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BIULETYN
PARAFIALNY
XVII I XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

“I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam.
Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje,
znajduje; a kołaczącemu otworzą.”

Lk 11, 9-12

24 LIPCA - 7 SIERPNIA 2022

WYDANIE JUBILEUSZOWE
25-LECIE POŚWIĘCENIA

KOŚCIOŁA 

Duszpasterstwo
prowadzone przez

Księży z Towarzystwa
chrystusowego dla

Polonii 

“Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest
zależne od jego mienia.”

Lk 12, 15-16

WWW.TCHR.US

http://www.polishchurch.com/


Czas wakacyjny na półmetku. Mam nadzieję, że
wszyscy - Parafianie jak i Goście - dobrze
korzystają z daru odpoczynku, a Ci którzy jeszcze
nie wyruszyli z pewnością jeszcze wyruszą na
odpoczynek. W zeszłym tygodniu Maria - siostra
Marty - uczyła nas odpoczynku przy Jezusie.
Może choć przez chwilę zatrzymaliście się, by
refleksją objąć ten temat. Tak po ludzku, a
szczególnie dziś - my ludzie XXI wieku - kiedy
wszyscy mówimy, że nie mamy na nic czasu
potrzebujemy właśnie takiego odpoczynku. Z
pewnością wydaje się czasami, że czas przed
Bogiem to czas zmarnowany, że to czas źle
wykorzystany, A może to właśnie nasze
odpoczywanie jest czasami niewłaściwe…? Ilu z
nas po przyjeździe z wypoczynku urlopowego
powtarza, że potrzebuje jeszcze dodatkowego
czasu, że teraz potrzebuje takich chwil żeby
naprawdę wypocząć. Zawsze rodzi się tylko
pytanie jak to zrobić? Jak spędzać czas urlopowy
by dobrze wypocząć? A może przychodzi
refleksja co zrobiłem źle i dlaczego nie
wypocząłem? Myślę, Kochani że ta frustracja,
zmęczenie po urlopowe to kłopoty naszego serca
i naszej relacji podczas naszego odpoczynku z
Bogiem. To Bóg jest w stanie napełnić nasze
serca pokojem i odpocznieniem, ale trzeba tak
jak Maria wybrać ten święty czas dla Niego;
Usiąść przy Nim, posłuchać Boga mówiącego,
przemawiającego w głębi naszych serc. Tak, tego
trzeba sie uczyć. I My, już dorośli, też musimy się
uczyć odpoczywania, które sprawi, że będziemy
po urlopach prawdziwie wypoczęci,
uśmiechnięci, gotowi do wypełniania dalszych
zadań i obowiązków. Na koniec może takich
kilka podpowiedzi. 
1 Znajdź czas o poranku dla Boga, kiedy jeszcze
wszyscy śpią, w ciągu dnia na Mszę św..
2. Będąc na urlopie postaraj się nigdzie nie
spieszyć. 
3. Każdego dnia postaraj sie posłuchać jak
członkowie Twojej rodziny chcą spędzać ten
czas.
4. Nie myśl o sobie, ale czyń wszystko z miłością
dla swoich najbliższych, dla ich uśmiechów.
Życzę Wam Kochani z całego serca dobrych
urlopów. A także dobrego czasu z Bogiem.
Wypocznijcie nieco!!! Do zobaczenia w drodze.

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

Niedziela, 24 lipca 
XVII Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 25 lipca 
Święto św. Jakuba, apostoła.
Wtorek, 26 lipca 
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej
Maryi Panny.
Piątek, 29 lipca 
Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza.
Niedziela, 31 lipca 
XVIII Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 1 sierpnia 
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego. 
Czwartek, 4 sierpnia 
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya.
Sobota, 6 sierpnia
Święto Przemienienia Pańskiego.
Niedziela, 7 sierpnia
XIX 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, 24 lipca
9.00 AM +Anna Wyrzykowska o dar nieba
11.00 AM +Józef Górski - Teresa
Poniedziałek, 25 lipca
7.00 PM 
W intencji Krzysztofa Tomaszewskiego z okazji imienin z prośbą o
Boże błog.
Wtorek, 26 lipca
8.00 AM W intencji śp. rodziców Mariannę i Stanisława Hebda
oraz +Józefa Liskowicz o radość nieba.
Środa, 27 lipca
8.00 AM W podziękowaniu Bogu za przebytą operację i za opiekę
Pani Jasnogórskiej.
Czwartek, 28 lipca
8.00 AM O dar Ducha świętego, wiarę dla córki Reni oraz o
wypełnienie woli Bożej w jej życiu.
Piątek 29 lipca   
7.00 PM +Helena Popławska o dar nieba - wnuczka.
Sobota, 30 lipca
8.00 AM Nie ma Mszy św. przepraszamy.
Niedziela,31 lipca
9.00 AM 
1. w intencji o Boże błog. Dla Dominika i Maxymiliana z okazji
urodzin - Rodzice
2. +Ryszard Hołda - córka
11.00 AM 
W intencji Parafian żywych i zmarłych
6:00 PM 
W intencji Zosi z okazji 4 urodzin z prośbą o Bożą opiekę oraz
Matczyną Miłość.

Poniedziałek, 1 sierpnia
7.00 PM +Jan Konopka (rozpoczęcie Mszy św.
gregoriańskiej).
Wtorek, 2 sierpnia
8.00 AM 
+Jan Konopka (2 greg).
Środa, 3 sierpnia
8.00 AM 
+Jan Konopka (3 greg).
Czwartek, 4 sierpnia
8.00 AM 
+Jan Konopka (4 greg).
Piątek, 5 sierpnia 
7.00 PM 
+Jan Konopka (5 greg).
Sobota, 6 sierpnia
8.00 AM 
+Jan Konopka (6 greg).
Niedziela, 7 sierpnia
9.00 AM 
W intencji Julii z okazji przyjęcia I-Komunii św. oraz urodzin
Natalii i Renaty, oraz
Boże błog. dla całej Rodziny Tomaszewskich - intencja od
Babci i Dziadka z rodz.
11.00 AM 
1. +Jan Konopka (7 greg)
2. W intencji ukochanych dzieci +Julia + Rafał i +Cezary
Szczerba - zrozpaczona Matka Alicja.

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

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

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, 24 lipca 2022: W intencji Leny o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
Niedziela, 31 lipca 2022: W intencji śp. Julii, +Rafała i +Cezarego Szczerbów.
Niedziela, 7 sierpnia 2022: W intencji rodziny Tomaszewskich.

Płonąca świeca przed Najświętszym Sakramentem

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).
 

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


LANTANA

Sobota, 23 lipiec
7.00 PM +Józefa Bałaban dziękując Bogu za Jej życie z
prośbą o życie wieczne - int od Marii. 
Sobota, 30 lipca
7.00 PM 
O zdrowie i Boże błog. dla Marzenki i Maćka -
znajomi.
Sobota, 6 sierpnia
7.00 PM 
++Anna, Bronisław Szpytma oraz zmarli z rodz. Kulas i
Szpytma - córka z rodz.

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO,
1000 LANTANA RD.
LANTANA, FL

Sobota
7:00pm

Msze św.

MIAMI

Niedziela, 24 lipca
3.30 PM 
O Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla Jakuba -
Rodzice.
Niedziela, 31 lipca
3.30 PM W intencji parafian żywych i zmarłych.
Niedziela 7 sierpnia
3.30 PM ++Stanisława, Henryk oraz Józef.

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO
JÓZEFA,
8670 BYRON AVE. MIAMI

Niedziela
3:30pm

Msze św.

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 wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga, Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej
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



WSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA

W ostatnią niedzielę lipca (31.07) serdecznie zapraszamy wszystkich do modlitwy podczas której będziemy prosić o
uświęcenie kierowców i poświęcimy ich samochody, którymi poruszają się, a które służą nam nie tylko do pracy, ale i
odpoczynku i do pomocy w codziennych sprawach. Modlitwa będzie miała miejsce po każdej Mszy świętej na parkingu
przy kościele. Serdecznie zapraszamy.

Nieznana jest dokładna data urodzenia św. Krzysztofa. Możliwe, że przyszedł na świat w Licji
(rzymska prowincja, obecnie teren Turcji), a zmarł ok. 250 r. Święty kościoła katolickiego i
prawosławnego. Męczennik za wiarę. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.  

Św. Krzysztof jest patronem kierowców i przewoźników. Można modlić się do niego o dobrą
śmierć i wybawienie w niebezpieczeństwie. Patronuje także mostom, miastom, które leżą nad
rzekami, żeglarzom, biegaczom, pielgrzymom, turystom i podróżnikom.

Jego imię z greki oznacza niosący Chrystusa. Święty żył w Azji Mniejszej, tam też zginął w
czasach panowania Trajana Decjusza. Niewiele więcej informacji zachowało się o jego losach.

Legenda o świętym głosi, że był wyjątkowo wysokim mężczyzną. Odznaczał się też dużą siłą. Poza czterometrowym
wzrostem charakteryzowała go też niekształtną głową, która upodobniała go do psa. Nosił wtedy imię Reprobus. Aby
wykorzystać swój dar, postanowił służyć najpotężniejszemu władcy ziemi. Najpierw posługiwał królowi, kiedy jednak
odkrył, że ten lęka się Szatana, skierował się ku niemu. Po czasie uświadomił sobie, że Szatan obawia się jedynie
Chrystusa. Rozpoczął poszukiwanie Jezusa. Przystąpił do chrztu (miał po nim odzyskać ludzką twarz) i zaczął posługę nad
rzeką Jordan. Na swoich barkach przenosił pielgrzymów, którzy podróżowali do Ziemi Świętej. 
W czasie służby miało objawić mu się Dzieciątko Jezus. Poproszony o pomoc w dotarciu na przeciwległy brzeg rzeki, bez
wahania wziął Dzieciątko w ramiona. Wtedy miał poczuć przygniatający go ciężar. Objawiony Jezus przepowiedział mu,
że na swoich plecach będzie niósł ciężar całej ziemi i niedługo zginie. 
Mężczyzna zginąć śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem lub spalenie na stosie. W ten sposób wykupił sobie u Boga
duszę. 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie
pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia –
proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym
Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi
towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał
opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej
łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.

Modlitwa kierowcy

Zaproszenie 

Św. Krzysztof

https://zyciorysy.pl/biografia/jezus-chrystus/


Pieśni mszalne

LEKTORZY

KAWIARENKA

Pompano Beach
10 lipca- Taca: $1159, Świece: $153.
17 lipca - Taca: $1434, Świece: $69.
Lantana
10 lipca - Taca: $212.
17 lipca - Taca: $38.
Miami 
10 lipca - Taca: $168.
17 lipca - Taca: $418.

KOLEKTA

Niedziela, 24 lipca
Wejście: Pieśń nr. 300
Ofiarowanie: Pieśń nr. 404
Komunia: Pieśń nr. 154
Dziękczynienie: Pieśń nr. 184
Wyjście: Pieśń nr. 324

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, 24 lipca   
9.00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski 
11.00 AM Beata Redlicka i Aleksander Kwaśniak
Niedziela, 31 lipca
9.00 AM AnnaSzczechura i Agnieszka Antoniuk
11.00 AM Ewa Sosnówka i Marek Stawiński

17 lipiec - $226

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, 31 lipca
Wejście: Pieśń nr. 305
Ofiarowanie: Pieśń nr. 435
Komunia: Pieśń nr. 141
Dziękczynienie: Pieśń nr. 174  
Wyjście: Pieśń nr. 246 

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 (3)
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 (4x).
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 (5x).
Oferta:Licencjonowany elektryk, instalacje, panele, poprawki, oferuje swoje usługi tel: in english
561-707-1502 (2x).
Oferta: Poszukuję taniego pokoju w okolicach Boca Raton. Tel: 561-803-5275 Grace.
Oferta: Szukam panią do towarzystwa i lekkiej pracy tel: 786-461-6117 lub 754-302-4860.
Oferta: Potrzebna osoba do opieki starszej osoby w Ft. Lauderdale tel 608-852-3015 Theresa.
Oferta: Potrzebna osoba do opieki starszego Pana tel: 312-927-5885 Sabina.
Oferta: Poszukuję pokoju do wynajęcia od zaraz tel: 718-926-6453 Krzysztof.

OGŁOSZENIA POLONIJNE




