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XXI, XXII NIEDZIELA ZWYKŁA ORAZ
ODPUST PARAFIALNY
21 SIERPNIA - 4 WRZEŚNIA 2022

“Jezus rzekł: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam będzie chciało wejść a nie będą mogli”.
Łk 13, 24

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

“Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie.”
J 2, 5
“Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto
jest prawy, będzie Cię miłował. O ile wielki jesteś, o
tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest
bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa
chwalony.”
Syr 3, 17-18.20

WYDANIE JUBILEUSZOWE

25-LECIE POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

Wakacyjno - urlopowy czas dobiega końca.
Mieliśmy troszeczkę czasu na zwiedzanie,
poznawanie nowych miejsc, odwiedzenie naszej
Ojczyzny - Polski, odpoczynek, ale także mam
nadzieję, że podjęliśmy refleksje do której
byliśmy nieustannie zachęcani przez naszego
Boga. Mam nadzieję, że wszyscy z radością i
nowymi siłami rozpoczniemy i podejmiemy
obowiązki, które nas czekają w tym roku. Dla
dzieci i młodzieży rozpoczyna się rok szkolny,
niektóre z naszych dzieci poszły do szkoły po raz
pierwszy, dla niektórych szkoła to już nic
nowego, a najstarsze dzieci podejmują coraz
poważniejsze decyzje dotyczące ich życia,
przyszłości. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i
katechetyczny w naszej Polskiej Szkole do której
zapraszamy dzieci ale także i młodzież. Wiele
polskich rodzin w tym roku przyjechało na
Florydę by rozpocząć życie w tym słonecznym
zakątku Stanów Zjednoczonych - bardzo
serdecznie ich witamy życząc, by w tym miejscu
znaleźli to wszystko co potrzebne jest im do
życia i do tego by uśmiechać się każdego dnia; w
naszej parafii zawsze mogą umocnić swą
przyjaźń z Bogiem, a pod opieka Matki naszej z
Jasnej Góry doświadczać Jej matczynej miłości.
Ten czas urlopowy kończymy Odpustem
Parafialnym, który będziemy przeżywali w sobotę
27 czerwca od godziny 11. To będzie dla nas
dobry czas na wspólne podziękowanie Bogu, za
tegoroczne wakacje, ale także za wszelkie dobro
i Jego łaski jakie otrzymaliśmy za przyczyną
naszej Pani Jasnogórskiej w całym roku. To
będzie także okazja do wspólnego świętowania,
do wspólnego budowania naszej wspólnoty
polskiej żyjącej na co dzień na Florydzie.
Zapraszam oczywiście wszystkich parafian, także
tych, którzy pierwszy raz będą chcieli do nas
zaglądnąć. Zapraszam Waszych znajomych, gości
i przyjaciół. Bądźmy Razem w ten świąteczny
czas. Podobnie jak wszyscy uczestnicy wesela w
Kanie Galilejskiej. Mam nadzieję, że nie
zabraknie nikogo i niczego, by ten wspólny czas
był pełen radości, pokoju i uśmiechu na twarzach
wszystkich. Z pewnością będzie też zmęczenie,
bo trzeba będzie to wszystko przygotować ale
niech to będzie na większą chwałę Bożą i dla
pożytku i dobra nas wszystkich. Naprawdę cieszę
się, na te wszystkie wspólne spotkania z Wami.
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, 21 sierpnia
XXI Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 22 sierpnia
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Środa, 24 sierpnia
Wspomnienie św. Bartłomieja, apostoła.
Piątek, 26 sierpnia
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Sobota, 27 sierpnia
Wspomnienie św. Moniki.
Niedziela, 28 sierpnia
XXII Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 29 sierpnia
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Sobota, 3 września
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża.
Niedziela, 4 września
XXIII Niedziela zwykła.

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

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

Intencje mszalne
Niedziela, 21 sierpnia
9.00 AM
+ Zosia Hawson - int.od rodziny Tomaszewskich
11.00 AM
1. +Jan Konopka (21 greg.)
2. W intencji Doroty Paspalis o zdrowie i opiekę naszej Pani
Jasnogórskiej
6.00 PM
Za zmarłych w czyśćcu cierpiących z prośbą o Boże Miłosierdzie
dla nich.
Poniedziałek, 22 sierpnia
7.00 PM + Jan Konopka (22 greg.)
Wtorek, 23 sierpnia
8.00 AM + Jan Konopka (23 greg.)
Środa, 24 sierpnia
8.00 AM + Jan Konopka (24 greg.)
Czwartek, 25 sierpnia
8.00 AM + Jan Konopka (25 greg.)
Piątek 26 sierpnia
7.00 PM ++ Jan Konopka (26 greg.)
Sobota, 27 sierpnia
8.00 AM + Jan Konopka (27 greg.)
11.00 AM
W intencji wszystkich Polaków mieszkających na Florydzie z
prośbą o dar wiary, miłość w sercu i nadzieje na przyszłość, oraz
wszelkie potrzebne łaski.
Niedziela, 28 sierpnia
9.00 AM + Agnieszka - int.od rodziców
11.00 AM + Jan Konopka (28 greg.)
6:00 PM
W intencji Patryka z prośbą o zdrowie i opiekę Pani Jasnogórskiej.

Poniedziałek, 29 sierpnia
7.00 PM
+ Jan Konopka (29 greg.)
Wtorek, 30 sierpnia
8.00 AM
Zakończenie Mszy świętych gregoriańskich za zmarłego Jan
Konopka (30 greg.)
Środa, 31 sierpnia
8.00 AM
Thankgiving Mass for Andre and Grety Jean Philippe.
Czwartek, 1 września
8.00 AM
+Stefania Strzyżowska - int.od wnuczki.
Piątek, 2 września
7.00 PM
W intencjach Ojca świętego i TV Trwam.
Sobota, 3 września
8.00 AM
+ Kazimierz Sakowicz -int.od córki Grażyny.
Niedziela, 4 września
9.00 AM
+ Maria Hawran -int.od siostry.
11.00 AM
+Zofia Hauder
6.00 PM
W intencji Mariusza Szyjan w 30 dzień po śmierci z prośbą o
dar nieba.

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, 21 sierpnia 2022: W intencji zmarłej Zofii Hawson.
Niedziela, 28 sierpnia 2022: W intencji zmarłych Rodziców Franciszka i Filomeny.
Niedziela, 4 września 2022: W intencji Mamy Reginy z okazji Imienin.

MIAMI
Intencje mszalne

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

Niedziela, 21 sierpnia
3.30 PM W intencji Parafian żywych i umarłych.
Niedziela, 28 sierpnia
3.30 PM W intencji zmarłej Haliny Andrasiewicz Owsińskiej - int. od córki.
Niedziela 4 września
3.30 PM + Henryk Sulma.

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

Intencje mszalne
Sobota, 20 sierpnia
7.00 PM ++ za zmarłych z rodziny Czerwińskich.
Sobota, 27 sierpnia
7.00 PM + Mieczysław Izdebski.
Sobota, 4 września
7.00 PM O zdrowie, miłość i Boże błog. oraz opiekę
Pani Jasnogórskiej dla Józefa i Danuty Chowaniec z
okazji 40 rocznicy sakramentu małżeństwa.

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 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….

NOWE RAMY NASZYCH OBRAZÓW
Z serca dziękujemy Pani Wandzie Morgan z
Margan Art Gallery z Chicago za nowe
ramy jakimi przyozdobiła obrazy naszych
świętych: Józefa i Jana Pawła II. Dzięki nim
nasz kościół nabiera blasku i piękna. Niech
Bóg ma zawsze w swojej opiece Panią
Wandę i jej rodzinę a święci nasi niech
wypraszają u Boga potrzebne łaski.

RENOWACJE W PARAFII
W wakacyjnym czasie podjęliśmy zmiany drzwi w sali parafialnej. Mamy nowe podium pod Tabernakulum i podstawe pod
mszal na ołtarzu. Mamy także nowe, drewniane ławki piknikowe. Dziękuję wszystkim parafianom, przyjaciołom i gościom
za ofiary, dzięki którym mogliśmy zrealizować te projekty. Niech Bóg wynagradza Wam Wasze ofiarne i otwarte serca.

ODPUST PARAFIALNY

Przyjdź do swej Matki: “ W Jej
ramionach znajdziesz spokój i
uchronisz się od zła”.
Wszystkich Parafian, Przyjaciół i Gości zapraszamy na Odpust Parafialny.
Kiedy?
27 sierpnia - Sobota.

O ktorej godzinie?
11.00 AM - Uroczysta Msza św.

Bezpośrednio po Eucharystii wspólne - piknikowe - świętowanie. Zabawy dla dzieci, coś do zjedzenia i picia także się
znajdzie. Zapraszamy wszystkich !!! Już dziś zapisz datę, zabierz znajomych i przyjedź na wspólne świętowanie.

KOLEKTA
Pompano Beach
7 sierpnia - Taca:$1574, II Taca:$384, Świece:$193,
Wynajem sali: $400
14 sierpnia - Taca:$1940, Świece:$142,
Reklama:$300
Lantana
6 sierpnia - Taca: $175
13 sierpnia - Taca: $154
Miami
7 sierpnia - Taca: $190
14 sierpnia - Taca: $190
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, 21 sierpnia
Wejście: Pieśń nr. 196
Ofiarowanie: Pieśń nr. 152
Komunia: Pieśń nr. 158
Dziękczynienie: Pieśń nr. 148
Wyjście: Pieśń nr. 202
Niedziela, 28 sierpnia
Wejście: Pieśń nr. 246
Ofiarowanie: Pieśń nr. 291
Komunia: Pieśń nr. 154
Dziękczynienie: Pieśń nr. 134
Wyjście: Pieśń nr. 324
ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

LEKTORZY
Niedziela, 21 sierpnia
9.00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewscy.
11.00 AM Beata Redlicka, Janusz Wielga.
Niedziela, 28 sierpnia
9.00 AM Agnieszka Antoniuk, Anna Szczechura.
11.00 AM Ewa Sosnowka, Barbara Krol.

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
7 sierpnia - $515
14 sierpnia -$428
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
Witamy w naszej Parafii Weronike i Michala
Bazan. Życzymy Bożych łask za przyczyną
naszej Matki - Pani Jasnogórskiej.

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: 954-895-7991 (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 pomoc z zamieszkaniem; Wanda tel. 201-906-8039 lub Tony tel: 954-6964582.
Oferta: Poszukuję pokoju do wynajęcia od zaraz tel:718-926-6453 Krzysztof.
Szukam pracy z zamieszkaniem lub bez jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Stawka do uzgodnienia Ania: tel: 786956-1426.
Poszukuje osoby do wyrobu kiełbas i innych produktów mięsnych w Boca Raton. Tel: ang.561-483-6020, pol- Wojciech
Czarny: 917-751-1041.
Szukam pracy do starszej osoby. Posiadam certyfikat HHA, CPR, AIDS, Alzheimers, 20 lat pracy i bardzo dobre referencje.
Krystyna (561)506-8893.

JEST MIESJCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

