
  III  Niedziela Adwentu,   „Gaudete” 
 Rok  B,   13 grudnia 2020 
 

Słowo Boże zachęca: Raduj się zawsze w Panu! 
Dlaczego się weselę w Panu i dusza moja raduje się w 
Bogu moim? Bo przyodział mnie w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości! Dlatego raduj 
się duszo, w Bogu, Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił w łaskawości swojej! Zawsze się raduj, bo 
Baranek Boży zgładził grzech świata i każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginie, ale napełniony jest 
uniewinnieniem Bożym i sam Bóg pokoju uświęca go 
całego na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa! 
 

PIEŚNI  MSZALNE 

1, Głos wdzięczny z nieba wychodzi…..19 

2. Czekam na Ciebie, dobry Boże……...17 

2. Idzie, idzie Bóg prawdziwy…………138 

4. Spuście nam na ziemskie niwy………30 

5. Niebiosa, rosę………………………. .23 

 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 12 grudnia  

7:00 PM    +Łucja Izdebska - corki                   

                                                              /Lantana/                                  

           
III  Niedziela Adwentu   13 grudnia ‘20 
9:00 AM  ++ Marianna i Franciszek Wtulisiak - córka 
11:00 AM +Czesław Malinowski – Janina Bandrimer 

 3:30 PM  +Tadeusz Kunikowski  - żona Łucja                      

.                                                               /Miami/ 
 

Poniedziałek 14 grudnia wspomnienie św. Jana od Krzyża, 

prezbitera i doktora 

8:00 AM  w intencji Ady Szczelina i Damiana Brosza z 

okazji urodzin, aby Bóg czystej miłości pomógł im 

dojrzeć do decyzji przyjęcia sakramentu małżństwa - 

Rodzice 

Wtorek  15 grudnia    

6:00 AM  O łaskę spowiedzi dla Siostry 

Środa 16 grudnia   
8:00 AM  +Regina Rogulska, +Helena Wnorowska, 

+Janusz  -  Stanisław i Janina Rogulscy    

Czwartek 17 grudnia    

6:00 AM  O Boże błog. i  opiekę Matki Najświętszej 

dla Danuty Skonilskiej i Marka Musiał 
  Piątek 18 grudnia   

7:00 PM  O rozwój dzieł  Radia Maryja i TV Trwam 

Sobota 19 grudnia   
8:00 AM  + Marianna Ratkiewicz - koleżanka  

 

 7:00 PM +Stanisław Puk (4.r.śm) -   żona              .                      

.                                                                        /Lantana/ 

 

 

IV  Niedziela Adwentu    20 grudnia ‘20 
9:00 AM  O zdrowie i Boże bł. dla Amelii w dniu 16 r. 

urodzin – Rodzice i siostry 
11:00 AM ++Weronika i Roman Kuchnik – Syn z rodz. 

2/O Boże błog. i zdrowie dla Michała, Magdy i Marty z 

okazji 16 r. urodzin 

 3:30 PM  W intencji Parafian                           /Miami/ 

 

  KOLEKTA – II Niedziela Adwentu -   12-06-2020                  

Pompano  $ 2367    Lantana  $ 421    Miami $ 179 

II – taca “Building Fund”   $280 
    Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy  

w Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!          

                               ****************     
II–taca  -  dzisiaj jest przeznaczona  na „Retirement Fund for 
Religious” za tydzień II taca będzie przeznaczona  na  „Building 
Fund”                         Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 
 

KWIATY I ŚWIECA DO TABERNAKULUM –  

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do  
kościoła lub świecę do tabernakulum. Zakup świeżych 

kwiatów na niedzielę kosztuje ok. $100 a świeca $10. Ten 
gest ofiarny można uczynić dla uczczenia pamięci zmarłych i 

żywych lub za otrzymane łaski.  W tym tygodniu świeca 
została ofiarowana   w intencji zmarłych Barbarę i 
Antoniego Gulczyńskich                          

                              Za ten gest serdeczne Bóg zapłać!  
 

KAWIARENKA – Kolejne osoby mogą wpisać 
się na dyżur w kawiarence. Zgłoszenia dyżurów 
proszę proszę kierować do Państwa Ewy i Irka 
Otfinowskich   tel:(954) 830-3400  

 W ubiegłą niedzielę dyżur pełniła: Rodzina Tomaszewski   
Dochód  wyniósł $282                                                                                              

.                                           Serdecznie dziękujemy!   
   

Lektorzy 20. XII. 2020 r. 

 9:00 AM      Anna  Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM     Janusz Wielga i Beata Redlicka 

 

Dzisiaj II składka przeznaczona jest na  „Retirement Fund 
for Religious” Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 

  Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana 

jest „Gaudete”, od pierwszych słów antyfony: „Radujcie się!”. 

Chcemy wyrazić naszą radość, bo przyjście Pana jest już bliskie. 

Razem z całym Kościołem pragniemy włączyć się w kwartalne 

dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Zawierzajmy Panu 

Bogu nasze rodziny, aby były gotowe na przyjęcie Pana Jezusa na 

wzór Rodziny z Nazaretu, aby panowały w nich miłość, radość, 

pokój, wzajemne przebaczenie. 

 
  Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie 
możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich 
ofiarach stanu wojennego. 

          Msza Święta roratna w naszej świątyni podczas Adwentu  
w każdy wtorek i czwartek o 6 rano. Zapraszamy wszystkich, by 
razem z Maryją rozważali tajemnice Boże. 

tel:(954)


    Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, 
pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. 
Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego 
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka. Miejmy wrażliwe i 
otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a 
święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i 
swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego 
wcielenia.   
     Przed świętami Narodzenia Pańskiego zazwyczaj myślimy o 
świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten 
ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie 
dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie 
zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat 
nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je 
dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus 
zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą 
zapłatą.  
 

Lampiony – zapraszamy  dzieci i młodzież, podobnie jak   w 
ubiegłych latach z lampionami w piątki i niedziele,  na Mszę 
świętą  w Adwencie. 

 

 

KOPERTY NA OFIARY -  W przedsionku kościoła są 
wyłożone koperty na niedzielne ofiary na przyszły 2021 
rok. Dziękuje tym wszystkim, którzy wspierają naszą 
Misję przez regularne donacje i proszę o zabranie kopert 
ze swoimi nazwiskami, Proszę również nowych Parafian, 
lub tych co ich nie używają, aby czuli się odpowiedzialni 
za nasz Polski Kościół w Pompano Beach i zgłoszenie 
się do zakrystii lub biura Misji. 
     

OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE  są już do nabycia w 

Sali Parafialnej. Przypominamy, że opłatki kupione w 

sklepach nie są poświęcone. Te które można nabyć w Sali 

parafialnej zostały specjalnie  pobłogosławione i poświęcone. 

W związku z tym mają moc sakramentaliów. 

 

SPRZEDAŻ ŚWIĄTECZNA – będzie miała miejsce 
w IV niedzielę Adwentu – 20 grudnia. Zamówienia 

można już zgłaszać do państwa Otfinowskich tel: (954) 

830-3400. 

 

Jutra 14 grudnia w poniedziałek, Ks. Hubert udaje się  na 
Key West  z posługą duszpasterską dla tamtejszej  
Polonii. 
 

OGŁOSZENIA  POLONIJNE 
 

Oferta: Pani szuka osoby do pomocy  na 6 dni z   

zamieszkaniem, warunki dobre j.polski lub ang.       

tel:954:696-4582  (2x) 

 Oferta: Zatrudnię kobietą do opieki starszej osoby z 

zamieszkaniem  w Palm Beach tel: 561-335-2254 (1x) 

Operta: apart. Jedno sypialniowy kompletnie we wszystko  

urządzone na długo lub sezonowo do wynajęcia w Pompano 

Beach East przy kananle. Tel:702-468-8341    

Oferta:We are looking a  Caregiver who is looking to work 

12-hour shifts from 8am to 8pm, an Saturdays, Sundays and 

Mondays caring for a lovely Polish lady. I pay between $13-

$15 an hour. I also pay taxes. If you know anyone who would 

be blessed by and can be a blessing to us, please let us know as 

soon as possible. Tel:954-326-1226  Karelina  

Oferta: Well established company is looking for people with 

electrical and/or mechanical experience. 

Firma o ugruntowanej pozycji poszukuje osoby z 

doświadczeniem elektrycznym lub mechanicznym 

Tel:561-305-7494 Agnieszka (2x) 

Oferta: Potrzebny  Pan do pracy koło domu. Praca nie ciężka. 

Tel:954-563-9908 

Oferta: Kobieta potrzebuje pomocy do pracy ze znajomością 

pielęgniarstwa Tel:  954-563-9908  

Oferta: Malowanie domu wewnątrz i na zewnątrz . Różne 

artystyczne  wykończenia (faux). Również mycie pod ciśnieniem 

(Power washing). Bardzo dobre Ceny- Emma Tel:305-794-4857     

Oferta: Mieszkanie 2/2 w Pompano Beach   do wynajęcia 

tel:954-579-4779   

Oferta: Umeblowany apartament do wynajęcia  z trzema 

niezależnymi wejściami z pełnym wyposażeniem kuchennym dla 

jednej, dwóch lub trzech osób bez nałogów i zwierząt w Fort 

Lauderdale blisko morza i sklepów  $2000 plus zabezpieczenia 

tel:954-822-2488   

Oferta: Apart.  duży  dwusypialniowy na pierwszym piętrze 

umeblowany w Pompano Beach do wynajęcia sezonowo lub 

długo terminowo Tel:754-457-0781- Cena do uzgodnienia  (12x) 

Oferta: "Angielski, Hiszpanski, Francuzki, ucze szybko i 

tanio,  tlumaczę, wypelniam druki,  sprawy urzędowe,   

Tel: 954 226 8622" Krystyna (3x) 

Oferta: Do wynajęcia pokój z łazienką w Delray Beach od 2 

stycznia tel”754-248-9215 (2x) 

              Adwent i jego misja 

Adwent jest czasem przygotowania. Modlitwy i czytania liturgiczne tego 
okresu w dużej mierze mają za zadanie pomóc lepiej zrozumieć, iż 
chodzi o wzrost duchowy, przemianę życia, czyli także o wyrzeczenie się 
grzechu, zła, o pokutę i nawrócenie. Celem tego procesu jest, by 
człowiek spotkał się ze swym Zbawicielem i przyjął dary, które On 
przynosi. W tym znaczeniu celem jest więc i szczęście, i radość. Czy 
jednak nie są one udziałem (w takiej czy innej mierze, w sposób jeszcze 
niedoskonały, ale przecież rzeczywisty) adwentowego wędrowca, 
człowieka, zanim w sposób ostateczny i pełny przyjmie on swego 
Zbawiciela? Wyjście na przeciw Zbawicielowi i spotkanie z Nim od 
początku aż po ostateczną pełnię są misterium pozytywnie 
przebogatym. Z szeregu racji wynika, że radość nie jest po prostu jedną z 
jego wielu cech, ale należy do jego najgłębszej istoty. Dzieląc się tym 
przesłaniem, III niedziela Adwentu nie jest bynajmniej osamotniona. 
Towarzyszy jej np. IV niedziela Wielkiego Postu, tzw. niedziela 
laetare (łac. laetare znaczy: ciesz się!). Na znak właśnie radości w te 
dwie niedziele wolno używać szat liturgicznych koloru różowego 
(zamiast fioletowego). Podobne przesłanie ma do przekazania I 
modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania. Na wprowadzającą w 
tę modlitwę prefację składają się między innymi słowa: „pełni radości z 
odnalezionego zbawienia” [tekst za: Mszał z czytaniami, Katowice 1986, 
s. 1514].Okres Adwentu to czas oczekiwania na święta Narodzenia 
Pańskiego. Adwent to także, jak przypomina np. jego pierwsza niedziela, 
czas oczekiwania na ostateczne wypełnienie przez Boga Jego obietnic i 
zamiarów. To drugie w niemniejszym stopniu jest powodem do radości. 
Chrześcijanin ma więc konkretne powody do radości: Pan, czyli Ten, 
który przynosi zbawienie, jest blisko, coraz bliżej. Antyfona na 
wejście niedzieli gaudete sugeruje jeszcze jeden powód. Obok bliskości 
bożonarodzeniowej i eschatologicznej powodem do radości jest także 
to, że Pan cały czas, tzn. już w doczesności, w konkretnym teraz jest 
blisko (antyfona ta jest cytatem z Listu do Filipian, a tam w swym 
kontekście tekst ten posiada i takie znaczenie).  W przypadku Bożego 
Narodzenia i ostatecznego przyjścia Zbawiciela bliskość ta bywa 
rozumiana w dużej mierze chronologicznie, jako przybliżanie się w 
czasie.  

tel:702-468-8341
tel:954-326-1226
tel:561-305-7494
tel:954-563-9908
tel:305-794-4857
tel:954-579-4779
tel:954-822-2488


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  


