
I Niedziela Adwentu,   Rok  B 
             29 listopada 20 
Nie wiemy, w którym dniu nasz Pan przyjdzie, 

dlatego mamy uważać i czuwać bezustannie... Kiedy 

czas ten nadejdzie, nie mamy spać zajęci światem, ale 

gorliwie zajmować się sprawami Królestwa Bożego... 

Pan przyjdzie, Pan nadchodzi, Jego przyjście jest 

pewne, Jego przyjście będzie nagłe i potężne... Pan 

mówi do wszystkich: Czuwajcie! Szczęśliwi, którzy 

noszą Chrystusa w swoim sercu i zabiegają o Jego 

sprawy. 
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INTENCJE MSZALNE 

Sobota 28 listopada  

7:00 PM    +Renata Surman   

                                                              /Lantana/                                  

           
I Niedziela Adwentu    29 listopada ‘20 
9:00 AM  +Stanisław Piotrowski (1r.śm) ukochanego 

Ojca – Monika i Roman Jurkiewicz 
11:00 AM Dziękczynna w 50-tą rocznicę ślubu Alicji i 

Stanisława Kopczak  

2/ O Boże bł. i dary Ducha św. oraz opiekę Matki Bożej 

z okazji rocznicy ślubu Katarzyny i Andrzeja Foerster 

oraz rocznicę Jego urodzin. 

 3:30 PM  ++Halina Gajewska i Artur Kobylański  

(4r.śm) .                                                              /Miami/ 

 

 

Poniedziałek 30 listopada wspomnienie św. św. Andrzeja, 

apostoła 

8:00 AM  Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie 

dla Dzejevia  

Wtorek  1 grudnia   

6:00 AM  +Czesław Malinowski – Janina Bandrimer 

Środa 2 grudnia  wspomnienie św. Rafała Chylińskiego 

8:00 AM  ++Marian i Stanisław Jacków 

Czwartek 3 grudnia  Wspomnienie św. Franciszka 

Ksawerego, prezbitera   

6:00 AM O rozwój dzieł TV Trwam i Radia Maryja 
  Piątek 4 grudnia Pierwszy Piątek Miesiąca, - wspomnienie 

św. Barbary 

7:00 PM O zdrowie i wszelkie potrzebne  łaski dla 

Barbary Wielga z okazji imienin - Melania    

  2/ W intencji Dzieci Komunijnych – int. od Rodziców 

Sobota 5 grudnia    
8:00 AM O szybki powrót  do zdrowia Łukasza i opiekę 

M.B. Ostrobramskiej 

 

 7:00 PM.  +Józef Piróg - córki                   /Lantana/ 

II Niedziela Adwentu    6 grudnia  2020 
9:00 AM   ++Czesława i Stanisław Siwik – Córka Jadwiga 
11:00 AM O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Danuty 

i Henryka Pyz – Grażyna i Józef    

 2/+Ignacy Urbański – Maria i Staszek 

 3:30 PM  w intencji Parafian                                                                                         

.                                                                                          /Miami/ 

 

  KOLEKTA - Chrystusa Króla -   11-22-2020                  

Pompano  $ 1195     Lantana  $ 449      Miami $ 194 

II – taca “Seminarium T. Chrystusowego” Pompano $1324 
 Lantana  $366 
   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 Buildinfg fund” za tydzień II 

taca będzie przeznaczona  na  „Seminarium Tow. Chrystusowego” 

                         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  Świeca  w intencji dziękczynnej 

Alicji i Stanisława Kopczak w 50 r. ślubu.                        

                    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 pełniły: Maria Medykowska i 

Kazimierz Warchoł. Dochód wyniósł $169                                                                                                     
.                               Serdecznie dziękujemy!   
   

Lektorzy 6. XII. 2020 r. 

 9:00 AM       Anna Mucińska i Anna Szczechura 

11:00 AM     Monika Zysko i Beata Redlicki 

 
Lampiony – zapraszamy  dzieci i młodzież, podobnie jak   w 

ubiegłych latach z lampionami piątki i niedziele,  na Mszę świętą  

w Adwencie,     

 

OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE  są już do nabycia a Sali 

Parafialnej od przyszłej niedzieli. 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. 
 

                         Drodzy Parafianie 
Rozpoczynamy „ADWENT” – kolejny czas przygotowania w 

naszym życiu. To przygotowanie jest czasem czuwania, 

oczekiwania. Zaangażowanie swojego serca pomoże nam 

rozpoznać przychodzącego Jezusa, przyjąć Go i prawdziwie 

pokochać. Z wielką radością pragnę zaprosić Was na adwentowe 

czuwania, które będą miały miejsce w naszym kościele w każdy 

wtorek i czwartek podczas Adwentu o god. 6 rano. 

tel:(954)


Wraz z Maryją będziemy oczekiwali Zbawiciela uczestnicząc 

w Mszach Świętych – Roratnich. Niech Maryja zaprowadzi  

nas do Jezusa i pozwoli nam prawdziwie ucieszyć się Jego 

przyjściem.  Po Mszy św. zapraszamy na śniadanko i kawkę 

do sali parafialnej, jak w ubiegłym roku! Niech nasze wspólne 

poranki adwentowe pomogą nam w budowaniu Królestwa 

Bożego na ziemi. 

 

                             „PAN Z WAMI” 

Zakończyliśmy kolejny Rok Liturgiczny. W ławkach 

rozłożone zostały nowe mszaliki „Pan z Wami” z czytaniami i 

porządkiem niedzielnych litiurgii na cały nowy rok.  

W przedsionku wyłożone zostały stare egzemplarze, które 

zgodnie z naszą treadycją można zabrać do swoich domów. 

Tam jest mnóstwo pieśni i modlitw. Dziękujemy za 

współpracę. 
 

Zmiana adresów – osoby, lub rodziny, które zmieniły adres, 

proszone są o przekazanie nowego adresu do biura Misji.                                                                                                             

Dziękuję bardzo! 

 

Chrzest św. wczoraj został włączony do wspólnoty Kościoła 

Oliver Rowan Savant.  Witamy Go we Wspólnocie 

wierzących i ogarniamy naszą modlitwą wypraszając 

potrzebne łaski i opiekę Maryi, Pani Jasnogórskiej. Słowa 

gratulacji i podziękowań składamy Rodzicom i całej Rodzinie. 

        *********** 

W piętek obchodzimy wspomnienie św. Barbary, dziewicy i 

męczennicy z przełomy III i IV wieku, która jest szczególną 

patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest 

też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu 

Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji 

Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej 

Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w 

znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego 

powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.  

Wszystkim Barbarom  składamy najserdeczniejsze życzenia  
Szczęścia, zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności! 
 

  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i 

duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica 

wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla 

Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: 

„Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali 

się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać 

szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym 

Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty 

wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział 

w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, 

jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym 

Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą 

świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak 

naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować 

nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą 

pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale 

każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz 

gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym 

Sakramentem. 

 

  W tym tygodniu przypada,  pierwszy piątek  miesiąca. 

Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej (6 pm) . Na 

progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z 

sakramentu pokuty.   

 

 

OGŁOSZENIA  POLONIJNE 
 

Oferta: Pani szuka pomocy   zamieszkaniem, warunki dobre 

j.polski lub ang.   6 dni w tygodniu tel:954:696-4582  (3x) 

Oferta: Szukasz pracy proszę zadzwoń tel: 954-654-1050   

Oferta: Zatrudnię kobietą do opieki starszej osoby z 

zamieszkaniem  w Palm Beach tel: 561-335-2254 (3x) 

Operta: apart. Jedno sypialniowy kompletnie we wszystko  

urządzone na długo lub sezonowo do wynajęcia w Pompano 

Beach East przy kananle. Tel:702-468-8341  (2x) 

Oferta: Pokój z łazienką dla kobiety do wynajęcia, bardzo dobre 

warunki. Cena do uzgodnienia  tel:954-696-4582    

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 (4x) 

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 (2x) 

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 (2x) 

Oferta: Apart.  duży  dwusypialniowy na pierwszym piętrze 

umeblowany w Pompano Beach do wynajęcia sezonowo lub 

długo terminowo Tel:754-457-0781- Cena do uzgodnienia  (3x) 

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

tanio,  tlumaczę, wypelniam druki,  sprawy urzędowe,   

Tel: 954 226 8622" Krystyna (5x) 

 

          ************** 

Amerykańsko-Polski Klub SOBIESKI 4725 Lake Worth,Rd 

Greenacres, Fl 33463    serdecznie zaprasza na:  

 KLUBOWY OPŁATEK – niedziela, 13 grudnia 2020 r. godz. 

4:00 pm. Członkowie $20/Goście $30 

SYLWESTER – czwartek, 31 grudnia 2020 r. godz. 8:00 pm 

Członkowie $90/Goście $100. 

Rezerwacja miejsc: Tesia Kłoczko tel: 561-307-3367  

   ************ 

 

 SYLWESTER – czwartek 31 grudnia w Polish-American 

Club „POLONEZ” zaprasza na zabawę Sylwestrową.  

Goście $100, członkowie $90. Ilość miejsc ograniczona. 

Rezerwacja Tadeusz Medykowski  tel: 954-401-6359 
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