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***

30-lecia stałego duszpasterstwa dla Polonii
w Archidiecezji Miami
***

15-lecia
Polskiej Misji Pastoralnej
w Pompano Beach, Floryda
i poświęcenia kościoła.
1983 - 1997 - 2012

Zarys historii Polskiej Misji Pastoralnej im. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Pompano Beach, Floryda - USA.
Korzystając z wcześniejszych opracowań poprzedników, sięgając do biuletynów Misji
wydawanych każdego tygodnia, pragnę w wielkim skrócie zebrać wiadomości układając je
w chronologicznym porządku.
Opracowanie niniejsze jest wielkim skrótem zdarzeń, opisane w 4 częściach. Część I
to czas początków duszpasterstwa w Archidiecezji Miami, w części II opisuję zdarzenia
z początków powstania Misji i kościoła sprzed 15 lat, następnie poszczególne lata. Pomijam
osoby, którym podziękowania ukazały się już w biuletynach. Część III to próba opisania
stanu dzisiejszego oraz część IV zakończenie. Tłustym drukiem podaję ważniejsze
wydarzenia, kolejnych duszpasterzy, proboszczów i poszczególne lata dla łatwiejszego ich
odnalezienia.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować bardzo wielu osobom, którzy pomogli
zredagować kronikę w tej wersji, uzupełniając często braki wiadomości, a które zachowały
się w ich pamięci. Przepraszam jednocześnie tych wszystkich, którzy zostali może pominięci.
Brak źródeł, upływający czas, zamazuje ślady z przeszłości i trudno je dzisiaj odnaleźć.
Za nieścisłości i błędy w tekście z góry serdecznie przepraszam.
CZĘŚĆ I
Należy przypuszczać, że na Florydzie Polacy zaczęli zamieszkiwać od początków
emigracji, biorąc pod uwagę, że Floryda jest stanem typowo turystycznym
i wypoczynkowym. Przybyła tu bardzo nieliczna emigracja polityczna po II wojnie
światowej. Przez cały czas na Florydę przybywali i przybywają Polacy z różnych stron
Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Polonię miejscową znacznie zasiliła emigracja
solidarnościowa lat 80. Ta młoda Polonia osiedliła się raczej na północ od Miami, a więc:
Fort Lauderdale, Boca Raton, Lantana, West Palm Beach i okolice.
Z wczesnych opracowań archiwum Misji dowiadujemy się, iż w czerwcu 1950 r.,
były prezes Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego Kazimierz Kozakiewicz, wraz z żoną
Kazimierą, przyjechali w gościnę do Franciszka i Pelagii Łukaszewskich, Hollywood, FL. Po
długich rozmowach podjęli decyzję wyjazdu do St. Augustin, do Kancelarii Kurii. Biskup
pomocniczy McDonough przyjął delegację i wysłuchał prezesa Kozakiewicza i sprawę
polskiej Mszy św. sam przedstawił biskupowi Hurley po jego powrocie z podróży, stało się to
we wrześniu 1950 r. Biskup Hurley 8 grudnia 1950 r. wystawił zaproszenie dla polskich
księży, którzy byli w obozach w czasie wojny. Jednym z trzech był ks. Adolf Fedorowicz,
który przyjechał do parafii św. Teresy w Coral Gables. W listopadzie 1952 r. ks. bp. Hurley
przysłał z kolei ks. Jana Januszewskiego do parafii St. John w Hialeah, gdzie ks. Januszewski
zapoznał się z wieloma Polakami.
W kwietniu 1953 r. odbył się zjazd Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego w Chicago.
Podczas tego zjazdu prezes K. Kozakiewicz wraz z zaproszoną z Florydy Pelagią
Łukaszewską udał się na rozmowę do Kardynała Cody, który był prezesem Organizacji
Rzymsko-Katolickich Biskupów w Ameryce, aby przedstawić sprawę duszpasterstwa
w Miami. Gorąco prosili o wstawiennictwo rozpoczęcia duszpasterstwa kościoła RzymskoKatolickiego, gdyż wcześniej już w okolicach Miami powstał kościół Polsko-Narodowy
i było niebezpieczeństwo przechodzenia Polaków do tego Kościoła. W kwietniu 1954 r. po
interwencji kardynała Cody, biskup Hurley zaprosił dwóch księży z zakonu
zmartwychwstańców, którzy przyjechali do parafii św. Michała w Miami, gdzie proboszczem
był ks. Phillip Philbin, tam też wygłosili trzydniowe rekolekcje. W tym okresie w szkole
w Fort Lauderdale, ojcowie Pijarzy, na czele z ks. Naumowiczem uczyli chłopców religii,

ks. Naumowicz przyjeżdżał okazyjnie na zaproszenia, przeważnie na obchody patriotyczne,
czy pogrzeby. W październiku 1954 r. ks. Jan Januszewski otrzymał wiadomość od biskupa
Hurley, że za zgodą przychylnego Polakom proboszcza ks. Phillipa Philbina, będzie mógł
odprawiać Mszę św. po polsku, w parafii św. Michała o godz. 10 rano. To był początek
polskich Mszy św. w okolicach Miami.
W listopadzie do parafii św. Michała przyjechał prezes Zjednoczenia RzymskoKatolickiego K. Kozakiewicz i po Mszy św. podczas spotkania, na które przybyły 22 osoby,
rozpoczęto tworzenie Grupy Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego. W grudniu zapisało się
więcej osób, również bez stałego zamieszkania na Florydzie. Początkiem 1955 r. redaktor
Zygmunt Stefanowicz odebrał przysięgę od nowego Zarządu Grupy. W ten sposób powstała
pierwsza polska Rzymsko-Katolicka Organizacja w Miami nazwana: „Towarzystwo Serca
Jezusa nr. 1492 ZRK”. Msze św. i duszpasterstwo sakramentalne dla Polaków sprawował
ks. Jan Januszewski, będąc wikariuszem w St. John. Przychylny proboszcz św. Michała
ks. Philbin zezwolił na zatrzymanie kolekty z polskich Mszy św. przez polskich księży.
Kiedy powstała nowa diecezja Miami 13 sierpnia 1958 r. pierwszym jej biskupem
został Coleman F. Carroll, który zarządził, aby finanse z polskiej Mszy św. były zwrócone do
parafii św. Michała a nowym proboszczem został ks. Xaviery Morras. W kwietniu 1961 r.
ks. Januszewski został proboszczem parafii St. Joseph w Stuart, wtedy Msze św. sprawował
ks. Adolf Fedorowicz, były kapelan Wojska Polskiego. Niedługo ks. Fedorowicz upadając
na zdrowiu został zabrany do Domu Inwalidów do West Palm Beach. Jego miejsce zajął
ks. Jan Mickun, który przyjechał z Reading, PA, pracując aż do śmierci, która nastąpiła 10
października 1969 r. Obowiązki następnie podjął emeryt ks. Lewandowski, ze Screnton, PA,
i który zmarł 11 listopada 1970 r. Po przerwie i kolejnych poszukiwaniach polskiego księdza,
kolejnym duszpasterzem Polaków w kościele św. Michała, został ks. Stanisław Podsiadło,
salwatorianin, który wrócił z Brazylii, mówił również po hiszpańsku i służył Polakom do
1975 r., kiedy to wystąpił z kapłaństwa. Następnym duszpasterzem został ks. kanonik
Wiktor Łyczko, który przeniósł odprawianie polskiej Mszy św. do starej kaplicy kościoła
św. Michała i pracował przez 8 lat, dopóki wystarczyło mu zdrowia. Kolejnym księdzem
służącym Polonii był ks. Edward Olszewski.
26 lipca 1977 r. zmarł pierwszy arcybiskup Miami Carroll, drugim arcybiskupem
Archidiecezji Miami został bp. Edward A. McCarthy.
Stałe duszpasterstwo polskie w Archidiecezji Miami. Ks. Janusz Burzawa w swojej
książce „20 lat Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego” z St. Petersburga FL, przytacza tekst
ówczesnego Prowincjała Towarzystwa Chrystusowego ks. Władysława Gowina, który
w jednym z artykułów pisze: „Polonia w Miami od wielu lat zabiegała o stworzenie własnej
parafii. Niestety, władze kościelne absolutnie do tego nie chciały dopuścić. Po wielu
staraniach, ówczesny, jedyny biskup Florydy, rezydujący w Miami, arcybiskup Colleman
Carrol, zgodził się w 1964 r., by Polacy mieli w każdą niedzielę Mszę św. w j. łacińskim, ale
z kazaniem po polsku w kościele św. Michała w Miami. Nigdy jednak nie było księdza, który
by zajmował się tylko Polonią. Każdy ksiądz był asystentem w parafii amerykańskiej i tylko
ubocznie zajmował się duszpasterstwem Polaków”. O stałego polskiego duszpasterza
zabiegali Polacy mieszkający w Miami. 2 lipca 1981 r. prezes Kongresu Polonii
Amerykańskiej w Miami, Andrzej Gromadzki razem ze Stanisławem Ligmanem i Pelagią
Łukaszewską, zwrócili się telefonicznie do ks. Władysława Gowina, prowincjała Księży
Chrystusowców w Detroit, aby przysłał księdza do pracy duszpasterskiej wśród Polonii
w Miami. W październiku 1982 r. ks. Edward Olszewski, pracujący w parafii św. Józefa
w Miami Beach, przekazał również w imieniu ks. arcybiskupa Edwarda McCarthy prośbę do
ks. Prowincjała o przysłanie księdza z Towarzystwa Chrystusowego do pracy wśród tutejszej
Polonii w Archidiecezji Miami. W wyniku rozmów ks. Gowina z arcybiskupem McCarthy
6 listopada 1982 r., pod koniec grudnia 1982 r. zapadła ostatecznie decyzja, że ksiądz

z Towarzystwa Chrystusowego całkowicie poświęci się pracy duszpasterskiej wśród
Polaków. Po spotkaniu 5 lutego 1983 r. w rezydencji Arcybiskupa, w obecności kanclerza
kurii, ks. Władysława Gowina i wyznaczonego do tej pracy ks. Zygmunta Ostrowskiego
T.Chr., podpisano dekret o ustanowieniu Polskiego Apostolatu.
Apostolat Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Miami został ustanowiony
6 lutego 1983 r. przez ks. arcybiskupa Edwarda A. McCarthy. Tego dnia ks. Zygmunt
Ostrowski T.Chr., ks. Gowin T.Chr. i ks Łyczko, odprawili w Miami pierwszą Mszę św. dla
150 osób. Na początku Msze św. były odprawiane w dwóch ośrodkach: w byłej kaplicy
przemienionej na centrum spotkań towarzyskich, przy parafii św. Michała w Miami, każdej
niedzieli o godz. 9:30 rano, oraz w parafii św. Józefa w Miami Beach, o godz. 3 po południu.
W kościele św. Józefa przez ostatni rok ks. Edward Olszewski odprawiał Msze św. dla
Polaków raz w miesiącu.
Koordynatorem duszpasterstwa polonijnego na północny teren Archidiecezji Miami
i dyrektorem Polskiego Apostolatu, został wyznaczony z diecezji ks. Klemens Podgórski,
wikary św. Ducha w Lantanie, słabo mówiący po polsku. Wkrótce potem ks. Zygmunt
Ostrowski T.Chr. zaczął pomagać ks. Podgórskiemu i odprawiać Msze św. także w Lantanie
w każdą sobotę o godz. 7 wieczorem w kościele Świętego Ducha.
Począwszy od 6 marca 1983 r. ks. Zygmunt Ostrowski T.Chr., rozpoczął odprawianie
Mszy św. dla Polaków w każdą niedzielę o godz. 12 w południe w parafii Narodzenia
w Centrum Katechetycznym w Hollywood. Ks. Zygmunt Ostrowski zamieszkał przy parafii
St. Charles Borromeo, 123 N.W. 6th Ave. W Hallandale, FL, gdzie proboszczem był
życzliwy Polakom ks. Paul Saghy, pochodzenia węgierskiego. W tym czasie do Apostolatu
zapisanych było 300 osób. Polskie Msze św. odprawiane były w następujących parafiach: św.
Michała w Miami od października 1954 r.; św. Józefa w Miami Beach od 13 lutego 1983 r.;
Nativity w Hollywood od 6 marca 1983 r. oraz Holy Spirit w Lantana od 26 marca 1983 r.
Na prośbę ks. Ostrowskiego 13 czerwca 1983 r. arcybiskup McCarthy
zaakceptował Polski Apostolat pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ks. Ostrowski pełnił posługę duszpasterską tylko 7 miesięcy, jako kapelan Polonii na terenie
Archidiecezji Miami i pożegnał się z parafianami 11 września 1983 r.
Następnym duszpasterzem Polonii był od 13 września 1983 r. ks. Zdzisław
Nawrocki T.Chr. Od pierwszej niedzieli Adwentu 1983 r. już po kilku tygodniach
pasterzowania ks. Zdzisława, niedzielna Msza św. została przeniesiona z sali przy kościele
św. Michała, gdzie większość parafian mówiła w języku hiszpańskim oraz z Hollywood
do kościoła św. Karola Boromeusza w Hallendale, gdzie również ks. Nawrocki zamieszkał.
Zgodnie z informacją przekazaną ks. Arcybiskupowi z dnia 21 maja 1984 r. ks. Zdzisław
Nawrocki odprawiał trzy Msze św. dla Polaków w ciągu tygodnia: w sobotę o godz.
7 wieczorem w Lantanie w kościele Ducha Świętego dla około 60 osób, w niedzielę
w Hallendale w kościele św. Karola Boromeusza o godz. 1 po południu dla około 110 osób
i w Miami Beach w kościele św. Józefa o godz. 3 po południu dla około 150-200 osób.
W okresie przyjazdów z Polski podczas stanu wojennego, liczba wiernych w Miami Beach
utrzymywała się na poziomie 200 osób, natomiast w późniejszym czasie liczba ta zaczynała
się zmniejszać, ponieważ wierni przeprowadzali się na północ od Miami. Z chwilą
przeniesienia się do tego kościoła oprócz Mszy św., odprawiane były nabożeństwa
liturgiczne, których dotąd nie można było sprawować ze względu na warunki. W kościele,
w Hollywood i w Hallendale w tym czasie, na polskiej Mszy św., przygrywała organistka
Teresa Szczepanik.
Wtedy również nastąpił podział diecezji Miami i Palm Beach, dlatego dotychczasowy
dyrektor Apostolatu ks. Podgórski, będąc wikarym Św. Ducha w Lantanie, pozostał w nowej
diecezji, a nowym dyrektorem z dniem 24 października 1984 r. został mianowany przez
ks. abpa. E. McCarthy dotychczasowy wicedyrektor Apostolatu ks. Zdzisław Nawrocki.

W tym czasie ks. Nawrocki zaczął myśleć o utworzeniu Polskiej Misji z własnym kościołem
i ośrodkiem polonijnym na terenie południowej Florydy. W tym celu gromadził fundusze na
specjalnym koncie budowy oraz zajmował się duszpasterstwem chorych, a także zwykłymi
posługami jak chrzty, śluby, pogrzeby. Ks. Nawrocki brał udział w licznych imprezach
kulturalnych i patriotycznych w klubach polsko-amerykańskich na terenie Miami,
Ft. Lauderdale i Palm Beach. Opuszczając Polski Apostolat po 9-letniej pracy
duszpasterskiej, ks. Nawrocki zostawił pokaźną sumę funduszy (ponad $175 tys.) na zakup
czy budowę przyszłego kościoła, który miałby służyć tutejszej Polonii. Ks. Zdzisław
pożegnał się z parafianami 20 września 1992 r. przeżywając jeszcze huragan „Andrew”.
Następnym duszpasterzem Polskiego Apostolatu był ks. Krzysztof Ośka T.Chr.,
który otrzymał nominację od ks. arcybiskupa Edwarda McCarthy dnia 25 sierpnia 1992 r.
zgodnie z prośbą ówczesnego ks. prowincjała Tadeusza Winnickiego. Pełnił swą posługę
wśród tutejszej Polonii tylko przez rok.
Kolejnym duszpasterzem Polskiego Apostolatu w Archidiecezji Miami był
ks. Kazimierz Jasiński T.Chr., który objął swoje obowiązki duszpasterskie z dniem
5 września 1993 r. Ks. Kazimierz również zamieszkał przy kościele św. Boromeusza
w Hallendale, służąc dla Polonii. Dalej składano ofiary na zakup nowego ośrodka,
powiększając sumę na koncie budowy, czy zbierając środki w różnej formie, w pracach przy
kościele. Pod koniec swej 3-letniej kadencji, po wielu poszukiwaniach, ks. Kazimierz
Jasiński dokonał zakupu kościoła w Pompano Beach. Ta nieruchomość została zakupiona za
sumę 650 tysięcy dolarów. Szczególną donację na kościół złożyła wtedy Franciszka Białek,
która ofiarowała $150 tysięcy na nasz kościół.
3 listopada 1994 r. nastąpiła nominacja trzeciego Arcybiskupa Miami John C.
Favalora.
CZĘŚĆ II
Stan konta Polskiego Apostolatu na dzień 31 sierpnia 1996 r. wynosił $490,723.
Jednakże spłata całości kosztów zakupu nowego kościoła spoczęła na nowym duszpasterzu
tutejszej Polonii - ks. Janie Fiedurku T.Chr., który objął funkcję proboszcza 22 września
1996 r. Faktyczne zakończenie procesu zakupu nastąpiło 3 grudnia 1996 r. Pierwszą Mszą
św. w nowo zakupionym kościele była Pasterka w Boże Narodzenie 1996 r. Parafianie
ofiarnie składali pieniądze na spłatę kościoła i jego wyposażenie, tak, że przed świętami
Bożego Narodzenia 1997 r. kościół został w całości spłacony.
Od stycznia 1997 r. zaczął się ukazywać biuletyn Misji w nowej szacie graficznej.
Po zakupie kościoła, dekretem z dnia 3 lutego 1997 r. ks. arcybiskup John C. Favalora
podniósł Polski Apostolat do rangi Misji, dlatego pełny tytuł brzmi: The Polish Pastoral
Mission of Our Lady of Czestochowa.
Kościół wymagał nowego wyposażenia, z tej racji, że poprzednio był własnością
protestantów i nosił nazwę First Church of Christ Scientist. Na nowe wyposażenie kościoła
złożyły się liczne i hojne donacje ze strony parafian: kopia obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej - Irena i Franciszek Dąbrowski; ramy do obrazu - Emilia i Józef Truchel;
ambonka - H. Buryn; ołtarz i chrzcielnica - Lidia i Michael Gastom i Helena Buryn; stacje
Drogi Krzyżowej - Ewa i Edward Sosnówka, poświęcone 14 lutego 1997 r.; krzyż - Anna
Wyrzykowska; kielich mszalny - Zdzisława Zielińska; wieczna lampka - Anna Cacko; krzyż
na zewnątrz kościoła - Czesław Malinowski; sztandary, poświęcone 12 stycznia przez
ks. prowincjała Andrzeja Maślejaka T.Chr.: watykański - Lady Blanka Rosenstiel, prezydent
Ameryk. Instytutu Kultury Polskiej, polski - Edmund Gonsławski, prezes Koła Weteranów,
orzeł na proporcu - grupa przyjaciół Radia Maryja i amerykański - Edward Dykla, prezydent
Polskiego Związku Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, z siedzibą w Chicago. Polskie
sztandary w holu kościoła ufundowała Krystyna Batko a figura PJ Zmartwychwstałego

J.J. Zychowie. Od lutego 1997 r. trwały prace z przystosowaniem balkonu na organy i chór.
Palmy na terenie przykościelnym ofiarował pan Kawczyński. Pani Franciszka Białek
ofiarowała dodatkowo $10,000 z których zostały w późniejszym czasie zakupione meble na
plebani.
Od czasu przybycia ks. Jana Fiedurka rozpoczął się intensywny okres budowy nie
tylko kościoła widzialnego, ale również duchowego, czego wyrazem były liczne wizyty
księży i biskupów z Polski. Naszymi gośćmi byli: ks. bp. Ryszard Karpiński z Lublina,
ks. bp. Edward Janiak z Wrocławia, ks. abp. Kazimierz Majdański ze Szczecina, ks. bp. Józef
Zawitkowski z Łowicza, ks. bp. Stanisław Gądecki z Gniezna, o. Tadeusz Rydzyk z „Radia
Maryja”, ks. bp. Thomas Wenski z Archidiecezji Miami, ks. abp. Henryk Muszyński
z Gniezna oraz ks. kard. Kazimierz Świątek, abp. Mińska.
Od 23 II przy kościele rozpoczął działalność sklepik z dewocjonaliami i prasą
katolicką. Została również zamontowana tablica fundatorów w przedsionku kościoła.
1.IV - zmarł nagle w Livonia, MI, jako kapelan katolickiego szpitala były proboszcz
ks. Kazimierz Jasiński T.Chr. i spoczął na cmentarzu Resurrection, MI.
Od czerwca dociera do parafian słowo Radia Maryja transmitowane z Polski przez
ojców Redemptorystów. Rozpoczął posługę organisty Leszek Blachut.
Lipiec - trwa zbiórka na powodzian w Polsce; zebrano $4,226 i przekazano dla Caritas
diec. zamojsko-lubaczowskiej.
24.VIII - została poświęcona Tablica Fundatorów w przedsionku kościoła.
3.IX - święcenia biskupie ks. Thomasza Wenskiego; na tę uroczystość przybył
z Polski ks. Ryszard Karpiński, bp. pomocniczy z arch. lubelskiej.
Misja gości o. Melchiora Królika, paulina, który przeprowadził zbiórkę funduszy
na renowację wałów wokół klasztoru na Jasnej Górze.
20 września 1997 r. przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła
działalność sobotnia Szkoła Języka Polskiego, imienia św. Jadwigi Królowej.
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej został poświęcony
19 października 1997 r. o godz. 11:00 rano, przez ks. arcybiskupa John C. Favalora,
ordynariusza Archidiecezji Miami przy udziale licznie zgromadzonej Polonii i zaproszonych
gości, wśród których byli: ks. bp. Thomas Wenski, biskup pomocniczy Archidiecezji Miami;
ks. prałat William Hennessey, wikariusz generalny Archidiecezji Miami; ks. Andrzej
Maślejak, prowincjał Księży Chrystusowców, Michigan; ks. prałat Michael Carruthers,
sekretarz arcybiskupa; ks. Zygmunt Ostrowski T.Chr. z Guelph, Ont., Kanada; ks. Zdzisław
Nawrocki T.Chr. z Boonton, NY; ks. Thomas F. Foudy, St Coleman, Pompano Beach;
ks. Stephan Rutkowski, Ft. Lauderdale; ks. Czesław Szuran, Biłgoraj, Polska; ks. Thomas
Skindelewski, St Joan of Arc, Boca Raton, FL; ks. Jan Malicki, Epiphany, S. Miami;
ks. Tomasz Makowski, St. Sebastian, FL; ks. Maciej Piotrowicz, St. Rita, Wellington, FL;
alumn Krzysztof Kuczkowski, Port St. Lucie, FL; konsul Jarosław Łasiński, z Waszyngtonu;
delegacja Stowarzyszenia Sybiraków z St. Petersburga; przedstawiciele Związków,
Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych i Kombatanckich, przedstawiciele Klubów PolskoAmerykańskich, Dobrodzieje i Fundatorzy, Przyjaciele, Parafianie i Goście. Listy
z gratulacjami przesłali ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski; arcybiskup Szczepan
Wesoły oraz ambasador RP z Waszyngtonu.
W biuletynie kościelnym czytamy: „Przez wiele lat Polacy, którzy zamieszkali
w południowej Florydzie nie mieli własnego kościoła. Nie było jeszcze kościoła, nie było
jeszcze zgody na jego kupno czy budowę, ale był już inny Kościół - Kościół zbudowany
z żywych kamieni na fundamencie Chrystusa. Była wspólnota wiernych, którzy gromadzili się
razem z duszpasterzem, aby uczestniczyć w Eucharystii, słuchać Słowa Bożego, spowiadać
się, modlić, przeżywać uroczystości kościelne i narodowe. Wszystko w języku ojczystym,
w tradycji naszych ojców i matek. Łączyło was jedno pragnienie, aby mieć własny kościół -

ten dom Pana i dom dla kolejnych pokoleń Jego wyznawców. Wielu z was nie szczędziło
trudów i ofiar i dokonaliście tego dzieła. Dzisiaj Bogu Wszechmogącemu oddajemy
poświęcony ten Dom. Pragniemy jednocześnie, by wszystko, co tu się dzieje, przybliżało nas
do Chrystusa, który codziennie na ołtarzu składa siebie w ofierze Ojcu i całkowicie oddaje
siebie ludziom, aby ich uświęcić. Życzymy sobie nawzajem, aby NASZ KOŚCIÓŁ umacniał
każdego Polaka w wiernym trwaniu przy Chrystusie, bo tylko On może dać nam prawdziwe
szczęście.”
Z okazji poświęcenia kościoła została wmurowana tablica na zewnątrz kościoła,
ufundowana przez Danutę Imielską z Krakowa.
Jak czytamy w podziękowaniu noworocznym, w ciągu 1997 r. wspólnota, dzięki
ofiarności znacznej części Polonii, mogła spłacić całość zaciągniętej pożyczki na kupno
kościoła w wysokości 150 tysięcy dolarów.
1998 - po spłacie długów kościoła, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę sali
parafialnej.
1.II - została podjęta jednomyślnie przez parafian decyzja budowy sali parafialnej
obok kościoła, jako miejsca spotkań po niedzielnej Mszy św. i innych imprez o charakterze
kulturalno-towarzyskim. W wyniku wielu dyskusji odnośnie projektu sali parafialnej przyjęty
został plan jej budowy. Koszt budowy oszacowano na $200 tys.
22.III - posługę przy ołtarzu rozpoczynają świeccy Szafarze Eucharystii: Piotr
Mordas, Mieczysław Kasperski i Michał Szymonowicz.
19.IV - w pierwszą rocznicę śmierci ks. Kazimierza Jasińskiego, została odsłonięta
tablica ku jego pamięci w przedsionku kościoła. Fundatorami byli E.M. Jochim oraz
W.M. Kijańczuk.
6.IX - zamontowano dodatkową klimatyzację w kościele.
We wrześniu powstaje niedochodowe „Polsko-Słowiańskie Stowarzyszenie
Charytatywne”, którego prezesem został Jerzy Klucz. Stowarzyszenie za zadanie obrało sobie
pomoc emigrantom, chorym i opuszczonym.
W październiku powstało Koło Różańca Świętego.
14.II 1999 - został zakupiony w Polsce baldachim procesyjny.
28.III - Komitet Budowy Sali parafialnej przygotował makietę według projektu Mark
Budd.
25.VII - z przodu kościoła został zamontowany nowy A/C za $5,700.
19.IX - na Mszy św. byli obecni członkowie Związku Sybiraków na Florydzie
i dokonano poświęcenia pamiątkowego „Różańca Sybiraków”.
23.I 2000 - został ufundowany przez Teresę Wojnowską obraz Matki Boskiej do
niesienia w procesji Bożego Ciała czy rezurekcji.
30.I - przy kościele rozpoczęła działalność „Polish Mission Foundation, Inc”, której
prezesem został Michael Gastom.
7.V - powstało nowe polskie radio na Florydzie „Epsylon 2000”, w którym to audycje
były nadawane w każdą niedzielę od 7 do 8 wieczorem.
14.V - przeprowadzony został remont dachu nad „lobby” kościoła.
6.VIII - rozpoczął służbę organista Sylwester Buczek, który zastąpił
dotychczasowego organistę Leszka Blachuta.
5.XI - odbyła się pielgrzymka polonijna do Katedry Miami w Roku Jubileuszu 2000.
W Roku Jubileuszowym Polska Misja włączyła się w kampanię finansową
Archidiecezji „Vision 2000”. Na naszą Misję przypadło zebrać jednorazowo $50 tys.
Z końcem roku zebrano deklaracje na ponad $146 tys. Zadeklarowane pieniądze były
wpłacane przez kolejne 3 lata. Przy tej okazji zbierano również fundusze na budowę sali
parafialnej. Na ten cel zebrano $300 tys. Z końcem roku Komitet Budowy podjął decyzję
o nie budowaniu nowej sali, której koszt szacowany był na ponad $600 tys., ale rozbudowy

istniejącej kawiarenki za około $175 tys. Rozbudowa miała rozpocząć się w 2001 r.
a głównym wykonawcą został Wiesław Soja.
26.VIII 2001 - Misja otrzymała z urzędu miasta pozwolenia na rozbudowę sali
parafialnej, a 30 września plany zostały zaakceptowane przez Archidiecezję.
1.X - został zakupiony dom znajdujący się naprzeciw kościoła z przeznaczeniem na
mieszkanie dla księdza za sumę $175,633 tys. Dom wymagał gruntownego remontu, koszt
(przebudowy i zakupu nowych mebli) $58,822. Wielu parafian bezinteresownie
przepracowało przy tym remoncie wiele dni, całość prac koordynował Wiesław Soja. Prawie
rok trwał remont plebani, która została wyposażona w meble typu meksykańskiego.
Dodatkowo zainstalowano w kościele nowy system klimatyzacji ($10 tys.).
7.X - rozpoczęła się rozbudowa kawiarenki na sumę $214 tys., która trwała
6 miesięcy, a koszt adaptacji starej części wyniósł $10,553.
18.XI - na czas zimowy wprowadzona została w Pompano sobotnia Msza św.
w języku angielskim o 5:30 wieczorem, która sprawowana była przez ks. Edvina Kaukas.
3.II 2002 - państwo Zofia i Kazimierz Pitera ofiarowali palmy (royal palms) dla
zewnętrznej dekoracji kościoła i sali.
30.V - plebania była gotowa do zamieszkania po końcowej inspekcji.
9.VI - przy parafii, w dawnym mieszkaniu księdza, powstała biblioteka, w której
znajduje się obecnie bogaty księgozbiór oraz dwie salki lekcyjne.
16.VI - odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej sali parafialnej. Głównym
architektem był Wiesław Soja. Pomocą służyli Czesław Malinowski i Ryszard Skonieczny.
Tomasz Lisowski i Marek Pawłowski pomogli zamontować nagłośnienie w sali; ostateczny
koszt budowy wyniósł $214,906.
24.VIII - została odnowiona nawierzchnia parkingu wokół kościoła za $29,475.
13-24 XI - odbyła się parafialna pielgrzymka do Meksyku, z której skorzystało
17 osób.
23.II 2003 - przeprowadzono malowanie kościoła na zewnątrz ($7 tys.)
13.IV - o. Tomasz Janek franciszkanin, podczas rekolekcji wielkopostnych
zaprojektował nowe witraże do 18 okien w kościele, których koszt wyniósł $17,300.
Wykonawcą był Andrzej Florczak z Toronto. Nazwiska ofiarodawców witraży zostały
umieszczone na tablicy, na tylnej ścianie kościoła, pod chórem.
10.V - odbyły się święcenia kapłańskie w katedrze w Miami diakona Andrzeja
Pietraszko.
8.VI - Renata i Wojciech Cymer ofiarowali kopię obrazu Jana Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem” do sali parafialnej. Kopia jest autorstwa Franciszka Kawiorskiego z Nowego
Jorku. 30 listopada obraz został oprawiony w ramę przez Edmunda (ojciec) i Normana (syn)
Karwackich.
17.VIII - pożegnano dotychczasowego organistę Pawła Lew.
18.VIII - w katedrze Miami pożegnano ks. biskupa Thomasza Wenskiego, który
przeszedł do diecezji Orlando.
14.IX - ks. Jan Fiedurek pożegnał się z parafianami, udając się na nową parafię
w Houston, TX, zgodnie z zarządzeniem ks. prowincjała Andrzeja Maślejaka, przełożonego
Księży Chrystusowców w USA i Kanadzie. Nowym proboszczem Polskiej Misji został
mianowany ks. dr Czesław Rybacki T.Chr.
4.I 2004 - został zamontowany nowy system grzewczy w A/C na sumę $1,200.
28.III - poświęcono nowe organy ofiarowane przez Miami Society 3036 PNA, które
zakupiono we Włoszech.

4.IV - została założona nowa wykładzina w kościele i przyległych pokojach oraz
zainstalowano nowy system nagłaśniający, którego sponsorem było Miami Society 3036
PNA.
30.V - sprawowane były Msze św. prymicyjne nowo wyświęconego ks. Henryka
Pawelca.
24.X - odmalowano plebanię oraz adaptowano pomieszczenia starej kuchni i łazienki
przy bibliotece, na salkę lekcyjną dla dzieci polskiej szkoły.
14.XI - została złożona szczególna donacja ponad 40 tysięcy dolarów przez śp. Annę
Wyrzykowską, która przekazała w testamencie pieniądze na Polski Kościół. Środki te zostały
wykorzystane na remont salki szkolnej, renowację parkingu przy kościele i przemalowanie
miejsc parkingowych, zabezpieczenia huraganowe kościoła. Przed zainstalowaniem osłon na
kościół ($12,000), została zmieniona dekoracja dookoła kościoła. Plebania została
wyposażona w zasłony przeciw huraganowe ($5,000), jak również biblioteka, biuro
parafialne i salki przy kościele ($3,000); prace trwały do października 2005 r.
8.III 2005 - nastąpiła zmiana organisty. Stefan Towpasz złożył rezygnację, a na jego
miejsce przyjęto Sławomira Buczka.
3-10.IV - odbyły się czuwania modlitewne po śmierci papieża Jana Pawła II.
1.V - na Key West rozpoczął w kościele posługę ks. Henryk Pawelec, w związku
z tym proboszcz z parafii Pompano Beach przestał dojeżdżać, aby tam odprawiać Mszę św.
Kiedy ks. Henryk został przeniesiony na wikariusza St. Rose of Lima do Miami, jego miejsce
zajął ks. Andrzej Pietraszko i posługiwał aż do odwołania, czyli początku 2009 r. Grupa
Polaków tam mieszkających pozostała bez opieki duszpasterskiej w polskim języku.
7.VI - śmierć drugiego arcybiskupa Miami Edwarda A. McCarthy.
13.II 2006 - w obecności majora Miami Manny Diaz oraz byłego prezydenta RP
Lecha Wałęsy, ulica przed katedrą Miami została nazwana imieniem Jana Pawła II (Pope
John Paul II Avenue).
23.IV - został podarowany obraz Jana Pawła II, namalowany przez Elżbietę Green
z Buska Zdroju, obecnie wiszący na chórze.
4.VI - dzięki kolejnym ofiarom, w sali parafialnej dokonano zmian renowacyjnych,
które pozwoliły na urządzenie kuchni oraz zaplecza służącego dla kawiarenki.
11.VI - przed salą parafialną poszerzono chodnik przez położenie kostki brukowej
($4,400). W tym też czasie zostały odmalowane wszystkie salki szkolne.
15.X - nastąpiła zmiana organisty, posługę rozpoczął Adam Wilkowski z Nowego
Jorku w miejsce ustępującego organisty z Lantany, Romana Kuryło.
13.V 2007 - na 10 lecie Misji firma Aleksandra Zwolińskiego UMT z Dania Beach
pozłociła 24 karatowym złotem krzyż procesyjny oraz puszkę na hostie.
2.IX - na 10 lecie poświęcenia kościoła Rada Duszpasterska zaakceptowała projekt
ubogacenia prezbiterium naszej świątyni zaproponowany przez Czesława Malinowskiego;
prace trwały przez kolejne miesiące. Pozłacaną ramę do obrazu zaprojektował i wykonał
Leszek Zarębski.
19.IX - nastąpiła zmiana proboszcza, został nim ks. Klemens Dąbrowski T.Chr.
14.XII - dokonano przeróbki ambonki wykonanej bezinteresownie przez Ted
Angelus.
30.XII - podczas Mszy św. został poświęcony nowy krzyż przez ks. prowincjała
Pawła Bandurskiego T.Chr., umieszczony w głównym prezbiterium.
2008 - w Misji znajduje się szczególna pamiątka, 15 tajemnic różańca świętego,
namalowana akwarelą i ofiarowana przez śp. ks. Józefa Wdowiaka, pochodzącego z Żywca.
Namalował je na Kresach Wschodnich, sybirak.
24.XII - po długiej przerwie w sali parafialnej przygotowana została Wigilia dla
ponad 100 osób, w poprzednich latach Wigilia odbywała się w klubie „Polonez”.

11.II 2009 - za salą zmontowano „pomieszczenie” sfinansowane przez „Polish
Mission Fundation”, które służy, jako kolejna salka szkolna.
15.II - na Mszy św. o godz. 11: 00 obecny był konsul generalny Włodzimierz
Sulgostowski, poczty sztandarowe i pięciu żołnierzy z Polish Army Veterans Ass. z Nowego
Jorku SWAP, był komendant Postu 99 kapitan Anthony Domino, był poczet sztandarowy
Sybiraków z Florydy Roman Brejer. Po Mszy św. w sali parafialnej konsul w imieniu
Prezydenta RP nadał „Krzyże Zesłańca Sybiru” sybirakom mieszkającym w Metropolii
Miami. Otrzymali je: Janina Bandrimer-Buryn, Stanisław Buryn, Edmund Gonsławski,
Genowefa Mularczyk, Józef Mularczyk, Urszula Barbara Miążek-Kulik, Genowefa Wasiuk,
Gertruda Wejsztejn i Roman Wejsztejn. Miłym zaskoczeniem było nadanie decyzją Ministra
Obrony Narodowej „Srebrnego Medalu Wojska Polskiego” ks. Klemensowi Dąbrowskiemu
T.Chr. Krótki program przygotowały dzieci z polskiej szkoły, a następnie serwowano
smaczny obiad.
6-9.V - firma Allied Roofing & Sheet Metal Inc., naprawiła bezinteresownie dachy na
kościele i na przyległych budynkach.
3.V - po Mszy o godz. 11:00 w sali parafialnej Kongres Polonii Amerykańskiej
zorganizował odczyt prof. Zdzisława Wesołowskiego na temat 218 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Obecna była konsul honorowy Lady Blanka A. Rosenstiel.
Na zakończenie odczytu prezes KPA Zdzisław Wesołowski przekazał swoją książkę „Order
Virtuti Militari i Jego Kawalerowie 1792-1992” z dedykacją dla naszej biblioteki.
26.V - został zamontowany dodatkowy daszek z boku kościoła.
Archidiecezja ogłosiła, iż od dnia 1 października ze względów ekonomicznych
zostanie zamkniętych 8 parafii, 5 misji i 1 apostolat. Podejmujemy oszczędności i w naszej
wspólnocie. Sprawy ekonomiczne sprawiają, iż w Lantanie mamy większe zobowiązania.
Za każdą Mszę św. musimy zapłacić $200, z kolei w Miami używać będziemy tylko kaplicy
i zapłacimy $100.
11.X - na Mszy św. o godz. 11:00 witaliśmy św. Królową Jadwigę, w której postać
wcieliła się jedna z uczennic. Wraz z dziećmi z polskiej szkoły poświęciłem pomieszczenie
za salą, które dedykujemy św. Jadwidze, to będzie „Domek św. Jadwigi”. Fundacja „Polish
Mission Fundation” zakończyła swą działalność, po rozliczeniach resztę pieniędzy przekazała
na konto szkolne.
6.XII - posługę przy ołtarzu rozpoczął kolejny świecki Szafarz Eucharystii Janusz
Wielga.
3.I 2010 - na Mszy św. były prezentowane „Cegiełki”, ofiary na kościół: srebrna
$150 i złota $300.
12.I - po wcześniejszych rozmowach między ks. prowincjałem Pawłem Bandurskim
T.Chr., arcybiskupem Miami John C. Favalora i proboszczem St. Mary Star of the Sea
ks. John Baker, od stycznia 2010 r., w drugi wtorek miesiąca, oprócz miesięcy wakacyjnych,
zacząłem dojeżdżać do Key West z posługą w konfesjonale i Mszą św. o godz. 7:00
wieczorem. To 321 km w jedną stronę i korzysta z posługi około 25 osób.
10-11.II - przez dwa dni trwały prace renowacji i malowania dachu oraz ścian
plebani, całkowity koszt wyniósł $1,750.
28.II-9.III - firma „Neptune Restoration” wymieniła „skylights” w kościele, koszt
tych prac wyniósł $8,815.
10.IV - dotarły do nas wiadomości o tragedii lotniczej pod Smoleńskiem. O godz.
12:00 została odprawiona dodatkowa Msza św. za zmarłych. Z dziećmi, z polskiej szkoły,
zapaliliśmy 96 świec pod flagą przed plebanią. Trwa żałoba narodowa po śmierci prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiarach katastrofy. Przed ołtarzem zawisła polska flaga
z kirem a zewnętrzną flagę opuszczono do połowy.

Czerwiec - w ostatnich dniach Polacy na Florydzie przeżywali wielką radość
w związku z nominacją nowego ordynariusza archidiecezji Miami, którym został
abp. Thomasz Wenski, syn emigrantów z Polski w drugim pokoleniu. Wyświęcony
na kapłana w 1976 r., mianowany biskupem pomocniczym Miami w 1997 r., biskupem
koadiutorem w Orlando od 2003 r. Ksiądz Arcybiskup zrobił wielką niespodziankę
parafianom Polskiej Misji w Pompano Beach, kiedy w ostatnią niedzielę maja, jeszcze przed
objęciem archidiecezji, przyjechał prywatnie na Mszę św. i odprawił ją w języku polskim.
Później spotkał się z Polakami w sali parafialnej. 1 czerwca na uroczystym ingresie, wzięła
udział również grupa Polaków z ks. Bogdanem Molendą T.Chr. Nie zabrakło polskich
akcentów w samej liturgii, sprawowanej w kilku językach. We wtorek 8 czerwca nowy
ordynariusz odwiedził Key West i parafię Matki Bożej Gwiazdy Morza. W uroczystej Mszy
św. były również akcenty polskie, a przedstawicielki miejscowej Polonii złożyły swemu
arcypasterzowi życzenia i ofiarowały piękną wiązankę kwiatów. W koncelebrze wziął udział
ks. Bogdan Molenda T.Chr., zastępujący na czas wakacji proboszcza.
26.VII - firma „Neptune Restoration” pomalowała ściany zewnętrzne kościoła i sali
parafialnej, koszt prac wyniósł $8,900.
25.VIII - rozpoczął się finansowy audit Misji, koszt wyniósł $4, 000.
15.IX - ks. arcybiskup Thomas Wenski przekazał informację o mojej nominacji,
na trzy lata, do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Miami.
24.IX - zostało zakupionych 15 nowych stołów do klas lekcyjnych szkoły.
14.XI - odbyła się uroczystość z okazji rocznicy Niepodległości Polski przygotowana
przez klub „Polonez”. W sali parafialnej obecny był konsul Michał Sikorski. Podczas
spotkania obejrzeliśmy film o Janie Pawle II, nakręcony przez obecnego w sali reżysera
Sławomira Chok. Obecnych weteranów obdarowano różami. Uczniowie ze szkoły
przygotowali program patriotyczny oraz wykonali biało czerwone kokardy dla wszystkich
przybyłych na tę uroczystość.
15.XI - wykonano prace renowacyjne 3 salek i biura, wymianę A/C dla klasy i biura,
wymianę podłóg, drzwi i malowanie. Wszystkie prace zostały wykonane bezinteresownie
przez wielu parafian, a z „cegiełek” zostały tylko zakupione materiały.
26.XI - naprawione zostały 4 drzwi wejściowe do kościoła.
6-9.XII - zakupiono meble do biura oraz odnowiono korytarz za ołtarzem.
13.XII - zakupiono duży sejf do biura.
9.I 2011 - odbyła się wielokulturowa Msza św. w katedrze. Przedstawiciele naszej
Misji czynnie uczestniczyli w liturgii, odczytano po polsku modlitwę powszechną. Trzy
góralki w strojach ludowych wniosły prezent, którym była stuła wyhaftowana przez górali
i przez nich ofiarowana Arcybiskupowi. Sklep „Touch of Europe” przygotował kanapki po
Mszy św. dla zebranych.
21.I - podczas wizytacji ks. prowincjał Paweł Bandurski T.Chr., poświęcił dwie klasy
i biuro, które zostały odnowione, a następnie w sali parafialnej odbyło się spotkanie z Radą
Duszpasterską i parafianami.
24-25.I - zakupiono nowe drzwi wejściowe: 2 do dali, 1 do biblioteki i 2 do kościoła.
Trwały prace przy budowie szafy w pomieszczeniu przed łazienką damską w kościele.
Naprawiono boczne drzwi wyjściowe z sali.
10.III - wymieniono w bibliotece system A/C, który od dłuższego czasu już nie
pracował, zwiększony został również tonaż z 1 ½ do 2 ton, koszt całkowity $2,400.
24-25.III - wymieniono drzwi do sali, biblioteki i 2 bocznych drzwi do kościoła.

29.III - podpisany został kontrakt na remont plebani, wymiany podjazdu oraz
chodników dookoła posesji; przewidywany koszt $12,500.
7.IV - został wymieniony A/C w kościele z 4 na 5 ton ($3,284), dokończono również
prace przy drzwiach do sali parafialnej i biblioteki.
10.IV - poświęcone zostały trzy „ciboria” (puszki komunijne) ofiarowane przez:
rodziców bierzmowanej młodzieży, polską szkołę i dzieci komunijne; koszt $1,316. Przed
Mszą św. o godz. 11:00 w obecności przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej
i kongresmena Allen West, district nr 22 z Florydy została odsłonięta Tablica Smoleńska
w przedsionku kościoła. Na zakończenie Mszy św. amerykański kongresmen wypowiedział
wiele interesujących słów, nawiązując i do tragedii smoleńskiej i Katynia. Po Mszy św.
kongresmen Allan West zatrzymał się w sali parafialnej, na zakończenie został wyświetlony
film pt. „Krzyż”.
1.V - z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, na każdej Mszy św. był akcent o beatyfikacji
i odmówiono litanię do Błogosławionego Jana Pawła II.
7.V - przed plebanią rozpoczęły się prace wymiany podjazdu, które trwały przez cały
miesiąc.
10.V - ks. arcybiskup Thomas Wenski poświęcił Tablicę Smoleńską wmurowaną
w przedsionku kościoła ufundowaną przez Kongres Polonii Amerykańskiej.
21.V - do kościoła zakupiono nowe śpiewniki, 300 sztuk, stare zostały wykorzystane
w Lantanie i Miami.
25.V - posadzono przy plebani dwa drzewa i dwie palmy, jako wymóg miasta.
27.V - miała miejsce ostatnia kontrola z miasta zatwierdzająca prace przy plebani.
Od 1 czerwca trwały prace przy kładzeniu nowego systemu nawadniającego przy
plebani.
3.VI - wymieniono A/C na plebani; koszt $2,300.
26.VIII - poświęcony został nowy ornat z podobizną bł. Jana Pawła II, ofiarowany
przez rodzinę Korzeń a nowy obrus ofiarowany przez rodzinę Kopczak i Hołda zdobi ołtarz.
20.IX - zakupiono nowy komputer do biura.
5.X - odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej i zatwierdzonej przez proboszcza
Rady Finansowej w składzie: Jerzy Bogdziewicz - przew.; Katarzyna Zielińska - sekr.,
Barbara Śliwińska, Krzysztof Tomaszewski i Jan Kuchnik.
8.X - sala parafialna służyła, jako punkt wyborczy przeprowadzanych w Polsce
wyborów do Sejmu i Senatu RP.
24-28.X - przeprowadzono remont salki przed biblioteką.
6.XI - na zakończenie Mszy św. konsul generalny Włodzimierz Sulgostowski
z Waszyngtonu, w obecności pułkownika Cezarego Reginis z Norfolk, nadał medale
honorowe: o. Józefowi Zawadzie, karmelita bosy z Korony, Zygmuntowi Jastrzębskiemu,
Edwardowi Sosnówce oraz medal sybiracki Józefowi Doda (lat 98).
27.XI - w roku 15-lecia poświęcenia Kościoła, od pierwszej niedzieli adwentu
w naszej Misji rozpoczęto „Peregrynację” obrazu MB Częstochowskiej.
2.I 2012 - naprawiono pękniętą rurę wodną przed plebanią, po wycięciu palmy
i części żywopłotu.
13-14.I - na terenie kościoła pełnił dyżur wicekonsul Michał Sikorski, z dyżuru
skorzystało ponad 100 osób.

31.I - wykonano zadaszenie za plebanią.
4.II - Polska TV z Chicago „Polsat 2” nakręciła film o polskiej szkole, filmowała
również wizytę ks. kardynała Stanisława Dziwisza.
5.II - w naszym kościele Mszy św. o godz. 8: 30 rano przewodniczył ks. kardynał
Stanisław Dziwisz razem z ks. arcybiskupem Miami Thomaszem Wenskim oraz
12 zaproszonymi księżmi. Na Mszy św. obecny był zastępca dowódcy Strategicznego
Dowództwa do spraw Transformacji - pierwszy Polak w stopniu czterogwiazdkowego
generała w strukturach NATO Mieczysław Bieniek z małżonką Grażyną. Na początku Mszy
św. dzieci przywitały gości wierszem i kwiatami a na zakończenie podziękował za obecność
najpierw ks. Prowincjał, następnie zostały wręczone wszystkim gościom kopie „Matki
Boskiej Emigranckiej” z herbem Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego z 1909 r. z diecezji
włocławskiej. Przed błogosławieństwem ks. Kardynał przekazał na ręce proboszcza obraz
Jana Pawła II dla Polskiej Misji.
Na stronie archidiecezji krakowskiej ukazało się krótkie sprawozdanie: W niedzielę
rano kardynał Stanisław Dziwisz odprawił Mszę św. dla Polonii w Pompano Beach,
stanowiącym centrum Polskiej Misji Pastoralnej Archidiecezji Miami. Wraz z nim
Eucharystię koncelebrowali prof.: abp Thomas Wenski, ks. Paweł Bandurski, prowincjał
Towarzystwa Chrystusowego, ks. Klemens Dąbrowski, proboszcz parafii, o. Krzysztof
Wieliczko, administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie oraz zaproszeni księża. W swojej
homilii Metropolita Krakowski ukazał Jana Pawła II, jako gorliwego ucznia Chrystusa, który
inspirował się postawą Mistrza z Nazaretu. „W modlitwie, w głębokiej więzi z Bogiem, tkwi
sekret tytanicznej pracy Jana Pawła II, jego otwarcia na wielkie problemy człowieka
i świata, jego niezmordowanej działalności, w której spalał się do końca” – mówił. Według
kardynała Stanisława Dziwisza, Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił nam dar swojej
świętości, która staje się dzisiaj dla nas wszystkich wezwaniem, abyśmy potrafili dorastać do
jak największej miłości Boga i bliźniego. Świętość „nie jest zastrzeżona dla nielicznych. Ona
jest drogą powołania każdego prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa” - przekonywał.
Z okazji piętnastej rocznicy powstania Polskiej Misji Pastoralnej pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Pompano Beach na Florydzie, Metropolita Krakowski życzył lokalnej
wspólnocie parafialnej pogłębiania wzajemnych więzi i umacniania wiary. „Niech waszych
duszpasterzy, Księży Chrystusowców, i was wszystkich umacnia orędownictwo Pani
Jasnogórskiej, waszej szczególnej Patronki. Niech was umacnia z nieba wstawiennictwo
u tronu Najwyższego, błogosławionego Papieża Jana Pawła II” - zakończył.
Goście po Mszy św. zatrzymali się na posiłku, na plebani.
14.II - w kościele na Key West, odprawiłem po raz pierwszy Mszę św. w Bazylice
Mniejszej. Kościół został podniesiony z dniem 11 lutego 2012 r. do tej godności. Jest to
pierwsza Bazylika w Archidiecezji Miami.
5-9.III - została odmalowana sala parafialna oraz naprawiony kolejny stary system
A/C w kościele na sumę $1,600.
18.III - posługę przy ołtarzu rozpoczął kolejny świecki Szafarz Eucharystii Artur
Pankowski.
3.IV - w katedrze na Mszy św. święcenia olejów, jako „25-latek” zostałem
obdarowany pamiątką od ks. Arcybiskupa.

15.IV - w niedzielę Bożego Miłosierdzia kazania wygłosił ekonom generalny
Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Musiałek.
16-20.IV - po raz pierwszy na Florydę przybyło 43 księży z Prowincji
Północnoamerykańskiej, na doroczne „Dni Skupienia”.
19.IV - Mszę św. o godz. 6:00 wieczorem celebrował w naszym kościele
ks. arcybiskup Thomasz Wenski, którego honorujemy w jego 15-lecie biskupstwa; byli także
trzej jubilaci obchodzący 50 i 25 lecie kapłaństwa, po Mszy św. przygotowano dla
wszystkich księży obiad w sali parafialnej.
23.IV - wymieniono klucze w 38 drzwiach posesji kościoła, sali i plebani; koszt
wymiany $1,736.
6.V - w przedsionku kościoła odsłonięto odnowioną i uzupełnioną tablicę
ofiarodawców. Dotyczy ona ofiarodawców, którzy złożyli ofiary na cegiełki ponad $1,000.
19.V - parafianie pamiętali o moim jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, wdzięczny jestem
za dar stuły kapłańskiej ofiarowanej wcześniej przez Radnych. 20 maja razem z dziećmi
pierwszokomunijnymi ofiarowałem to dziękczynienie Bogu i ludziom.
31.V - obecny byłem na uroczystej Mszy św. podniesienia kościoła St. Mary Star
of the Sea na Key West, do godności Bazyliki Mniejszej, sprawowanej przez ks. abpa.
Thomasza Wenskiego.
4.VI - miasto wymieniło starą rurę wodną od drogi do licznika przed plebanią.
7.VI - została wymieniona rura wodna od licznika do domu plebani ($400).
CZĘŚĆ III
Na tablicach pamiątkowych w kościele i w przedsionku, już od początku zakupu
kościoła upamiętniano imiona ofiarodawców, którzy zostali wpisani w pamięć naszej
modlitwy zanoszonej w tym kościele każdego dnia. Dwa lata temu powstała idea składania
„cegiełek” na potrzeby materialne Misji. Dzięki składanym ofiarom udało się wykonać wiele
prac przy renowacji kościoła, sali i plebani. Jest to szczególna okazja, aby imiennie
podziękować tym osobom, które dzielą się pracą i czasem, aby Polski Kościół na Florydzie
stawał się piękniejszy również od strony wizualnej. Oto, więc lista osób, które ten kościół
wznoszą dziś, dzieląc się hojnym sercem:
“CEGIEŁKI” od stycznia 2010 - do 11 czerwca 2012 r.
TABLICA – powyżej $1,000
1/. $16,000 – Kazimierz KASPER & Family – w podzięce za 35 lat trwania firmy
„Algonquin Industries, Inc.” Oraz Hi-Tech Metals, Inc.
2/. $1,600 – Eugenia BRZESKI – in memory of husband Stanley – Miami.
3/. $1,500 – Grace UEBERLAUER.
4/. $1,400 – Alicja i Edmund GONSŁAWSKI.
5/. $1,200 – „Paradise By The Sea Resort, Inc.” Janina i Zenon MARZEC; Diana &
John LALOR; Tomasz i Krzysztof MARZEC.
6/. $1,100 – Anna KIELISZCZYK.
7/. $1,100 – Bożena i Adam CICHY – Lantana.
8/. $1,007 – Maria PIKUTA WILKINSON.
TABLICA - $1,000
9/. – The Polish-American Club of Fort Lauderdale, Inc. „POLONEZ”.

10/. – Joanna i Mirosław CIEŚLAK – ku czci zmarłych z rodzin: Cieślak, Szynkaruk,
Woch i Kosidło.
11/. – Lidia i Zygmunt KAMIŃSKI – Katowice, PL.
12/. – Dr. Januariusz L. STYPEREK & Janina BANAS-STYPEREK.
13/. – Hubert EDOUARD.
14/. – Anna i Daniel KOPCZAK oraz Elżbieta i Michał HOŁDA.
15/. – Teresa i Henry BIELAWSKI.
16/. – Szkoła Języka Polskiego im św. Jadwigi Królowej.
17/. – Barbara i Janusz WIELGA – ku czci zm. Rodziców Julian i Stefania Zbieć oraz
Franciszek i Marianna Wielga.
18/. – Renata i Marek MALINOWSKI & Family.
19/. – Ewa JACHOLKOWSKI i Janina JABŁOŃSKA – ku czci zm. ojca i męża Adama
Jabłońskiego.
POWYŻEJ 300
1/. $500 – THE ROSENSTIEL FOUNDATION – Philadelphia.
2/. $450 – Dorota PASPALIS.
3/. $450 – Zofia HOWSON – ku czci zmarłych Rodziców.
4/. $450 – Maria i Marek NIEMIEC – ku czci śp. Mateusza Niemiec – Lantana.
5/. $350 – Tomasz GRABCZAK.
ZŁOTE - $300 (alfabetycznie)
1/. BANDRIMER Janina i William.
2/. BARAN Krystyna – Lantana.
3/. BARAN Iwona i Mariusz – Lantana.
4/. BASKA Ireneusz, Eric.
5/. BIELAWSKI Teresa i Henry – North Caldwell, NJ.
6/. BOCHENEK Krystyna i Andrzej.
7/. BOGDZIEWICZ Dorota i Jerzy.
8/. BOLKO Melanie – Lantana.
9/. BOLKO Mildreys i Ryszard – Lantana.
10/. BURYN Maria i Stanley.
11/. CHUCIK Maria i Zbigniew – Lantana.
12/. CIEPLAK Urszula – ku czci śp. Wandy Banach.
13/. ĆWIKLIK Alicja i Józef.
14/. DĄBKOWSKI Zofia i Władysław.
15/. Ku czci śp. Józefy DĄBROWSKIEJ – od męża, córki i synów – Barkowo, PL.
16/. DĄBROWSKI Łucjan – Barkowo, PL.
17/. DZIENKOWSKI Wanda.
18/. FAJKIS Dorota i Ireneusz.
19/. GASTOM Lydia i Michael.
20/. GUZIK Andrzej i Janina – ku czci zmarłych Rodziców.
21/. HENDERSON Inga – ku czci śp. Stelli Jasińskiej.
22/. IN MEMORY OF ALL MEMBERS OF Miami Society, Group 3036 P.N.A.
23/. IDZIKOWSKI Jolanta – ku czci rodziców – Lantana.
24/. IWANOWSKI Dorota i Ewaryst.

25/. JANKOWSKI Tadeusz – ku czci śp. Pelagii i Jana Jankowski.
26/. JASIURKOWSKI Zofia i Stanisław.
27/. KARWACKI Irena i Włodzimierz – ku czci zmarłych z rodziny.
28/. KASPERSKI Justyna i Mieczysław.
29/. KOSHIK Urszula i Peter.
30/. KOTOWSKI Dorota i Andrzej.
31/. KRASIŃSKA Iwona i Justyna.
32/. KRAWCZYK Victoria i Jakub.
33/. KUCIA Anita i Tadeusz.
34/. LASKI Celina i Tadeusz.
35/. MALICKI Maria i Jerzy.
36/. MALINOWSKI Wiesława i Chester.
37/. MARTIN Sophie – Miami.
38/. McLAUGHLIN Elżbieta i Jerzy.
39/. Miami Society, Group 3036 P.N.A.
40/. MIGALA Eugenia, Maria z rodziną – Oakville, Kanada.
41/. NOTO Sabrina I (+Stephen BELZ).
42/. NOWAK Maria i Wiesław.
43/. NUGRAFFIKA TEAM.
44/. OLCZYK Teresa i Joseph.
45/. PASAKALUK Teresa i Czesław – ku czci zm. Rodziców Józefę i Mikołaja –
Lantana.
46/. PASTEWSKI Anna i Andrew.
47/. PIETROŃ Danuta i Stanisław.
48/. PIETRZNIAK Petronella – ku czci męża śp. Bolesława Pietrzniak.
49/. PLONOWSKI Krystyna i Bernard.
50/. POLSCY RYBACY Z ALASKI.
51/. RACZKOWSKI Maria i Marek.
52/. Ku czci śp. Ireny RYTEL – przyjaciele.
53/. SADEJ Ludmila i Joseph – Lantana.
54/. SAFIER Adam – ku czci zm. Maria i Józef Safier – Monrovia, MD.
55/. SINKOWSKI Janina i Chester.
56/. SKOWROŃSKI Jadwiga i Marian – Lantana.
57/. SMARZEWSKI Janina i Tadeusz – Lantana.
58/. SPYRKA Stanisław.
59/. SYCZ Maria i Zbigniew – ku czci zmarłych Rodziców i tragicznie zmarłego syna
Tomasza.
60/. TOKARZ Teresa i Stanley.
61/. WIATROWSKI Melania.
62/. WIKIEL Anna i Jerzy – Paterson, NJ.
63/. WILCZYŃSKI Anna i Mieczysław.
64/. WNUK Julia.
65/. ZIELIŃSKI Bożena i Zdzisław z rodziną.
66/. ZIĘBA Izabela i Radosław GONDA – Miami.

67/. ŻUREK Barbara i Krzysztof.
68/. ŻUREK Małgorzata i Marcin.
69/. ŻUREK Karolina i Michał.
70/. ŻUREK Monika i Paweł WAŁACH.
INNE
1/. $200 – Elżbieta i Jan BOROWIEC.
SREBRNE - $150 (alfabetycznie)
1/. AKALSKI Anna i Stanley.
2/. AMROGOWICZ Teresa i Marian.
3/. BAKALARZ Bożena i Robert – Miami.
4/. BĘBEN Józef – Toronto / Kanada.
5/. BILEWICZ Alina i Edward – Lantana.
6/. CHOMICZ Tina – Miami.
7/. CYGAN Zofia – Lantana.
8/. CZACZKOWSKI Zofia i (+Henryk) – ku czci zm. Rodziców: Liszewskich
i Czaczkowskich.
9/. ĆWIKLIŃSKI Danuta.
10/. DANKO Joanna z Rodziną.
11/. DĄBROWSKI Zygmunt – Barkowo, PL.
12/. DĄBROWKI Alina i Kazimierz – Rarwino, PL.
13/. DĄBROWSKI Anna i Jan – Szczecin, PL.
14/. DĄBROWSKI Danuta i Jerzy – Police /Szczecin, PL.
15/. DĄBROWSKI Beata i Adam – Barkowo, PL.
16/. DĄBROWSKI Zofia.
17/. DRONGOSKI Viola – ku czci zm. męża John Drongoski.
18/. DYMEK Anna i Andrzej – Lantana.
19/. GŁOGOWSKI Zofia I Wiesław – New Britain /Connecticut.
20/. GONTARCZYK Mirosława i Adam.
21/. HOŁDA Elżbieta i Michał.
22/. IZDEBSKI Lucy – ku czci zm. męża Mieczysława – Lantana.
23/. JACHIMEK Teresa i Janusz – Phoenix, AZ.
24/. JOPEK Teresa i Zdzisław – Zielin, PL.
25/. KAC Wojciech i Andrzej – ku czci śp. Mieczysława Kac i zm. z rodziny.
26/. KALIŃSCY Ewa i Maciej oraz Karol.
27/. KLIMKO Teresa.
28/. KMITA Bernard – Montreal, Kanada.
29/. KOŁOCZEK Teresa.
30/. KOPCZAK Alicja i Stanisław.
31/. KOPCZAK Anna i Daniel z dziećmi.
32/. KOSHIK Nancy.
33/. KOTARSKI Wiesława i Radosław.
34/. KOWALCZYK Paulina – ku czci śp. George Kowalczyk.
35/. KOWALEWSCY Dorota i Andrzej – ku czci śp. Janiny Kowalewskiej.
36/. KOWALSKA Małgorzata – ku czci śp. Jana i Kazimiery Kowalskich.

37/. KRAWIEC Anna i Zbigniew.
38/. KUKIEŁKA Karolina i Christopher.
39/. MADRO Grażyna i Ryszard.
40/. MASACZ Ninel i Adam.
41/. MISZUK Irena – ku czci zm. męża Antoniego Miszuk.
42/. NIZIOŁEK Lucy i Bolesław.
43/. OKOŃSKI Andrzej i Monika PIASEK – Lantana.
44/. OTFINOWSKI Ewa i Ireneusz.
45/. PAWŁOWSKI Inga i Waldemar – Lantana.
46/. PIELOCH Agnieszka i Mariusz.
47/. PLEWA Teresa – Webster, MASS.
48/. POLIZZE Eva I Anthony & POLIZZE Family.
49/. PROKOPOWICZ Ela i Mirosław.
50/. PRZYSTAJKO Marianna oraz syn Janusz i Marta PRZYSTAJKO.
51/. PSTRUCHA Mirosława – ku czci śp. Męża Mirosława Pstrucha.
52/. RATAJ Małgorzata i Robert – Lantana.
53/. RYDER Ewa.
54/. SELLARO Marysia & Frank – Miami.
55/. SIELCZAK Elżbieta i Marek.
56/. SŁABCZYŃSKA Barbara.
57/. SOLECKA Lucyna – ku czci zmarłych Rodziców.
58/. STEBNICKI Zofia i Piotr.
59/. S. SULARSKI z Rodziną.
60/. SZYMUSIK Ewa i Witold – z Warszawy.
61/. TERESA – Lantana.
62/. TOMASZEWSKI Renata i Krzysztof.
63/. TUMASZ Anna.
64/. URBANIAK Teresa i Stanisław – Lantana.
65/. WARCHOŁ Kazimierz.
66/. WILKOWSKI Justyna i Adam.
67/. Rodzina WÓJTOWICZ – Lantana.
68/. ZELEK Urszula i Piotr – Soest / Germany.
INNE DONACJE
$100 - Henryka GALADYNA.
$50 – Maria ROMANOWSKA – Miami.
$50 – Waleria RUDOLF.
$25 – Anna NAVAS.
$20 – Antonina i Józef GACEK – Miami.
$20 – Pan Edmund – Lantana.
Owocem Misji jest życie sakramentalne, w księgach Misji zapisano:
Rok
chrzty
I komunia
bierzmowanie
śluby pogrzeby
1983
1
1984
4
2

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4
7
8
1
13
5
1
9
4
2
5
10
2
3
9
3
6
7
1
4
11
1
2
4
16
5
12
9
6
2
7
12
2
2
4
10
2
12
4
6
21
18
6
2
17
18
22
7
2
26
12
9
4
33
18
20
5
9
23
9
10
5
22
14
23
8
1
25
15
2
10
38
19
25
4
12
22
13
13
4
20
9
6
4
17
10
16
4
5
21
15
3
8
12
17
21
4
6
14
19
2
10
11
22
15
1
11
4
15
2
(do maja, 2012)
Do statystyki należy jeszcze włączyć informację, iż podczas liczenia osób obecnych
na Mszach św. niedzielnych w marcu i październiku, w 3 ośrodkach, obecnych jest średnio
500 osób: 350 - Pompano, 100 - Lantana, 50 - Miami, do Key West przychodzi około
25 osób. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą odbywa się wysyłka listów do parafian
i dobrodziejów, Misja posiada obecnie 709 adresów wysyłkowych.
SZAFARZE EUCHARYSTII - czterech panów służy na zmianę każdej niedzieli
w Pompano Beach przy ołtarzu na Mszach św. o 9 i 11, jako Ministrowie Eucharystii: Piotr
Mordas, Michał Szymonowicz, Janusz Wielga i Artur Pankowski.
LEKTORZY - wiele osób angażuje się w służbie czytanego słowa Bożego, jako
lektorzy, których dyżury przygotowuje w Pompano Teresa Kołoczek, w Lantanie Maria
Niemiec a w Miami Wojciech Minicz lub Ryszard Misiurek.
KOLEKTORZY - panowie na każdej Mszy św., służą w zbieraniu składek w trzech
ośrodkach. W Pompano na Mszy św. o godz. 9:00 Krzysztof Tomaszewski, Jerzy Olszewski,
Daniel Kopczak, Ryszard Grabski i Zenon Marzec, o 11:00 Czesław Malinowski, Józef

Górski, Franciszek Korzeń i Stanisław Buryń, w Lantanie Czesław Pasakaluk, Adam
Alberciak i Józef Sądej a w Miami Wojciech Minicz lub Ryszard Misiurek.
MINISTRANCI - chłopcy już po przyjęciu I Komunii św., zapraszani są do służby
przy ołtarzu. W ostatnim roku 2011/2012 służyli: Bogdziewicz Hubert, Bogdziewicz Bartek,
Kotarski Mateusz, Kopczak Dominik, Kopczak Maksymilian, Cieślak Michał, Onychir Piotr,
Labocki Patryk, Sądej Patryk, Roszkowski Konrad, Malinowski Marek, Danko Kamil,
Klimczak Olek, Zieliński Wiktor, Danko Patrick oraz Sądej Patryk i Pawłowski Jakub Lantana.
KOŁO RÓŻAŃCOWE - od początku trwania naszego kościoła odbywa się
nieustanna modlitwa osób przynależących do Koła Różańcowego. Prowadzącymi byli
od początku Lucyna Solecka, ostatnie 5 lat Władysława Kopeć, a od 20 maja 2012 r. Elżbieta
Borowiec.
LICZENIE COTYGODNIOWYCH OFIAR - swoim czasem dzieliły się osoby,
które każdego tygodnia skrupulatnie służyły przeliczając cotygodniowe ofiary: Teresa
Kołoczek, Lucyna Solecka, Maria Skonieczna, Irena Czerniawska, Danuta Pietroń, Zofia
Howson, Urszula Cieplak, Melania Kownacka, Zofia Dąbrowska, Jadwiga Bielawiec oraz
Janusz i Barbara Wielga.
RADA DUSZPASTERSKA - bez zaangażowania osób dzielących się swoimi
talentami, nie byłoby tego kościoła. Oto imiona tych, którzy służyli poradą i pomocą
kolejnym proboszczom.
W styczniu 1997 r. została powołana tymczasowa Rada Misji. Członkowie: Teresa
Kołoczek, Bogusława Wójtowicz, Eugeniusz Horaczek, Marian Jochim, Marek Kijańczuk,
Ryszard Skonieczny oraz z Lantany i Miami Beach: Andrzej Niewiadomski i Ryszard
Misiurek.
30.XI 1997 r. odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. Nowo wybrani członkowie
to: Marek Kijańczuk, Czesław Malinowski, Urszula Słowińska, Leopold Tomaszewicz
i Krzysztof Tomaszewski oraz dotychczasowi radni: Teresa Kołoczek, Ryszard Skonieczny
(Lantana i Miami) Andrzej Niewiadomski i Ryszard Misiurek.
22.III 1998 r. powstał „Parafialny Komitet Budowy Sali Parafialnej”, tworzyli go:
F. Białek, prof. T. Cieplak, M. Flisak, I. Janz, M. Kijańczuk, K. Lewicki, Cz. Malinowski,
R. Misiurek, H. Pluta, R. Skonieczny, H. Zubrowski; przewodniczącym został Marek
Kijańczuk. Komitet rozwiązał się po zakończeniu budowy sali.
31.X 1998 - miały miejsce wybory do Rady Duszpasterskiej, w jej skład weszli: Piotr
Mordas, Krzysztof Tomaszewski, Zygmunt Zatorski i Jadwiga Bielawiec.
18.IV 1999 - nowym przew. Rady Duszpasterskiej został Czesław Malinowski.
9.XII 2001 - odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej: Stanisław Jasiurkowski,
Lucyna Solecka, Halina Pluta i Krzysztof Tomaszewski oraz stali członkowie: Teresa
Kołoczek, Czesław Malinowski, Ryszard Skonieczny, Andrzej Niewiadomski - Lantana
oraz Ryszard Misiurek - Miami.
16.X 2002 - Radni Rady Duszpasterskiej: przew. Ryszard Skonieczny, sekr. Teresa
Kołoczek, Halina Pluta, Stanisław Jasiurkowski, Krzysztof Tomaszewski, Czesław
Malinowski, Lucyna Solecka, Ryszard Misiurek.
17.X 2004 - Radni Rady Duszpasterskiej: przew. Ryszard Skonieczny, sekr. Teresa
Kołoczek, Czesław Malinowski, Krzysztof Tomaszewski, Lucyna Solecka, Ryszard Misiurek
oraz nowi członkowie: Konstanty Galus i Tadeusz Chłopiński.
11.XII 2005 - skończyli swoją kadencję: Ryszard Skonieczny, Konstanty Galus,
Tadeusz Chłopiński, Lucyna Solecka. Nowy skład: przew. Czesław Malinowski, Teresa
Kołoczek, Krzysztof Tomaszewski, Ryszard Misiurek oraz Zenon Marzec, Jolanta

Schwartzman, Ewa Sosnówka, Jan Kuchnik, Tadeusz Jankowski, Edward Rus, Czesław
Pasakaluk, Janusz Pyrkowski – Lantana.
5.X 2011 - miało miejsce pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Finansowej
w składzie: przew. - Jerzy Bogdziewicz, sekr. - Katarzyna Zielińska oraz Barbara Śliwińska,
Krzysztof Tomaszewski i Jan Kuchnik.
Skład Rady Duszpasterskiej 2012 - przew. Czesław Malinowski, sekr. Teresa
Kołoczek i członkowie: Janusz Wielga, Franciszek Korzeń, Zenon Marzec, Ewa Sosnówka,
Tadeusz Jankowski, Ryszard Pakuła oraz Elżbieta Kosiorek i Czesław Pasakaluk - Lantana,
Ryszard Misiurek - Miami. Od dwóch lat nauczycielki z polskiej szkoły uczestniczą
w spotkaniach Rady Duszpasterskiej.
SZKOŁA - od 20 września 1997r. przy kościele rozpoczęła działalność Sobotnia
Szkoła Języka Polskiego imienia św. Jadwigi Królowej. Pierwszy Zarząd i Grono
Pedagogiczne tworzyli: ks. Jan Fiedurek T.Chr., Ewa Sosnówka, Krystyna Wodzińska,
Barbara Król, Marta Szczelina, Klaudia Skotny, Bogumiła Wójtowicz. Funkcję
przewodniczącej Rady Rodziców przyjęła Dorota Kotowska.
W pierwszym roku istnienia szkoły (1997/1998) nauczały bezpłatnie nauczycielki:
Barbara Beczkiewicz, Barbara Król, Ewa Sosnówka, Marta Szczelina i Klaudia Skotny.
W następnym roku szkolnym (1998/1999) nauczały: Barbara Beczkiewicz, Barbara
Król, Klaudia Skotny, Ewa Sosnówka. Katechezy nauczały: Marta Szczelina i Bogumiła
Wójtowicz oraz Bożena Fedak i Krystyna Wodzińska (Lantana).
W roku szkolnym 1999/2000 w szkole pracowały: Barbara Beczkiewicz, Klaudia
Skotny, Ewa Sosnówka i Danuta Walach.
Nauczycielki 2000/2001: dyr. szkoły Marta Szczelina, Ewa Otfinowska, Klaudia
Skotny oraz Danuta Walach. Po wakacjach najmłodszą grupę nauczać będzie Dorota
Bogdziewicz.
Nauczycielki 2001/2002: dyr. Marta Szczelina, Ewa Otfinowska, Klaudia Skotny
i Dorota Bogdziewicz.
Rok szkolny 2003/2004: dyr. Marta Szczelina, oraz: Dorota Bogdziewicz, Monika
Michałowska, Ewa Otfinowska, Klaudia Skotny i Maryla Bagiński. Religia ks. dr Czesław
Rybacki T.Chr., w szkole było 57 uczniów.
Rok szkolny 2005/2006 - dyr. Marta Szczelina oraz Dorota Bogdziewicz, Ewa
Otfinowska, Irena Karwacka. Kończy trzy letnią kadencję przewodnicząca Rady Rodziców
Ilona Kaczocha.
Rok szkolny 2006/2007 - dyr. Dorota Bogdziewicz oraz: Ewa Otfinowska, Irena
Karwacki, Ewa Zarębska, Wioletta Wrona, Justyna Kotowiecka i Danuta Pietroń - biblioteka,
religia ks. dr Czesław Rybacki T.Chr., w szkole było 53 uczniów. Rada Rodziców: Karina
Stenger, Wiesława Kotarska i Dorota Dziamałek.
Rok szkolny 2007/2008 - dyr. Dorota Bogdziewicz oraz: Justyna Kotowiecka,
Małgorzata Czesnowska, Irena Karwacka, Ewa Otfinowska i Danuta Pietroń - biblioteka.
Religia na początku ks. dr Czesław Rybacki T.Chr., następnie ks. Klemens Dąbrowski
T.Chr., w szkole było 55 uczniów. Rada Rodziców: Karina Stenger, Wiesława Kotarska
i Renata Korzeń.
Rok szkolny 2008/2009 - dyr. Dorota Bogdziewicz oraz: Irena Karwacka, Ewa
Otfinowska, Justyna Kotowiecka, Małgorzata Czesnowska, Małgorzata Kowalska i Danuta
Pietroń – biblioteka. Religia ks. Klemens Dąbrowski T.Chr., w szkole było 58 uczniów. Rada
Rodziców: Karina Stenger, Wiesława Kotarska i Artur Zieliński.
Rok szkolny 2009/2010 - dyr. Dorota Bogdziewicz oraz: Irena Karwacka, Ewa
Otfinowska, Małgorzata Czesnowska, Małgorzata Kowalska i Danuta Pietroń. Religia
ks. Klemens Dąbrowski T.Chr., w szkole było 58 uczniów. Rada Rodziców: Karina Stenger,
Wiesława Kotarska i Artur Zieliński.

Rok szkolny 2010/2011 - dyr. Dorota Bogdziewicz oraz: Irena Karwacka, Ewa
Otfinowska, Małgorzata Kowalska, Małgorzata Wójtowicz i Danuta Pietroń - biblioteka.
Religia ks. Klemens Dąbrowski T.Chr., w szkole było 57 uczniów. Rada Rodziców: Karina
Stenger, Wiesława Kotarska i Ewa Sewioł.
20.XI 2010 - odwiedził każdą klasę w polskiej szkole konsul Michał Sikorski.
12.V 2012 - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w polskiej szkole: naukę
ukończyło 59 uczniów (w tym 8 przygotowujących się do I Komunii świętej). Dzieci uczyły
się w sześciu grupach wiekowych, od 5-16 lat. Nauczyciele: grupa 1 - Małgorzata Kowalska;
grupa 2 - Dorota Bogdziewicz; grupa 3 - Irena Karwacka; grupa 4 - Ewa Otfinowska; grupa
5 - Katarzyna Kaczmarek; grupa 6 - Małgorzata Wójtowicz. Rada Rodziców: Karina Stenger,
Wiesława Kotarska, Ewa Sewioł. Katechezę prowadził ks. Klemens Dąbrowski T.Chr.
9:00-9:20 dzieci szkolne, 12:05-13:00 dzieci pierwszokomunijne, 9:30-11:00 w pierwszą
sobotę każdego miesiąca młodzież.
W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że nie tylko strona materialna Misji została
rozbudowana i jest w dobrej kondycji, ale przede wszystkim rozwija się od strony duchowej,
czego wyrazem są rekolekcje adwentowe i wielkopostne, w każdy piątek jest wystawienie
Najświętszego Sakramentu, odbywają się nabożeństwa majowe i czerwcowe, co roku ma
miejsce procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy, które wznoszone są naokoło kościoła.
Koło Różańcowe, które ma zmianę tajemnic różańca w pierwszą niedzielę miesiąca, przed
każdą Mszą św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. W pierwsze soboty
miesiąca rano śpiewane są Godzinki do NMP a wieczorem spotkania ku czci bł. Jana Pawła
II, prowadzone przez Barbarę Słabczyńską. Odbywają się spotkania z Pismem Świętym,
imprezy o charakterze religijno-patriotycznym, spotkania z zapraszanymi gośćmi, spotkania
modlitewne. Istnieje prężnie działająca polska szkoła przy naszej Misji, która kultywuje
tradycje religijne i narodowe jak chociażby jasełka przygotowane przez dzieci z polskiej
szkoły; co roku odbywają się spotkania przyjaciół Radia Maryja połączone z opłatkiem;
aktywnie działająca Rada Duszpasterska i Finansowa. Przy naszym kościele działa również
biblioteka, gdzie można wypożyczyć książki na tematy religijne, literaturę piękną,
historyczną, popularno-naukową czy nabyć bieżącą prasę katolicką z Polski.
Prowadzone są przy kościele imprezy towarzyszące: pikniki szkolne czy też
prowadzone przez różne grupy, „garage sale”, Wigilia, wiosenne czy jesienne bale i zabawy,
zabawy sylwestrowe. W naszej Misji odbywają się doroczne spotkania z udziałem byłych
żołnierzy AK i weteranów. Organizuje się programy poetyckie i wystawy, występy zespołów
polonijnych i artystów z Polski, głosowania wyborcze do Parlamentu Europejskiego czy do
Polskiego Parlamentu oraz dyżury konsularne.
Od samego początku dzieląc się swoimi talentami i czasem, służy Teresa Kołoczek,
która każdego tygodnia w mrówczej pracy pomaga przygotować piękno liturgii ołtarza,
układając kwiaty, służąc w sekretariacie biura, czy razem z grupami o wielkim sercu
przygotowując do świąt dekoracje żłóbka, grobu Pańskiego czy ołtarze Bożego Ciała. Każdej
niedzieli, w piątki i święta upiększa liturgię od strony muzycznej w Pompano Beach
organista Adam Wilkowski a w Lantanie, w soboty i święta Marek Niemiec, który posługuje,
jako organista na polskiej Mszy św. od 1991 r. W Lantanie od maja 2012 r. rozpoczęła
posługę w przygotowaniu liturgii i kościoła Maria Niemiec.
Biuletyn parafialny jest wydawany każdej niedzieli w ilości średnio 350-400
egzemplarzy dla 4 ośrodków: Pompano Beach, Lantana, Miami i Key West. Szata graficzna
kolorowej strony z polskimi biznesami, przygotowana jest raz w roku, przez firmę
NuGraffika. Wewnętrzna strona przygotowana przez Misję, cotygodniowych wiadomości,

umieszczana jest również na stronie parafialnego Web Page bezinteresownie, od lat, przez
Ireneusza Roszkowskiego. Z tej elektronicznej formy korzysta coraz więcej osób.
SKLEPIK - od początku przez 10 lat sklepik prowadziła Lucyna Solecka, następnie
Grażyna Stawczyk, Julia Tyrczyńska oraz Leopold Tomaszewicz. Ostatecznie sklepik po
remontach pomieszczeń w 2010 r. został przeniesiony do sali parafialnej.
BIBLIOTEKA - od 10 lat dyżury pełnią każdej niedzieli, dzieląc się czasem: Danuta
Pietroń, Irena Karwacka i Wiesława Kotarska.
KAWIARENKA - związana jest z kościołem od samego początku. Prowadzącymi
w tym czasie były: Maria i Ryszard Skonieczny następnie Jadwiga Bielawiec. Ostatnie lata
kawiarenka prowadzona jest przez Ewę i Ireneusza Otfinowskich, którzy trudzą się nad
zorganizowaniem kolejnych dyżurów niedzielnych. Kawiarenka służy nam wszystkich
w niedzielę, służy dzieciom szkolnym, których rodziców zawsze zapraszamy do pomocy.
Stało się tradycją przeprowadzanie sprzedaży ciasta w okresie świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Dzięki podarowanemu sprzętowi audio wizualnemu przez Renatę i Marka
Malinowskich, w sali działa „Klub Filmowy”, który organizuje spotkania miłośników
polskiego filmu o różnej tematyce. Organizatorami spotkań są: Dorota Bogdziewicz,
Radosław i Wiesława Kotarscy, Karina Stenger i inni. Jest też i coś dla młodzieży i dzieci,
którzy w tym czasie sami organizują sobie czas na zewnątrz sali. Tylko wspólne
zaangażowanie wielu osób pomoże wykorzystać salę, jako miejsce integrujące naszą
wspólnotę Polonijną. Kawiarenka była i jest poważnym wsparciem finansowym dla naszej
Misji.
Wdzięczną pamięcią ogarniamy tych wszystkich, którzy przyczynili się do zakupu
naszej świątyni i stale wspierają jej duchowy i materialny rozwój. Wspominamy
śp. ks. Kazimierza Jasińskiego T.Chr., Współtwórcę polskiego kościoła na Florydzie oraz
żyjących i zmarłych Przyjaciół i Dobrodziejów. Niech za okazane dobro i hojność otrzymają
sowitą nagrodę od Boga. Matka Boska Częstochowska, Patronka tej świątyni, niech otacza
matczyną miłością wszystkich, którzy tutaj się gromadzą i z dziecięcą ufnością powierzają
Jej swoje życie.
Wiele jest osób, które angażują się w prace przy kościele w różnej formie, nie sposób
ich wszystkich wymienić. Ich wkład pracy sprawia, że każdego roku nasza wspólnota się
odnawia, rozwija i potężnieje, tym wszystkim niewymienionym pragnę w tym miejscu
wypowiedzieć z serca płynące, Bóg zapłać!
20 października 2012 r. planujemy uroczystości Jubileuszowe. Do Klubu Polonez,
który otworzył dla nas swoje podwoje, zaprosimy na Bankiet wszystkich Parafian
i Dobrodziejów, a na niedzielę 21 października na uroczystą Mszę św. celebrowaną przez
ks. abpa. Thomasza Wenskiego. Po Mszy św. planujemy odsłonięcie tablicy z nazwą sali
parafialnej im. Jana Pawła II (koszt $1,462), oraz umieszczenie obrazu Jana Pawła II w sali
parafialnej, ofiarowanego przez ks. kard Dziwisza podczas pobytu u nas 5 lutego 2012 r.
CZĘŚĆ IV – Zakończenie
Przez lata każdego roku wspólnie z nami ofiarowali modlitwę nasi goście, którzy
zapraszani na rekolekcje, okolicznościowe uroczystości, zastępstwa, czy przebywając na
odpoczynku zatrzymali się u nas:
REKOLEKCJE i ZASTĘPSTWA

Ks. Tomasz Duma - rekolekcje adwentowe 1997.
Alumn Henryk Pawelec z Seminarium Orchard Lake - pomoc, Boże Narodzenie 1997 r.
4.I 1988 r. – ks. bp. Edward Janiak z arch. wrocławskiej.
11.I – o. Piotr z Radia Maryja – spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja.
25.I – o. Bartłomiej Marciniak paulin – z Connecticut – zastępstwo.
25.I – o. Tadeusz Olzacki paulin z Nowego Yorku – zastępstwo.
8.II – ks. abp. Kazimierz Majdański, były abp diec. szczecińsko-kamieńskiej.
8.II – ks. dr. Szymczak – sekretarz abpa K. Majdańskiego.
26-29.III – ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza – rekolekcje wielkopostne i bierzmowanie.
9-12.III – ks. Thomas Skindelewski – zastępstwo.
12.IV – ks. Krzysztof Musiałek T.Chr. – pomoc na święta Wielkanocne.
12.IV – alumn Henryk Pawelec – pomoc świąteczna.
10.V – ks. Wiesław Niewęgłowski – krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych.
31.V – ks. Maciej Piotrowicz (Lantana) i ks. Edward Konopka (Miami) – zastępstwa.
14.VI – ks. bp. Thomasz Wenski – prowadzi procesję Bożego Ciała.
Lipiec – ks. Zbigniew Budyn T.Chr. prob. z Brojc k. Szczecina – zastępstwo wakacyjne.
27-30.VIII – ks. Sławomir Murawka T.Chr. – triduum przed odpustem Misji. Podczas
odpustu obecni: ks. Mirosław Wróbel z Rzymu; ks. Henryk Kołodziejczyk z Koła;
ks. dr Paweł Mazanka, redemptorysta z Warszawy.
Od 6.IX i przez cały wrzesień – ks. Marek Hajdyła prof. Radia „Plus” z Krakowa –
zastępstwo.
15.XI – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr. – świętowanie 25-lecia jego kapłaństwa, który służył
w tej wspólnocie 9 lat.
20.XII – ks. dr Andrzej Kukła redemptorysta z Warszawy – rekolekcje adwentowe.
1997 20-23 III – rekolekcje prowadzi ks. Marek Hajdyła, prof. Radia „Plus” z Krakowa.
Lipiec – zastępstwo wakacyjne pełni ks. Krzysztof Musiałek T.Chr ze Szczecina.
28.IX – ks. dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk.
10.I 1999 – ks. Ryszard Bucholc T.Chr. – wizyta.
24.I – o. Bartłomiej Marciniak paulin z Conn., o. Tadeusz Olzacki z Nowego Jorku – wizyta.
31.I – ks. bp. Ryszard Karpiński biskup pomocniczy Lublina – wizyta.
14.II – ks. Antoni Heja z Moskwy – wizyta.
28.II – ks. Adam Szymczak T.Chr. z Francji – wizyta.
21-28.III – ks. prof. Dr prof. Walerian Słomka z KUL – misje parafialne.
30.IV do 2.V – ks. prowincjał Andrzej Maślejak T.Chr. – wizytacja.
23.V – o. Jan Król redemptorysta – spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Lipiec 1999 – ks. Marek Hajdyła prof. Radia „Plus” w Krakowie – zastępstwo wakacyjne.
29.VIII – o. Stanisław Kuczka redemptorysta, ks. Ignacy Kuziemski z NJ i klerycy
z St. Petersburg: Krzysztof Gazdowicz i Marek Mączyński – triduum i odpust Misji.
12.IX – ks. Antoni Regulski T.Chr. z Puszczykowa – wizyta.
3.X – ks. Czesław Szuran z Biłgoraja – wizyta.
19.XII – ks. Krzysztof Musiałek T.Chr. – rekolekcje adwentowe oraz alumn Henryk Pawelec
– praktyka pastoralna.
30.I 2000 – ks. Marian Gerus T.Chr. z Wupertalu – wizyta.
13.II – ks. Piotr Dzikowski T.Chr. z Tacoma – wizyta.
12.III – siostra Agnieszka Ossowska ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
z Kamerunu – tydzień misyjny.
26.III – ks. Jan Glinka werbista z Białorusi – wizyta.

2.IV – o. Zenon Boczek salwatorianin z Merrillville Indiana – wizyta.
16.IV – ks. dr Jarosław Jeczeń z Uniwersytetu św. Jana na Lateranie w Rzymie – rekolekcje
wielkopostne.
30.IV – ks. prałat Marek Grzmitrzuk, vice dziekan Wołynia – akcja charytatywna „Pomoc
Polakom na Wołyniu”.
7.V – ks. bp Thomas Wenski – sakrament bierzmowania.
14.V – seminarzysta Henryk Pawelec – letnia praktyka pastoralna.
11.VI – ks. Janusz Nowicki i ks. Wiesław Ciesielski arch. wrocławska – wizyta.
Lipiec – ks. Wojciech Nowasza z arch. białostockiej – zastępstwo wakacyjne.
13.VIII – ks. Rafał Charzyński z arch. lubelskiej – wizyta.
27.VIII – ks. bp. Bogdan Wojtuś biskup pomocniczy w Gnieźnie – odpust.
24.IX – o. Bogdan Konarzewski, misjonarz św. Wincentego a’Paulo – wizyta.
15.X – ks. Tadeusz Winnicki przełożony generalny T.Chr., i ks. prowincjał Andrzej Maślejak
T.Chr. – wizytacja kanoniczna.
12.XI – ks. bp. Józef Wysocki z diec. elbląskiej – wizyta.
19.XI – ks. Tadeusz Podbielski z diec. łomżyńskiej oraz Jacek i Zbigniew Drzewiecki
arch. warszawska – wizyta.
21-24.XII – o. Robert Czeszkiewicz, franciszkanin z KUL – rekolekcje adwentowe.
7.I 2001 – o. Izydor Matuszewski przeor Jasnej Góry, o. Zdzisław Niedziółka i o. Stanisław
Toman. – wizyta.
14.I – ks. prowincjał Andrzej Maślejak T.Chr oraz ks. Gerald Grupczyński ekonom prowincji
- wizytacja, również o. Jan Król – opłatek Rodziny Radia Maryja.
28.I – ks. Henryk Kołodziejczyk z Koła – wizyta.
4.II – ks. bp Ryszard Karpiński – wizyta.
29.III – ks. prof. Dr prof. Janusz Nagórny KUL – rekolekcje wielkopostne.
15.IV – o. Andrzej Muchla salwatorianin z Indiana – wizyta oraz ks. Edvin Kaukas.
27.V – ks. bp. Thomas Wenski oraz ks. bp Jan Ozga z Kamerunu – 25-lecie kapłaństwa.
10.VI – ks. Antoni Majak diec. tarnowska oraz ks. Tadeusz Kluba z Niemiec – wizyta.
Lipiec – ks. Krzysztof Musiałek T.Chr. – zastępstwo wakacyjne.
4.VIII – abp Henryk Muszyński z Gniezna oraz o. Andrzej Kukła, redemptorysta – wizyta.
12.VIII – ks. Wojciech Mrochena ze Śląska – wizyta.
19.VIII – ks. Andrzej Kukła, ks. Thomas Skindeleski i Piotr Mizera z Częstochowy –
Triduum przed odpustem.
21.X – wizyta ks. abpa Miami John C. Favalora z okazji 4 rocznicy poświęcenia kościoła.
11-20.XI – ks. Edvin Kaukas – zastępstwo podczas pielgrzymki do Fatimy.
2.XII – ks. dr prof. Mirosław Kalinowski z KUL – pomoc podczas adwentu.
20-23.XII – ks. Robert Kalisiak z Warszawy i ks. Antoni Hejo z Sankt Petersburg w Rosji –
rekolekcje adwentowe. (W ostatnim roku odwiedziło Misję: 5-u biskupów, w tym
2 arcybiskupów oraz ponad 40-u kapłanów diecezjalnych i zakonnych z całego świata.)
3.II 2002 r. – ks. bp. Ryszard Karpiński z Lublina i ks. Piotr Brotoń T.Chr. z Kazachstanu –
apel misyjny – pomoc Polakom w Kazachstanie.
10.II – ks. Marek Kokorzycki z diec. Peterborough, Ont. Oraz ks. Wiesław Regliński
doktorant z Rzymu – wizyta.
17.II – o. Robert Czaszkiewicz KUL, ks. Marian Drozda z diec. Newark, NJ oraz
ks. Mieżwiński z Ontario – wizyta.

21-24.III – ks. dr Mirosław Wróbel z KUL – rekolekcje wielkopostne.
21.IV – o. Jan Król redemptorysta oraz ks. Jacek Wrona z KUL – wizyta.
5.V – ks. bp. Thomas Wenski – bierzmowanie.
19.V – ks. Wiesław Regliński i ks. Marek Kokorzycki z Rzymu – wizyta.
16.VI – ks. Piotr Mizera profesor muzyki kościelnej WSD w Częstochowie – pomoc.
21.VII – ks. Piotr Twaróg wikariusz z Gryfic, szczecińskie (3 tygodnie) - zastępstwo.
Wakacyjne oraz ks. Stefan Kukła, werbista z Urugwaju na kursie językowym – wizyta.
28.VII – ks. bp Tadeusz Pikus z arch. warszawskiej, ks. Adam Domański prefekt WSD
z Łowicza, ks. Edwin Kaukas z Buffalo – wizyta.
4.VIII – ks. Wojciech Wójtowicz z diec. koszalińsko-kołobrzeskiej – wizyta.
18.VIII – o. dr Andrzej Kukła redemptorysta z Wrocławia i ks. Józef Talikowski, Nowe
n. Wisłą – triduum przed odpustem.
25.VIII – ks. Ignacy Kuziemski prob. W Great Meadowi, NJ, ks. Piotr Paciorek WSD
w Boynton Beach, FL. oraz diakon Andrzej Pietraszko z Miami – wizyta.
17.XI – ks. Edwin Kaukas z Baffalo i ks. Marek Kamiński z Syracuse, NY. – wizyta.
8.XII – wizyta ks. prowincjała Andrzeja Maślejaka T.Chr.
19-22.XII – ks. Jarosław Giżycki T.Chr. – rekolekcje adwentowe.
5.I 2003 – o. Janusz Dyrka redemptorysta – opłatek Rodziny Radia Maryja.
16.II – ks. Andrzej Barela z arch. wrocławskiej - wizyta.
23.II – ks. Tadeusz Bocianowski z Bufflo, NY, ks. Maciej Melaniuk z S. Plainfield, NJ
i kleryk Tomasz Wikarski z Denver, CO. – wizyta.
16.III – ks. Piotr Paciorek, wykładowca WSD w Boynton Beach, FL. – zastępstwo.
30.III – ks. Marek Hajdyła prof. Radia Plus z Krakowa i ks. dr Marek Kamiński – obecni na
święceniach diakonatu polskich diakonów Henryka Pawelec i Krzysztofa Gazdowicza.
6.IV – o. Tomasz Janek, franciszkanin – rekolekcje wielkopostne.
13.IV – ks. Marek Korzycki z Peterborough w Kanadzie – wizyta.
20.IV – o. Robert Czeszkiewicz, OFMC, ks. Edwin Kaukas – pomoc podczas wielkanocy.
25.V – o. Zenon Boczek, salwatorianin, ks. dr. Kazimierz Ligęza z ATK z Krakowa i brat
ks. Jan Ligęza neoprezbiter z St. Augustin, FL. – wizyta.
19.VI – 6.VIII – ks. Piotr Skiba z diec. szczecińskiej – wakacyjne zastępstwo.
3.VIII – ks. abp. Gnieźnieński Henryk Muszyński – wizyta.
24.VIII – ks. kard. Kazimierz Świątek z Białorusi, o. Adam Sitko, o. Ryszard Kubyszyn,
o. Józef Gyza redemptoryści, ks. Zbigniew Karolak, Drohiczyn, ks. Ignacy Kuziemski
z Great Meadows, NJ, ks. Marek Korzycki z Rzymu – odpust MB Częstochowskiej.
9.XI – o. Bogusław Paleczny, kamilianin z Warszawy – akcja humanitarna.
11-14.XII – ks. Marian Jachym T.Chr. z Anglii – rekolekcje adwentowe.
4.I 2004 – ks. Stanisław Cygan Tarnów i ks. Robert Kalisiak warszawsko-praska – wizyta.
8.II – ks. Zbigniew Drzewiecki z Karczewa, diec. warszawsko-praska – wizyta.
15.II – ks. bp. Ryszard Karpiński – wizyta.
18-21.III – ks. Rafał Dyguła T.Chr. z Chicago – rekolekcje wielkopostne.
25.IV – ks. Tadeusz Bocianowski z Buffalo – wizyta.
9.V – ks. abp. John C. Favarola – bierzmowanie.
27.VI – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr. – wizyta.
17.VII-19.VIII – ks. Wiesław Berdowicz T.Chr. – zastępstwo wakacyjne.
2-5.XII – ks. Antoni Klein T.Chr. z Chicago – rekolekcje adwentowe.

10-14.II. 2005 – ks. prowincjał Andrzej Maślejak T.Chr. – wizytacja.
20.II – ks. bp. Ryszard Karpiński z diec. lubelskiej – wizyta.
10-13.III – ks. Zbigniew Drzewiecki z diec. warszawsko-praskiej – rekolekcje wielkopostne.
1.V – ks. dr Filip Krauze z KUL – akcja wspierania KUL.
28.VI-3.VIII – ks. Antoni Klein T.Chr. z Chicago – zastępstwo wakacyjne.
7.VIII – ks. dr Bogusław Jaworowski misjonarz św. Rodziny egzorcysta i br. Jacek Morawa
red. „Michael” z Kanady – spotkanie.
30.IX – przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki T.Chr. z Poznania – wizytacja.
15-18.XII – o. Piotr Detlaf redemptorysta – rekolekcje adwentowe.
6-12.II 2006 – ks. Marek Kokorzycki – zastępstwo.
12.II – ks. bp. Ryszard Karpiński diec. Lubelska – wizyta.
19.II – ks. Stefan Wylężek, prof. Fundacji JPII w Rzymie – wizyta.
23-26.III – ks. bp. Antoni Dydycz z Drohiczyna – rekolekcje wielkopostne.
9.IV – przeł. Gen. ks. Tadeusz Winnicki T.Chr. i ks. Tadeusz Talik T.Chr. z Bonn – wizyta.
2.VII – franciszkanie: Wojciech Mazur i Andrzej Mazur z Boliwii – apel misyjny.
23.VII – ks. Ryszard Czerniak T.Chr. z Chicago – zastępstwo wakacyjne.
30.VII – ks. bp. Zygmunt Zimowski z diec. radomskiej – wizyta.
27.VIII – ks. Józef Korzeń – wizyta u brata Franciszka Korzeń i świętowanie 50-lecia
kapłaństwa.
15.X – ks. Marek Kokorzycki – zastępstwo.
14-17.XII – ks. Lech Gralak z zespołem „Oratorium” – rekolekcje adwentowe.
28.I 2007 – ks. Andrzej Pietraszko – zastępstwo podczas choroby proboszcza.
18.II – ks. bp. Zygmunt Zimowski diec. radomskiej, ks. prał Józef Dobosz z Dębicy,
ks. prał. Stanisław Kępa z Bostonu, ks. prob. Julian Gancarz z Tarnowa, ks. prob. Stanisław
Midura z Tarnowa, o. Bartłomiej Marciniak, przeor z Doylestown, ks. Jan Malicki, ks. Marek
Kokorzycki – wizyta.
8-11.III – ks. bp. Stanisław Stefanek diec. łomżyńskiej – rekolekcje wielkopostne
i bierzmowanie.
15.IV – ks. dziekan Jacek Drzewiecki z diec. łowickiej – z wizytą u p. Malinowskich.
4.VI-8.VII – ks. Andrzej Totzke T.Chr. z Chicago – zastępstwo wakacyjne.
20.XII – ks. Henryk Pawelec – pomoc w spowiedzi adwentowej.
24.XII – ks. Piotr Paciorek pracujący na Uniwersytecie Ave Maria, FL. – wizyta.
1.I 2008 – o. Jacek Cydzik i Jan Król redemptoryści – opłatek Rodziny Radia Maryja.
6.I – ks. Tomasz Ludwicki T.Chr. z Chicago – wizyta.
27.I – w Miami ks. Aleksander Mierzwiński z Burlington, Ont. – wizyta.
Triduum 2008 r. obecni są ks. prof. Czesław Szczęsny – filozof z KUL oraz ks. Tadeusz
Bodak z diec. lubelskiej.
12.II. – ks. Zbigniew Rakiej T.Chr. – rekolekcje wielkopostne.
13.VII – Mszę św. o godz. 11: 00 celebruje niespodziewany gość, ks. bp. Tadeusz Pikus
z arch. warszawskiej, razem z ks. Adamem Domańskim, ojcem duchownym WSD
w Łowiczu.
25.VII-5.IX – ks. Bogdan Molenda T.Chr., rektor WSD z Poznania - zastępstwo wakacyjne.
3-6.XI – ks. Janusz Zych. T.Chr., z Atlanty.
23.XI – Mszę św. o godz. 11:00 celebrują: ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr. oraz ze Szczecina
ks. Janusz Posadzy, ks. Piotr Twaróg i ks. Zdzisław Garoszcz.
3.XII – aż do połowy stycznia 2009 obecny jest ks. Czesław Szuran z diec. lubelskiej.
25.I 2009. – w Miami ks. Aleksander Mierzwiński z Burlington diec. Hamilton – wizyta.
22.II – ks. Czesław Szuran, ks. kan. Mieczysław Kamiński z Windsor. W Miami ks. Jerzy
Breś i ks. Ryszard Ficek, z Long Island – wizyta.

17.III – ks. Krzysztof Rytfiński T.Chr. – rekolekcje wielkopostne i ks. Marek Cieśla T.Chr. –
wizyta.
22.III – w Miami ks. Janusz Tereszczuk, jezuita z Bydgoszczy – wizyta.
9.IV – ks. Krzysztof Ciomek z Chicago – wizyta.
14.IV – o. Melchior Królik, kustosz cudownego obrazu w Częstochowie, ks. Tadeusz
Dzieszko ze św. Konstancji z Chicago i ks. Krzysztof Ciomek.
17.IV – ks. Czesław Rybacki T.Chr. o. Jan Król CSSR, o. Piotr Dettlaff CSSR, ks. Tadeusz
Dzieszko oraz o. Melchior Królik.
18.IV – ks. Czesław Rybacki, z Calgary, oraz o. Jan król i Piotr Dettlaff CSSR z Radia
Maryja – wizyta.
25.VI-13.VIII – ks. Robert Będziński T.Chr. ze Sterling Heights, MI. Od 3 do 31 lipca
obecny jest również ks. Hubert Zasada T.Chr. - zastępstwo wakacyjne.
21.VIII – o. Józef Zawada, karmelita bosy z Bunnell, FL (Korona) - wizyta.
2-4.X – ks. Tadeusz Bocianowski proboszcz St. Adalbert z Buffalo – wizyta.
28.XI – Lantana ks. Bartosz Rajnowski i ks. Jan Klich z arch. przemyskiej – wizyta.
13.XII – rekolekcje adwentowe – ks. Stanisław Rakiej T.Chr. z Toronto.
25-27.XII – ks. Dariusz Wojnar z Rzymu – wizyta.
3.I 2010 – o. Jan Król z Radia Maryja i o. Dariusz Pabiś, redemptorysta z Chicago, oraz
ks. Dariusz Wojnar z Rzymu – opłatek Rodziny Radia Maryja.
1-8.II – ks. Jan Michalski T.Chr., z Hamtramck, MI ze św. Floriana – wizyta.
13/14.II – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr., z Baltimore – wizyta.
19-23.II – ks. Sławomir Murawka T.Chr., z Sterling Heights, MI – rekolekcje wielkopostne.
12-22.IV – ks. Tomasz Ludwicki T.Chr - zastępstwo.
5-13.V – ks. Stanisław Hajkowski T.Chr. – zastępstwo.
11-13.V – ks. Antoni Hej z Brześcia diec. pińska – wizyta.
15.V – ks. Andrzej Totzke T.Chr. z Chicago, oraz ks. Bogdan Molenda T.Chr., rektor WSD –
zastępstwo wakacyjne.
1.VIII – ks. Łukasz Kutera z diec. radomskiej – wizyta.
14.XI – ks. Piotr Twaróg z Żabowa pod Szczecinem – wizyta.
27.XI – w Lantanie ks. Jan Klich z diec. przemyskiej – wizyta.
28.XI – księża diec. Szczecińskiej ks. Janusz Posadzy, Piotr Twaróg i Zdzisław Garbacz –
wizyta.
11.XII – ks. Ryszard Halwa, pallotyn z Warszawy, redaktor miesięcznika „Moja Rodzina”
adwentowa ofiara – pomoc dzieciom i dla domów samotnej matki (zebrano $2,269).
2.I 2011 – o. Jan Król CSSR – opłatek Rodziny Radia Maryja.
14.I – ks. Tomasz Ludwicki T.Chr. i ks. Jacek Nowak T.Chr. z Chicago – wizyta.
16.I – ks. Szymon Kurpios z New Britain – wizyta.
20.I – ks. prowincjał Paweł Bandurski z wizytacją kanoniczną, która potrwa do niedzieli
23 stycznia, byliśmy z krótką wizytą u ks. arcybiskupa Thomasza Wenskiego.
21.I – ks. Zdzisław Ossowski z Pelplina – wizyta.
30.I – ks. kanonik Mieczysław Kamiński z Windsor - wizyta.
6.II – ks. kanonik Mieczysław Kamiński z Windsor, Ont., w Miami ks. Timoty Whalen
z Orchard Lake oraz ks. Antoni Czarnecki, Webster, Mass – wizyta.
12/13.II – ks. Robert Nalepka T.Chr. z św. Trójcy, Chicago; ks. kanonik Mieczysław
Kamiński z Windsor oraz Dariusz Bucharz z Brooklyn. W Miami ks. Maciej Zając z Newark,
NJ, - wizyta.
27.II – ks. Bogusław Kobus z Franklyn, New Jersy – wizyta.
12-15.III – 6 ministrantów, 5 opiekunów i ks. Karol Twarowski T.Chr. z Oshawy.
20.III – ks. Józef Kocoł z diec. zielonogórsko-gorzowskiej z Nowej Soli – wizyta.

27.III – ks. abp Miami Thomasz Wenski. – bierzmowanie, oraz sekretarz ks. Richard Vigoa.
28.III – z Rzymu ks. Krzysztof Wieliczko, paulin admin. Fundacji JPII.
31.III – ks. Piotr Kurzaj T.Chr. z Płot – rekolekcje wielkopostne.
17.VI-28.VII – ks. Bogdan Molenda T.Chr. – zastępstwo wakacyjne.
21.VIII – ks. Szymon Kurpios z Hartford, Conn., ks. Sławomir Kulczyk z Gdańska
i ks. Sebastian Goździejewski z Francji – wizyta.
7.X – ks. Bogdan Kielar diec. przemyska i ks. Andrzejem Strzelec diec. kielecka – wizyta.
13.XI – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr. i ks. Sławomir Murawka T.Chr., z Sterling Heights –
wizyta.
27.XI – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr. oraz księża z diec. przemyskiej ks. Jan Klich i Bartosz
Rajnowski – wizyta.
25.XII – ks. Dariusz Zarębski – pomoc świąteczna.
1.I 2012 – o. Jan Król, redemptorysta, oraz klerycy 3 roku z Orchard Lake: Michał Falgowski
i Piotr Calik – opłatek Rodziny Radia Maryja.
22.I – ks. bp. Edward Janiak z Wrocławia – wizyta.
29.I – ks. Marian Gerus T.Chr. z Niemiec – wizyta.
1.II – ks. Krzysztof Wieliczko, paulin - administrator Fundacji JPII w Rzymie – wizyta.
5.II – Mszy św. o godz. 8: 30 rano przewodniczy ks. kardynał Stanisław Dziwisz razem
z ks. arcybiskupem Miami Thomaszem Wenskim oraz 12 zaproszonymi księżmi.
8.II – ks. Marek Krysiak i Bogusław Kobus z Totowa, NJ – wizyta.
26.II – ks. Zdzisław Nawrocki T.Chr., ks. kanonik Mieczysław Kamiński z Winsor – wizyta.
15.IV – ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego – ks. Krzysztof Musiałek – wizyta.
16-20.IV – na dni skupienia przybyło 43 księży z Prowincji Północnoamerykańskiej a 19.IV
– Mszę św. o godz. 6:00 wieczorem celebruje wraz z nami, ks. arcybiskup Thomasz Wenski.
27.V - ks. John Kowalewski - apel misyjny oraz ks. Tomasz Parzyński z Mass. - wizyta.
Gościliśmy w naszej wspólnocie bardzo znamienitych gości, którzy dzielili się
swoimi talentami, odnawiając w nas samych przywiązanie do Kościoła i Ojczyzny:
INNI GOŚCIE
3.V 1998 – konsul gen. Jarosław Łasiński – wykład na temat ratyfikacji Konkordatu RP
a Stolica Apostolską.
3.V – występ Haliny Frąckowiak – piosenkarka.
30.VIII – występ Emilii Gołaszewskiej – piosenkarka z Chicago.
3.I 1999 – Barbara Szarek – koncert kolęd solistki Opery Warszawskiej i Krakowskiej.
28.III – Emilia Gołaszewska – przygotowała hymn dla naszej Misji.
23.V – prof. Jerzy R. Nowak – historyk i publicysta – wykład w kawiarence.
19.IX – poseł Anna Sobecka – spotkanie z grupą sympatyków Radia Maryja.
3.X – występ zespołu muzycznego „Oratorium” z Radomia.
31.I 2000 – ks. Paweł Sobiechowski – prob. Kościoła Polskiego-Narodowego – tydzień
ekumeniczny.
10.XII – występ Stana Borysa – piosenkarz.
7.I 2001 – występ Krystyny Prońko – piosenkarka.
22.I – Krzysztof Zanussi – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem.
3.VI – konsul gen. Jarosław Łasiński z Waszyngtonu – wizyta.
14.X – wykład prof. Piotra Jaroszyńskiego: „Media, informacja i manipulacja”.
27.X 2002 – wykład Krystyny Wodzińskiej.
3.XI – występ zespołu muzycznego „Ekumenia” z Tarnowa.

10.XI – wieczór z Krystyną Prońko „Deszcz w Cisnej” – występ wokalistki w Sali.
13.XII - spotkanie w Sali z Markiem Niemiec.
15.XII – występ w sali Tomasza Kamińskiego wraz z zespołem.
31.XII – kapela góralska Sobka Karpiela Bułecki z Zakopanego – zabawa sylwestrowa
w Sali.
16.II 2003 – Bożena Sawa – spotkanie autorskie w bibliotece.
16.II – Halina Frąckowiak – koncert w sali.
23.II – Ryszard Rynkowski – koncert.
10.III – Janina Ochojska – spotkanie w sali z założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej.
12.XII – Chór Akademicki z Poznania – koncert pieśni i kolęd.
4.I 2004 – zespół „Quarto Orchestra Dana” – śpiew kolęd w kościele.
14.III – śpiewacy: Janusz Wolny, Ligia Lalewicz – śpiew w kościele.
26-27.II 2005 – zespół „Boże Nutki” z Chicago – koncert kolęd.
2.X – skrzypek Tomasz Kamiński z Torunia – koncert pieśni religijnych w kościele.
12.II 2008 – Jan Budziaszek, perkusista zespołu „Skaldowie” – rekolekcje ewangelizacyjne.
8.III – z opiekunem ks. Stanisławem Kowalskim T.Chr. zespół „Tatry” z Oshawy, Ont.
25.I 2009 – w Miami w kościele św. Józefa podczas Mszy św. o godz. 3:30 po południu
obecny był były prezydent RP Lech Wałęsa z małżonką Danutą. Na zakończenie pan
Prezydent wypowiedział kilka ciepłych słów do zebranych w kościele, obecny był również
konsul generalny z Waszyngtonu, Włodzimierz Sulgostowski.
1.II – podczas pikniku obecny był Tadeusz Drozda, obchodzący 40-lecie pracy artystycznej.
Od 23 lutego do 4 marca przebywa w Misji 20 osobowy zespół Majeranki z Rabki. Sala
parafialna zamieniła się dla nich w dom zamieszkania. Dzieciom udało się zorganizować
przez dobrodziejów wyjazd do Orlando, na aligatory, gokarty czy kąpiel w Atlantyku.
14.III - obecny był 17 osobowy zespół „Regina Poloniae” z Toronto, razem z opiekunem
ks. Piotrem Nowackim T.Chr.
31.I 2010 – w Miami na Mszy św. obecny był były prezydent RP Lech Wałęsa.
1.VIII – na obu mszach obecny był organista Sławomir Kurczaba z synem Grzegorzem,
skrzypkiem z Akademii Muzycznej z Gdańska.
14.XI - na Mszy św. obecny był konsul Michał Sikorski oraz na spotkaniu w sali parafialnej
z okazji Niepodległości Polski. Obejrzeliśmy film o Janie Pawle II, nakręcony przez
obecnego również reżysera Sławomira Chok.
6.II 2011 - były prezydent RP Lech Wałęsa obecny był w Miami na Mszy św. jak również
tydzień później 13.II.
20.III – koncert ku czci JPII w kościele miała Ewa Warta-Śmietana, sopran z Krakowa.
28.VIII – wykład prof. Piotra Jaroszyńskiego na temat „Maryja w kulturze Polskiej”.
9.X – wykład Stanisława Michalkiewicza p.t. „Polska wobec kryzysu”.
23.X - obecny był konsul Michał Sikorski – w sali spotkanie z Polonią.
29.I 2012 – koncert organowy kolęd Bogusława Raba organisty i muzykologa, adiunkta na
Uniwersytecie Wrocławskim.
5.II – na Mszy św. obecny był zastępca dowódcy Strategicznego Dowództwa do spraw
Transformacji, pierwszy Polak w stopniu czterogwiazdkowego generała w strukturach NATO
Mieczysław Bieniek z małżonką Grażyną.
19.II – na Mszy św. grała na skrzypcach 13-letnia Krysia Wirkowska z Nowego Jorku.
26.II - odbył się występ Jana Pietrzaka w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej
w Pompano Beach i prosimy o przekazywanie informacji o naszej Misji wszystkim Polakom
mieszkającym na Florydzie czy przybywającym na Słoneczne Wybrzeże. Szczęść Boże!!!
Ks. Klemens Dąbrowski T.Chr., proboszcz
Pompano Beach, 11 czerwca 2012 r.

