
Boże Narodzenie 25 grudnia 2020        
Święto  Świętej  Rodziny,  27 grudnia  
 

Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, 
wywiódł Bóg całemu światu Zbawiciela Jezusa. Bóg jest 
miłością i tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Wszyscy, którzy Go przyjmują, stają się 
dziećmi Bożymi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
między nami nami - nie po to, aby nas potępić, ale nas 
zbawić. W mieście Dawida narodził się Zbawiciel 
świata, Światłość świata, Mesjasz Pan. Zbawił nas od 
grzechów naszych, zniszczył dzieła diabła, przyniósł 
życie w obfitości, otworzył niebo raz na zawsze. 
Chwała Jezusa Chrystusa zajaśniała na wieki wieków. 
  

PIEŚNI  MSZALNE 
                    BOŻE NARODZENIE 

1.Wśród nocnej Ciszy………………..86 

    B.N. Bóg się rodzi………………....41 

Panie zmiłuj się: Dzisiaj w Betlejem…50 

Gloria: Gdy się Chrystus rodzi……….51 

2. Gdy śliczna Panna…………………52 

3. W żłobie leży……………………….87 

     Lulajże Jezuniu…………………….59 

4. Anioł Pasterzom mówił…………….37 

    Do szopy……………………………48 

5. Pójdźmy wszyscy…………………..73 

             Świętej Rodziny 
1. Bóg się rodzi………………………………….41 
2. Gdy się Chrystus rodzi…………………..51 
3. Do szopy hej pasterze……………………48 
     W żłobie leży………………………………….87 
4. Tryumfy Króla niebieskiego……………80 
 

INTENCJE MSZALNE 

                                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 
 
                      BOŻE NARODZENIE   
 9:00 AM  +George Booth  (1r. śm) – Żona i przyjaciele 

11:00 AM +Edwin Olszański w r. śmierci 

2/ +Ksawery Borowik – Grupa Taneczna „Polonia” 

3:30 PM  ++Józefa, Bronisław i Tadeusz Kalinowscy –
córka i siostry z Rodzinami                Miami 
Sobota 26 grudnia  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/ 

28 grudnia wspomnienie św. Młodzianków, męczenników 

8:00 AM +Venera Beliskowa – Syn z Rodz. 

29 grudnia wspomnienie św. Tomasza Becketa 

8:00 AM +Tomasz Kołoczek  - córka 

30 grudnia 

8:00 AM wolna intencja 

31 grudnia wspomnienie św. Sylwestra I 

8:00 AM  Stałej opieki Jasnogórskiej Pani oraz  o łaskę 

zdrowia i mocy Bożych dla Melanii Wiatrowskiej z okazji 

imienin  - B.J. Wielga 

                           Zakończnie roku 
7:00 PM Dziękczynna za dary Bożej łaski w minionym roku 
i przebłaganie za nasze grzechy i słabości. 

                   NOWY ROK 
  Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 
11:00 AM  +Artur Olszewski - Rodzice 
7:00 PM O błog. Boże dla Syna Artura i Jego Rodziny oraz 
dla Barbary i Janusza Wielga na czły Nowy Rok. 
 
Sobota 2 stycznia 2021  Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i 

Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła 

8:00 AM W intencji mamy Aleksandry z okazji 71 r. 

urodzin – córka z Rodziną 

 

7:00 PM +Mieczysław Izdebski – Rodzina 

      /Lantana/

  

  KOLEKTA – IV Niedziela Adwentu -   12-20-2020                  

Pompano  $ 1728   Lantana   $ 438     Miami $ 198 

II – taca „Building Fund”  $194 
Christmas -  $2395 
    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 śp. Zbigniewa Kysiak 

                              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  

tel:(954)


 W ubiegłą niedzielę dyżur pełnili: Eugenia Biedrzycka, 
Ewa i Irek Otfinowscy    Dochód  wyniósł $621                                                                                           

.                                           Serdecznie dziękujemy!   
   

Lektorzy 3.I. 2021 r. 

9:00 AM     Natalia i Amelia  Tomaszewski 

11:00 AM    Marek Stawiński i Ewa Sosnówka   
    

                   Nowi Parafianie 
 Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Parafialnej kolejną 
rodzinę: 

             Ewelina & Christopher Jarosz     
 

  Dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niechaj radość z 

narodzenia Pan trwa w naszych sercach jak najdłużej. Niech 

rozpromienia nasze oblicza w czasie rodzinnych spotkań i daje 

nam nadzieję na przyszłość. 

 

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest 

miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie 

ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego 

z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do 

serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i 

zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako 

Dziecię. 

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom 

życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża 

Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były 

nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia! 

 

Błogosławionych Świąt  Bożego Narodzenia! 
   „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby 

przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina 

przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i 

wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu 

ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i 

lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten 

szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla 

wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego 

błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn 

pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech 

ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego 

świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność. 

  

    W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do 

naszej Świątyni. Tu ma miejsce najpełniejsze spotkanie 

wierzącego z Bogiem-Człowiekiem. Starajmy się jak 

najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego 

Syna. Dlatego apeluję, aby nie spieszyć się z wyjściem z 

kościoła zaraz po błogosławieństwie. Zachęcam wszystkich, 

zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim 

żłóbku, aby choć przez chwilę wspólnie śpiewać piękne 

polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w 

naszych domach, podczas świątecznych spotkań z 

najbliższymi – nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona 

przecież wyrazem naszej wiary. 

 

Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w 

minionych tygodniach na tacę i kwiaty. Niech dobry Bóg 

wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. 

 

W najbliższą niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 

i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny 

parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie 

módlmy się za te, które przeżywają trudny czas.. 
 

PODZIĘKOWANIE – bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, 

za ofiary składane na kwiaty  do żłóbka, szczególnie pani Grace 

Uberlauer,  oraz  dekoracji kościoła: Teresa Kołoczek,   Marian 

Jochim,    Ryszard Grabski Krzysztof i Renata oraz Natalia, 

Amelia, i Julia Tomaszewski, Danuta i Albert Zjawiński, Jacek 

Antoniuk oraz Elżbieta Hołda,  Daniel i Max Kopczak.   Dziękuję 

organiście Adamowi Wilkowskiemu, za przygotowanie oprawy 

muzycznej, ministrantom i służbie ołtarza. 
 

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. 
  

                    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  
 

    
 

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) 
Oferta: kolekcjoner, kupi polskie obrazy, zapłaci wysoką cenę, 

możliwa wycena obrazów  tel:  tel:954-328-4015 

e-mail: dega2003@aol.com  prosić Alicja i Stanisław Czech (5x) 

 

tel:702-468-8341
tel:561-305-7494
tel:954-563-9908
tel:954-328-4015


 

 

 

 

 

 

 
 


