzień przybyliście do naszej świątyni by
uwielbiać Boga zapragnijcie w swoim sercu
żyć dla drugiego. Co więcej znajdźcie sens
takiej postawy, bo tylko wówczas każdy
Wasz dzień będzie wypełniony wszystkim co
potrzebne by nasze - Moje i Twoje - życie
nie skończyło się tutaj na ziemi ale by
trwało wiecznie. Życie dla drugiego jest
darem, który ofiarowany z miłości wypełnia
i nadaje smak naszej codzienności.
Przestańmy żyć dla siebie - zacznijmy żyć
dla Boga który żyje w drugim człowieku.
Zobaczcie niby to takie proste a zarazem
takie trudne. Życzę Wam wszystkim
pięknych dni przeżywanych z miłości do
Boga, który żyje w drugim człowieku.
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, 10 lipca
XV Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 11 lipca
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Wtorek, 12 lipca
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu.
Środa, 13 lipca
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Piątek, 15 lipca
Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Sobota, 16 lipca
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Niedziela, 17 lipca
XVI Niedziela zwykła.
Piątek, 22 lipca
Święto św. Marii Magdaleny.
Sobota, 23 lipca
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
Niedziela, 24 lipca
XVII Niedziela zwykła.

POMPANO BEACH
Zmiany godzin sprawowanych Mszy Św. od 26.06 do 31.07.
Nie będzie Mszy Św. w niedzielę o godz. 6 PM oraz w sobotę o godzinie 8 AM z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca
(02.07).

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

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

Intencje mszalne
Niedziela, 10 lipca
9.00 AM
+Krzysztof Bielawiec - żona.
11.00 AM
w intencji Krzysztofa i Damiana z okazji urodzin oraz Kamili i
Natalii z prośbą o Boże łaski.
Poniedziałek, 11 lipca
7.00 PM
O dary Ducha św. i dar wieczny dla córki Reni oraz wypełnienie
woli Bożej w jej życiu.
Wtorek, 12 lipca
8.00 AM
W intencji Łukasza Paspalis z ok. Urodzin - mama i babcia.
Środa, 13 lipca
8.00 AM
+Marianna Przystajko - Melania.
Czwartek, 14 lipca
8.00 AM
O dar wiary dla Mirka.
Piątek 15 lipca
7.00 PM
+Czesław Mirowski - żona z rodziną.
Sobota, 16 lipca
8.00 AM
Nie ma Mszy św. przepraszamy.
Niedziela, 17 lipca
9.00 AM
O Boże błog. i opiekę Pani Jasnogórskiej dla Julii z okazji 8 r.
urodzin.
11.00 AM
W int, Adeli i Wiktora Lemańskich w 75 r. Ślubu - int. Od dzieci i
wnuków.

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

Poniedziałek, 18 lipca
7.00 PM
Z okazji urodzin Julii Tomaszewskiej z prośbą o Boże łaski.
Wtorek, 19 lipca
8.00 AM
+Aneta Szczelina
Środa, 20 lipca
8.00 AM
W int. Krzysztofa i Kingi z ok. imienin z prośbą o Boże błog.
dla nich.
Czwartek, 21 lipca
8.00 AM
W int +Andrzeja Stancel i Stanisława Berk - int. od żony i
córki.
Piątek, 22 lipca
7.00 PM
W intencjach Ojca św. Oraz TV Trwam i Radia Maryja.
Sobota, 23 lipca
8.00 AM
nie ma Mszy św - przepraszamy.
Niedziela, 24 lipca
9.00 AM
+Anna Wyrzykowska o dar nieba.
11.00 AM
+Józef Górski - Teresa.

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, 10 lipca 2022: W intencji Riley o powrót do zdrowia.
Niedziela, 17 lipca 2022: W intencji Julii z okazji 8 r. urodzin.
Niedziela, 24 lipca 2022: W intencji Leny o Boże błog. I opiekę Matki Bożej.

MIAMI
Intencje mszalne

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

Niedziela, 10 lipca
3.30 PM W intencji Parafian.
Niedziela, 17 lipca
3.30 PM W intencji Darka i Patrycji z ok 14 r. Ślubu z
prośbą o Boże łaski i opiekę Matki Bożej.
Niedziela,24 lipca
3.30 PM
O Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla Jakuba Rodzice.

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

Intencje mszalne
Sobota, 9 lipiec
7.00 PM
+Jerzy Słapek i +Leszek Mazurkiewicz - int od
Krystyny z Rodziną.
Sobota, 16 lipca
7.00 PM W intencji Ojców naszej parafii.
Sobota, 23 lipca
7.00 PM
+Józefa Bałaban dziękując Bogu za Jej życie z prośbą o
życie wieczne -int od Marii i Krisa.

Z Żałobnej Karty
W ubiegłym czasie odeszli do Pana
Śp. Ryszard Drongoski, +Ryszard Czerwiński oraz +Grażyna Show.
Rodzinie zmarłym składamy wyrazy współczucia. Polecamy ich w naszych modlitwach.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

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….

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
Jako uzupełnienie do poprzedniego wydania biuletynu, prezentujemy więcej zdjęć z Uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jako wspomnienie tego wielkiego wydarzenia. Jednocześnie
życzymy wszystkim parafianom oraz gościom dobrego wakacyjnego czasu, życząc błogosłowieństwa
Bożego na każdy dzień.

KOLEKTA
Pompano Beach
26 czerwca - Taca: $1970, Świece: $104.
3 lipca - Taca: $1218; Świece: $197.
Lantana
26 czerwca - Taca: $337.
3 lipca - Taca: $ 38.
Miami
26 czerwca - Taca: $149.
3 lipca - Taca: $196.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, przypominamy że suma
podawana w biuletynie jest sumą pozostających pieniążków
w parafii po opłaceniu juz wydatków.

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.
Pierwszy piątek miesiąca od godziny 6 PM.

Pieśni mszalne
Niedziela, 10 lipca
Wejście: Pieśń nr. 301
Ofiarowanie: Pieśń nr. 496
Komunia: Pieśń nr. 159
Dziękczynienie: Pieśń nr. 182
Wyjście: Pieśń nr. 458
Niedziela,17 lipca
Wejście: Pieśń nr. 311
Ofiarowanie: Pieśń nr. 310
Komunia: Pieśń nr. 152
Dziękczynienie: Pieśń nr.154
Wyjście: Pieśń nr. 202
ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

LEKTORZY
Niedziela, 10 lipca
9.00 AM Natalia i Amelia Tomaszewski.
11.00 AM Janusz Wielga i Beata Redlicka.
Niedziela, 17 lipca
9.00 AM Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk.
11.00 AM Ewa Sosnówka i Barbara Król.

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.
W piątki wieczorem nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
po Mszy Św. o godz 7pm.
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: KRYSTYNA OSYPKA, TEL: 305-785-8934.

KAWIARENKA
3 lipiec - $219.
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.

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.

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 (4x)
Oferta: Polska Firma w Pompano, poszukuje pracownika do obróbki metalu: stainless steel
aluminium (ciecie, polerowanie, szlifowanie, obróbka na maszynach, spawanie TIG, MIG
etc.)osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel:954-532-6697 Rafał lub
email:cmt@cmtarine.com (5x)
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: Potrzebny kucharz pizza-man, kelner do włoskiej restauracji w Delray Beach, tel. 561693-8158, 561-638-5552.
Oferta: Poszukujemy kierowcy z licencją na Tiry tel:561-654-0212 Darren
Oferta: Poszukuję niani do 2 dziewczynek 2,5 i 10 miesięcy, full time/part time. Samochód,
j.polski i j. Angielski. Kontakt Ania 561-542-7229 (6x)
Oferta: Licencjonowany elektryk, instalacje, panele, poprawki, oferuje swoje usługi tel: in
english 561-707-1502 (3x)
Oferta: Poszukuję taniego pokoju w okolicach Boca Raton. Tel:561-803-5275 Grace

JEST MIESJCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

