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II Niedziela Adwentu,
Rok B, 6 grudnia 2020
Jest nam dana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu
Bożym - Ewangelia łaski i zbawienia. Ojciec dał
Syna, abyśmy nawrócili się i wierzyli w Ewangelię,
bez której nie ma ocalenia. Kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten nie należy do Pana. Każdy, kto
wierzy
w
Chrystusa,
będzie
zbawiony
i
usprawiedliwiony, będzie ochrzczony Duchem
Świętym i ogniem.
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KOLEKTA – I Niedziela Adwentu - 11-29-2020
Pompano $ 1329 Lantana $ 412 Miami $ 194

II – taca “Building Fund” $241
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 na Retirement Fund for
Religious”
Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!
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 została ofiarowana
w

INTENCJE MSZALNE
/Lantana/

9:00 AM
Jadwiga

9:00 AM ++ Marianna i Franciszek Wtulisiak - córka
11:00 AM +Czesław Malinowski – Janina Bandrimer
3:30 PM +Tadeusz Kunikowski
/Miami/

KWIATY

Sobota 5 grudnia
7:00 PM +Józef Piróg - córki
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6 grudnia ‘20

++Czesława i Stanisław Siwik – córka
Zmiana Tajemnic Różańca

11:00 AM O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
Danuty i Henryka Pyz – Grażyna i Józef
2/+Ignacy Urbański (25r.śm) – Maria i Staszek
3:30 PM w intencji żywych i zmarłych Parafian
.
/Miami/

intencji zmarłych Rodziców i Dziadków – Jadwiga
Bielawiec.
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: Krystyna i Marek
Osypka. Dochód wyniósł $306

.

9:00 AM
11:00 AM

Poniedziałek 7 grudnia wspomnienie św. Ambrożego,
biskupa i doktora kościoła

8:00 AM O Boże łaski dla mamy Justyny i córki
Justyny

Wtorek 8 grudnia

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW.

MARYI PANNY

Dziękczynno-błagalna z prośbą o Bożą
opiekę dla Dzajdena
7:00 PM O uzdrowienie Ks. Stanisława i danie
świadectw - Marzena

6:00 AM

Środa 9 grudnia

wspomnienie św. Jana Diego Cuathlatozin

8:00 AM +Antonina Klimek - córka
Czwartek 10 grudnia Najśw. Maryi Panny Loretańskiej
6:00 AM O głęboką wiarę,świętość i odwagę dla
wszystkich Kapłanów
Piątek 11 grudnia wspomnienie św. Damazego I
7:00 PM intencja wolna

Sobota 12 grudnia Najśw.

Maryi Panny z Guadalupe

8:00 AM intencja wolna
7:00 PM +Łucja Izdebska - corki

13 grudnia ‘20

/Lantana/

Serdecznie dziękujemy!
Lektorzy 13. XII. 2020 r.
Natalia i Amelia Tomaszewski
Katarzyna i Artur Zieliński

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty
czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi
z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na
spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie
nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie
pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne,
głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca
w marketach.
We wtorek 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Pochylamy się nad
tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na
Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.
Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego
grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa,
pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta
otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą
Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich
potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.
Msze św. będą w naszym kościele o 6:00 rano i 7:00 wieczorem

Lampiony – zapraszamy dzieci i młodzież, podobnie jak w
ubiegłych latach z lampionami w piątki i niedziele, na Mszę
świętą w Adwencie.
Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry
Święty Mikołaj,
urodził się w Patras w Grecji ok. 270 roku. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi
modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością,
ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci
rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z
potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od
niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Podanie
głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez
hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św.
Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie
prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i
Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony.
Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Zmarł
między rokiem 345 a 352.
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.
„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.

Z żałobnej karty – w miniony piątek odprowadziliśmy na
wieczną wartę i pożegnaliśmy naszego dobrego
Parafianina śp. Andrzeja Winiarskiego.
Rodzinie
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
Za tydzień II składka przeznaczona jest na „Retirement
Fund for Religious” Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg
zapłać!

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

OGŁOSZENIA POLONIJNE
Oferta: Pani szuka pomocy
zamieszkaniem, warunki dobre
j.polski lub ang. 6 dni w tygodniu tel:954:696-4582 (2x)
Oferta: Zatrudnię kobietą do opieki starszej osoby z
zamieszkaniem w Palm Beach tel: 561-335-2254 (2x)
Operta: apart. Jedno sypialniowy kompletnie we wszystko
urządzone na długo lub sezonowo do wynajęcia w Pompano
Beach East przy kananle. Tel:702-468-8341 (1x)
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 12hour 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 (3x)
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 (1x)
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 (1x)
Oferta: Apart. duży dwusypialniowy na pierwszym piętrze
umeblowany w Pompano Beach do wynajęcia sezonowo lub
długo terminowo Tel:754-457-0781- Cena do uzgodnienia (2x)
Oferta: "Angielski, Hiszpanski, Francuzki, ucze szybko i
tanio, tlumaczę, wypelniam druki, sprawy urzędowe,
Tel: 954 226 8622" Krystyna (4x)
**************
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

