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“Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary” Pan
rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie: “Wyrwij się z korzeniem i
przesadź się w morze” a byłaby Wam posłuszna”.

Łk 17, 5-6

2-16 PAŹDZIERNIKA 2022

WYDANIE JUBILEUSZOWE
25-LECIE POŚWIĘCENIA

KOŚCIOŁA 

Duszpasterstwo
prowadzone przez

Księży z Towarzystwa
chrystusowego dla

Polonii 

“Jezusie, Mistrzu ulituj się nade nami! (. . .) Wtedy jeden
z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i
dziękował Mu. A był to Samarytanin”.

Lk 17, 13.15-16

WWW.TCHR.US

http://www.polishchurch.com/


Podążając wspólnie przez życie zauważamy
jedną bardzo ważna prawdę: nie jestem na tej
drodze sam! To wielki dar wspólnoty parafialnej
jaką tworzymy, to wielki dar naszego Pana -
Jezusa Chrystusa który w Wieczerniku modlił
się: “Abyście byli jedno”. Przeżywamy różne
chwile w życiu, szczególnie tutaj na emigracji.
Każdy z nas podążając drogą spotyka w swoim
życiu sytuacje w których po ludzku jest bardzo
ciężko podróżować samemu. Jako wspólnota
parafialna chcemy się wspomagać. Chciejmy
Kochani budować relacje, dzięki którym będzie
łatwiej, będzie lżej iść przez życie. W naszej
wspólnocie znajdujemy i już mamy Przyjaciół,
znajomych, mamy ludzi na których jak mówimy:
można zawsze liczyć. To są właśnie ludzie
dzięki którym uświadamiamy sobie, że nie
jesteśmy sami!!! W tym momencie pragnę z
serca podziękować wszystkim, którzy budują tę
wspólnotę parafialną, dziękuję wszystkim którzy
mają czas, otwarte serce dla drugiego
człowieka. Dziękuję za każdą modlitwę którą
ofiarujecie za polskie dusze żyjące na emigracji
troszcząc się, by żadna z nich nie zginęła.
Dziękuję za wrażliwość na drugiego człowieka.
Dziekuje Kochani wszystkim którzy w sposób
bardzo konkretny wspierają swoimi talentami,
czasem, ofiara serca nasza Polska Misję.
Zdajemy sobie sprawę także z tego, że
wspólnota czasami jest trudem, jest ciężarem
ale zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo
czasami doświadczamy bólu, niezrozumienia.
Jednak pamiętajcie proszę, że wspólnie Razem
zawsze łatwiej podążać, że w tej wspólnocie
znajdziesz “bratnia dusze” która poda rękę,
która pocieszy, wesprze, pomodli się. Drogi
Polaku żyjący na emigracji, żyjący tutaj na
Florydzie wiedz, że w naszej wspólnocie zawsze
znajdziesz te bratnie dusze z którymi łatwiej
będzie podróżować przez życie. Nie Jesteś sam,
nie musisz być sam, nie mów sobie: “poradze
sobie sam”. Dołącz do nas i ruszaj z nami w
drogę. Razem zawsze Piękniej, Lepiej, Weselej. 

Do zobaczenia w drodze.

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

Niedziela, 2 października 
XXVII Niedziela zwykła.
Wtorek, 4 października 
Wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu.
Środa, 5 października 
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej. 
Piątek, 7 października 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 
Niedziela, 9 października 
XXVIII Niedziela zwykła.
Czwartek, 13 października 
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, przebitera.
Sobota, 15 października 
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa.
Niedziela, 16 października
XXIX 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

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-09-20


POMPANO BEACH

Intencje mszalne

Niedziela, 2 października 
9.00 AM  + Ks. Stanisław Rakiej - int.od Melani
11.00 AM + Grażyna Shaw - int.od klubu Polonez
6.00 PM  W intencji Ani i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu,
proszac o Milosc na dalsze lata wspolego, malzenskiego
pielgrzymowania  
Poniedziałek, 3 października 
7.00 PM + Antoni Chojnacki - int.od Eli Górskiej 
Wtorek, 4 października 
 8.00 AM  W intencji Riley z ok. 5 urodzin z prośbą o zdrowie i
Boże dary - int.od dziadków
Środa, 5 października 
8.00 AM + Jan i Witold Janewicz
Czwartek, 6 października 
8.00 AM W intencji Artura z okazji Imienin z prośbą o potrzebne
łaski Boże.
Piątek, 7 października 
7.00 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka 
Sobota, 8 października
8.00 AM W intencji Daniela w dniu urodzin z prośbą o Boże łaski i
opiekę Pani Jasnogórskiej
Niedziela, 9 października 
9.00 AM 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji oraz Bozej laski na kolejne
dni życia 
11.00 AM
 ++ Oktawia, Czeslaw Jabłońscy; ++ Irena i Wacław Jabłońscy 
6:00 PM 
+ Władysława Popławska - int.od Doroty Iwanowski

Poniedziałek, 10 października 
7.00 PM + Jadwiga Onychir z prośbą o dar nieba 
Wtorek, 11 października 
8.00 AM + Marta i Franciszek Zasada
Środa, 12 października 
8.00 AM W intencji Jerzego i Reginy w 54 rocznice
Sakramentu Malzenstwa z prosba o Boże łaski i opiekę Pani
Jasnogórskiej 
Czwartek, 13 października 
8.00 AM W intencji Rodziny z prośbą o Boże bł. I opiekę
Pani Jasnogórskiej - int.od Agaty
 Piątek, 14 października 
7.00 PM W intencjach Ojca świętego i telewizji Trwam
Sobota, 15 października
8.00 AM - W intencji Katarzyny z okazji urodzin z prośbą o
Boże bł i opiekę Pani Jasnogórskiej
9.00 AM - W intencji wychowawców, nauczycielek z polskiej
szkoły z prośbą o Boże łaski potrzebne do pracy z dziećmi i
młodzieżą.
4.00 PM - + Marianna Łuczywek - Msza święta pogrzebowa  
Niedziela, 16 października
9.00 AM 
++ Aleksandra, Izydor Janewicz, + Jadwiga Wojtulska
11.00 AM 
+ Teresa Czerska - int.od siostry
6.00 PM 
W intencji Oliwii z okazji 14 urodzin prośbą o Boże bł. I
opiekę Pani Jasnogórskiej. 

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, 2 października 2022: Dziękczynno-błagalna z okazji z 38 rocznicy sakramentu
małżeństwa Marka i Krystyny Osypka.
Niedziela, 9 października 2022: Dziękczynno-błagalna z okazji z 54 rocznicy sakramentu
małżeństwa Jerzego i Reginy.
Niedziela, 16 października 2022: W intencji Artura i Iwony z okazji urodzin z prośbą o Boże
Błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej.

Płonąca świeca przed Najświętszym Sakramentem

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


Niedziela 8.30 i 10.30
Poniedziałek - czwartek i sobota po Mszy św. 
W piątek o 6.30 PM.
W Lantanie i Miami w sobotę i niedziele pół godziny przed Mszą Św. 

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, miesiąc w którym chcemy w modlitwie
różańcowej powierzać Bogu za przyczyną naszej Matki wszystkie sprawy
naszych serc.

Święty Ojciec Pio mówił: Idź do Madonny. Miłuj Ja zawsze. Pamiętaj o
modlitwie Różańcowej tak często jak tylko możesz! Najważniejsze żebyś modlił
się duszą, nigdy nie męczył się modlitwą. Różaniec porusza serce Boga i
pomaga otrzymać potrzebne łaski.

Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia. 

LANTANA

Sobota, 1 października 
7.00 PM 
+ Janina i Andrzej Huczek - int.od Agnieszki.
Sobota, 8 października 
7.00 PM 
Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy i Marcina z
okazji urodzin.
Sobota, 15 października 
7.00 PM 
+ Jozef Pirog - int. od córek.

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO,
1000 LANTANA RD.
LANTANA, FL

Sobota
7:00pm

Msze św.

MIAMI

Niedziela, 2 października 
3.30 PM 
W intencji Parafian żywych i zmarłych.
Niedziela, 9 października 
3.30 PM 
+ Leon Morchat - int.od rodziny Rotnickich 
Niedziela 16 października 
3.30 PM 
+ Zofia, Stanisław Kowalik

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO
JÓZEFA,
8670 BYRON AVE. MIAMI

Niedziela
3:30pm

Msze św.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 



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

SAKRAMENT CHRZTU - NASZE NAJWIĘKSZE SKARBY FLORYDY

W ostatnim czasie do Wspólnoty Kościoła poprzez sakrament chrztu św. zostali
włączeni:
Olivia Rain Stites, Adam Joseph Sączek oraz Olivia Góra.  
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.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Śp. Władysława Popławska, +Wioletta Sulewska, +Danuta Rynkiewicz oraz
+Marianna Łuczywek.
Msza św. pogrzebowa za zmarłą +Mariannę Łuczywek odbędzie się 15
października o 4pm

W ostatnim czasie odeszli do Pana:

Rodzinie zmarłym składamy wyrazy współczucia. Polecamy ich w naszych
modlitwach.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Godzina 10.00 AM dla młodzieży chcących przyjąć Sakrament Bierzmowania
Godzina 12.00 PM dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  
Godzina 12.30 PM dla dzieci chcąc uczestniczyć w katechezie 

Spotkanie z rodzicami dzieci chcących uczestniczyć w katechezie poza polską szkołą: 
Dzień Spotkania Niedziela 9 października



Pieśni mszalne

LEKTORZY

KAWIARENKA

Pompano Beach
18 września - Taca: $1920; Świece: $145; 
Sakramenty: $550; Polska Szkoła: $3828.50.
25 września - Taca: $3300; Świece: $207; 
Sakramenty: $1000; Polska Szkoła $1953. 
Lantana
17 września  - Taca: $80
24 września - Taca: $68
Miami
18 września - Taca: $85
25 września - Taca: $102

KOLEKTA

Niedziela, 2 października 
Wejście: Pieśń nr. 272
Ofiarowanie: Pieśń nr. 309
Komunia: Pieśń nr. 138
Dziękczynienie: Pieśń nr. 188
Wyjście: Pieśń nr. 244

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. 
W każdy piątek od godziny 6-7PM.

Sakramenty

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w
każdą niedzielę o 8.30 i 10.30 i w każdy piątek  o 6.00-7.00
PM. Wszystkich serdecznie zapraszamy na święty czas z
Bogiem.

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

Nabożeństwa

W piątki nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz
6:45 przed mszą.

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

Niedziela, 2 października 
9.00 AM Natalia Tomaszewska, Amelia Tomaszewska.
11.00 AM Janusz Wielga, Beata Redlicka.
Niedziela, 9 października 
9.00 AM Anna Dzięgielewska, Stanisław Urbaniuk. 
11.00 AM Ewa Sosnowka, Barbara Król.

18 września - $224
25 września -$663
.
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. Lantana $200
wynajem kościoła, Miami $100 każdego tygodnia.

Niedziela, 9 października 
Wejście: Pieśń nr. 273
Ofiarowanie: Pieśń nr. 490
Komunia: Pieśń nr. 143
Dziękczynienie: Pieśń nr. 182
Wyjście: Pieśń nr. 267

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

W soboty po Mszy Św. o godzinie 8am nabożeństwo za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II.



JEST MIESJCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Oferta:Poszukujemy kierowcy z licencją na Tiry tel:561-654-0212 Darren.
Oferta: Potrzebna pomoc z zamieszkaniem; Wanda tel. 201-906-8039 lub Tony tel: 954-6964582.
Szukam pracy z zamieszkaniem lub bez jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Stawka do uzgodnienia Ania: tel: 786-
956-1426.
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.
Pani spokojna, niepaląca, kulturalna poszukuje pokoju. 954-226-8622 Krystyna (4x)
Szukam pracy - opieka do starszej osoby z zamieszkaniem, mozliwa takze opcja ze sprzątaniem. Ewa tel. 772-323-8840.

OGŁOSZENIA POLONIJNE




