IV Niedziela Adwentu,
Rok B, 20 grudnia 2020

Sobota 26 grudnia

Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Panem nad
wszystkim. Jego łaska jest ugruntowana na wieki, a
Jego wierność trwa przez wszystkie pokolenia.
Jesteśmy w Chrystusie, ponieważ Ojciec w niebie ma
moc utwierdzić nas zgodnie z Ewangelią, zgodnie z
objawioną tajemnicą, obwieszczoną narodom, aby
skłonić je do posłuszeństwa wierze, tak iż Bóg, który
jedynie jest mądry, odbierze chwałę przez zbawienie
wielu w Chrystusie Jezusie. Syn Boży przyszedł na
świat, aby panować nad ludem Bożym, a Jego
panowaniu
nie
będzie
końca.
PIEŚNI MSZALNE
1, Archanioł Boży Gabryiel……………14
2. Błogosławiona jesteś, Maryjo……….15
2. U drzwi Twoich……………….……163
4. Marana tha……………………………22
5. Zdrowaś bądź, Maryja……………… .34

INTENCJE MSZALNE
Sobota 19 grudnia
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.
3:30 PM O Boże błog. i zdrowie dla Michała, Magdy
i Marty z okazji 16 r. urodzin
/Miami/

Poniedziałek 21 grudnia

wspomnienie św. Piotra

Kanizjusza

8:00 AM intencja wolna
6:00 – 7:30 PM okazja do spowiedzi św.

Wtorek 22 grudnia
6:00 AM O zdrowie i błog. Boże dla Krzysztofa
Środa 23 grudnia
8:00 AM intencja wolna
Czwartek 24 grudnia WIGILIA - PASTERKA

10:00 PM O dobre przeżycie świąt dla naszych
Parafian i Gości
2/ +Czesław Kiercul (3.r. śm)

12:00 AM +Małgorzata Saracen- przyjaciele z Klubu i
Kościoła

12:00 AM W intencji Parafian

Lantana

Piątek 25 grudnia BOŻE NARODZENIE
9:00 AM +George Booth (1r. śm) – Żona i przyjaciele
11:00 AM +Edwin Olszański w r. śmierci
3:30 PM ++Józefa, Bronisław i Tadeusz Kalinowscy –
Córka i siostry z Rodziną
Miami

wspomnienie św. Szczepana

11:00 AM O Boże bł. dla wnuczki Riley i powrót do
zdrowia - Dziadkowie
7:00 PM +Adam Masacz (1r. śm.) - Żona
2/ +Władysław Chowaniec
/Lantana/

Niedziela - Święto Świętej Rodziny 27-grudnia ‘ 20
9:00 AM O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Melanii
z okazji imienin – Córka i Wnuk
11:00 AM +Angela Passalaque – rodzina Stachelek
3:30 PM Za zmarłych Rodziców i braci z rodz. Garbacik
.
/Miami/
KOLEKTA – III Niedziela Adwentu - 12-13-2020
Pompano $ 1894 Lantana $ 516
Miami $ 189

II – taca “Retirement Fund for Religious”” $269
Christmas - $975
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„Building Fund” za tydzień
II taca będzie przeznaczona również 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 pełnili: Marek, Kasia i Teresa
Rzeczycki. Dochód wyniósł $309

.

Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 25. XII. 2020 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Ewa Sosnówka i Barbara Król

9:00 AM
11:00 AM

Lektorzy 27. XII. 2020 r.
Anna Mucińska i Anna Szczechura
Izabella Siwik i Aleksander Kwaśniak

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do
wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego
posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie
opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się
opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł
zagościć w naszym życiu. O północy zapraszamy wszystkich
parafian i gości na pasterkę. Zgodnie z tradycją naszych ojców
będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana –
pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte o godz.
11:00 przed południem w Pompano i 7:00 PM w Lantanie
Nowi Parafianie
Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Parafialnej kolejne
rodziny:
Stadnik Gienia i Edward
Magdalena Plewińska & Roberto Cano

ZAPROSZENIE
W dniu 20 grudnia czyli dzisiaj. w kawiarence
parafialnej, po mszach świętych, będą wyświetlane
Jasełka nagrane przez uczniów i nauczycieli Szkoły
Języka Polskiego w Pompano Beach, do obejrzenia
których serdecznie zapraszamy!
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 jeszcze 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.
PRZYNALEŻNŚĆ DO PARAFII….
Przypominamy, że wspólnotę parafialną tworzymy przez
regularny udział w sprawowanej liturgii (szczególnie
niedzielnej Mszy św.), oficjalne zapisanie się i podejmowaną
odpowiedzialność za jaj duchowe i materialne dobro.
Formularze zapisu do parafii wyłożone są w przedsionku
kościoła.
*Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty, bierzmowanie,
pogrzeby a także listy rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby,
przynajmniej od 4 miesięcy należące do parafii

OGŁOSZENIA POLONIJNE
Oferta: Pani szuka osoby do pomocy
na 6 dni z
zamieszkaniem, warunki dobre j.polski lub ang.
tel:954:696-4582 (1x)
Oferta: Zatrudnię kobietą do opieki starszej osoby z
zamieszkaniem w Palm Beach tel: 561-335-2254
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: Mieszkanie 1/1 do wynajęcia od 1 stycznia na 3
miesiące tel: 954-772-2712 lub 954-864-0017 (2x)
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 (1x)
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: Apartament duży dwusypialniowy na pierwszym piętrze
umeblowany w Pompano Beach do wynajęcia sezonowo lub
długo terminowo Tel:754-457-0781- Cena do uzgodnienia (1x)
Oferta: "Angielski, Hiszpanski, Francuzki, ucze szybko i
tanio, tlumaczę, wypelniam druki, sprawy urzędowe,
Tel: 954 226 8622" Krystyna (2x)
Oferta: Do wynajęcia pokój z łazienką w Delray Beach od 2
stycznia. Alicja tel:754-248-9215 (1x)
Komentarze do czytań
W niedzielę bezpośrednio poprzedzającą uroczystość Bożego
Narodzenia czytamy tekst uważany za jeden z najważniejszych
fragmentów Biblii. Z jego treści wynika, że Mesjasz będzie
pochodził z rodu Dawida. Ta prawda była pielęgnowana z
niezwykłą pieczołowitością w religijnej świadomości Izraelitów.
Tajemnicę przyjścia na świat Zbawiciela oświetlał przynajmniej
ten jeden fakt: Mesjasz będzie potomkiem Dawida i w tym
kierunku należy zwrócić uwagę w oczekiwaniu. Samo proroctwo
wygłoszone przez proroka Natana nie jest jednoznaczne i zbyt
proste w interpretacji. Wydaje się ono wskazywać na syna
Dawida, Salomona. Wiele szczegółów za tym przemawia. Na tym
jednak – między innymi – polega niezwykłość tekstu biblijnego,
że często ucieka się on do stosowania typologii. Za pomocą opisu
wydarzeń historycznych nawiązuje do prawd głębszych,
mających wyjawić się w nieznanej przyszłości, ze skutkami na
wieki. Tylko wiara pozwalała widzieć w burzliwych dziejach
dynastii Dawida proces zmierzający do zapowiedzianego przez
Boga spełnienia. Taka wiara pozwoliła też Maryi uwierzyć
słowom Gabriela, że Jej Syn jest zapowiedzianym niegdyś
Mesjaszem. Nie mniejsza wiara potrzebna jest, aby rozpoznać
zapowiadanego Zbawiciela w Kościele, w czytanym słowie, w
sakramentach, we wspólnocie.
Pochylamy się nad zakończeniem Listu Świętego Pawła do Rzymian.
Wśród twórczości pisarskiej Świętego Pawła z całą pewnością List do
Rzymian zajmuje pierwsze miejsce. Jest pismem najobszerniejszym i
najbardziej bogatym teologicznie. Na uwagę zasługuje fakt, że apostoł
pisze taki list do Kościoła, którego sam nie założył, co więcej, nigdy
wcześniej nie spotkał się ze wspólnotą chrześcijan w Rzymie. List
zawiera całą gamę tematów. Obok kwestii ściśle teologicznych,
znajdujemy tam tematy pastoralne i zagadnienia z pogranicza socjologii i
polityki. Paweł zwraca się zarówno do Żydów, którzy przyjęli
chrześcijaństwo, jak i do tych, którzy z pogaństwa przyszli do wspólnoty
Kościoła. Ton wywodów Pawła zmienia się kilkakrotnie, od ciepłych,
przyjacielskich zwrotów, do surowych ostrzeżeń i napomnień. A jednak
wśród tej różnorodności w ostatnich wersetach, które Kościół czyta dziś
w liturgii słowa, znajdujemy odpowiedź na pytanie o ostateczne intencje
Pawła jako autora listu. Jego zasadniczym celem było głoszenie
Ewangelii po to, aby Bóg był wielbiony przez wszystkich w Jezusie
Chrystusie na wieki wieków.
Scena zwiastowania kieruje naszą uwagę na kilka aspektów, których
można dopatrzeć się w jej opisie. Z pewnością na miano wyjątkowego
zasługuje fakt skromnego i ukrytego przebiegu wydarzeń. Po ludzku
sądząc, tej rangi wydarzenie powinno mieć większy rozgłos i splendor.
Bóg jednak chciał inaczej. Wszystko dokonało się cicho i pokornie,
najprawdopodobniej jako mistyczne przeżycie Maryi. Nie było kamer
ani korespondentów. A jednak pomimo to w świecie chrześcijańskim
zwiastowanie nabrało ogromnego rozgłosu, ale tego właściwego,
ponieważ dotyczy sprawy kluczowej dla ludzkości: na świat przyszedł
Zbawiciel, aby pojednać ludzi z Bogiem. Przyszedł zwyczajnie, cicho i
niezauważalnie, zdany na zgodę człowieka – Maryi. Rozmyślanie nad
skromnością Wcielenia Syna Bożego, w niedzielę poprzedzającą
uroczystość Bożego Narodzenia, może być bardzo pożytecznym
ćwiczeniem dla dobrego przygotowania się do tego wydarzenia i
właściwego przeżywania wielkiej tajemnicy naszej wiary.

