
    III  Niedziela  Zwykła  Rok  „B”    
             24   stycznia    2021  
 
Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. 
Niebo i ziemia przeminą, jedynie słowa Pana nie 
przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo 
trwać w Słowie Bożym, które trwa na wieki. Nie można 
służyć Bogu i światu. Mamy przykazane przemieniać 
się w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą 
Bożą, co jest dobre, miłe Panu i doskonałe. Mamy 
szukać najpierw Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości, a reszta będzie nam dodana. Czas jest 
krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę 
Bożą, ten trwa na wieki. 
 
PIEŚNI  MSZALNE 

1. Do szopy, hej pasterze……………....48 
2. Gdy śliczna Panna……………………….52 
3. Lulajże, Jezuniu…………………………..59 
4. Wesołą nowinę……………………….....83 
5. Tryumfy Króla niebieskiego…………80 
  

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 23 stycznia 

7:00 +Helena Kosidło  r. śm. – Syn z rodziną                                                            
/Lantana/ 

 

III  Niedziela  Zwykła   24  stycznia 2021 r. 

9:00 AM ++Marianna, Henryk i Franciszek Malinowski 

oraz ++Marianna i  Józef Jankowski - Rodzina  

11:00 AM +Piotr Piątek (8)  Msza św. Gregoriańska – 

A.M. Obrzut 

2/+Jurgen Siebert (10 r.śm,) oraz ++Janina i Wacław 

Gąsiewski –  Żona i dzieci z Rodzinami 

3:30 PM  ++Jadwiga i Józef Leśniewscy    

/Miami/ 

   

Poniedziałek 25 stycznia Nawrócenie św. Pawła Apostoła   

8:00 AM +Piotr Piątek (9) Msza św. Gregoriańska 
2/ w intencji Marii z okazji 80 r. urodzin oraz Miji w 1r 
urodzin,  z prośbą o Boże bł i opiekę M.B. 
Wtorek  26 stycznia wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i 

Tytusa 

8:00 AM  +Piotr Piątek (10) Msza św  Gregoriańska 
2/W intencji Sofii Banc – z prośbą o opiekę M.B. i Boże 
błog.  
2:00 PM Msza św. pogrzebowa +Irena Sieminigowski 
Środa 27 stycznia wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza 

8:00 AM  +Józef Piątek (11) Msza św. Gregoriańska 
2/+Edward Wiatrowski - Melania 
Czwartek 28 stycznia wspomnienie św.  Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła 
8:00 AM +Piotr Piątek (12) Msza św. Gregoriańska 

2/ O zdrowie i opiekę M.B. dla Ks. Proboszcza - Teresa 

Piątek 29 stycznia wspomnienie bł. Bolesławy Lament 

7:00 PM +Piotr Piątek (13) Msza św. Gregoriańska 
2/+Bronisława Wojasińska 9r. śm.  - córka 

Sobota 30 stycznia  wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza 
8:00 AM  +Piotr Piątek (14) Msza św. Gregoriańska 
 
7:00 PM +Stefan Kosidło w 2.r.śm.  – Rodzina 
              /Lantana/ 

IV Niedziela  Zwykła   31  stycznia 2021 r. 

9:00 AM +Maria Nogacka 

11:00 AM +Piotr Piątek (15)  Msza św. Gregoriańska – 

A.M. Obrzut 

2++Filomena i Wiktor Króliczek – Lidia Gastom 

3:30 PM ++Stanisława i Władysław Kuskowscy    

/Miami/ 

 

  KOLEKTA – II Niedziela Zwykła -    1-17-2021                  

Pompano  $ 1217      Lantana   $ 563      Miami $ 193 

II – taca „Building Fund”  $260    
    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  „ABCD”  

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 śp.Natalii i 

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  

W ubiegłą niedzielę dyżur pełniły Ewa Kucia, Ania 

Kotarska, donacja ciasta Renata Jerzewska.  

Dochód  wyniósł:  $279 .           Serdecznie dziękujemy! 

   

Lektorzy 31.I. 2021 r. 

9:00 AM     Natalia i Amelia Tomaszewski 

11:00 AM    Ewa Sosnówka  i Barbara Król 

 

ABCD – Program 
Dzisiaj II- składka przeznaczona  jest na „ABCD” w 

ubiegłym tygodniu były włożone do biuletynu kopertki 

przeznaczone na ten cel. Z tyłu kościoła są jeszcze kopertki 

wyłożone obok biuletynów jeśli ktoś ich nie posiada. Za 

wszystkie ofiary złożone na ten cel, serdeczne Bóg 

zapłać!.☺ 

 

W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod 

jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy 

słowa Pana Jezusa: chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby 

stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we 

Mnie!” (J 17,22-23). 

Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy 

faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak 

tel:(954)


ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem 

i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał 

się apostołem narodów. 

W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł, świętujemy 

jego nawrócenie; 

– we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, 

najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła; 

– w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-

1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych 

filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej. 

 

                                Z żałobnej karty  
W ubiegłym tygodniu   z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszły  ś.p. Ewa Pakuła, lat 69. oraz +Irena 
Sieminigowski lat 92.  Mężowi śp. Ireny, panu Jurkowi oraz 
synowi z Rodziną składamy wyrazy głębokiego wszpółczucia  
oraz naszą modlitwę. Memorial Mass w naszym Kościele we 
wtorek o godz. 2:00 PM. Zapraszamy        

   Dobry Jezu a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie!.                       

 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – Dla osób, którzy 

składali ofiary na  kościół  w kopertach w 2020 roku powyżej 

$500 zostały wysłane poświadczenia podatkowe. Inne osoby 

proszę o kontakt z Teresą Kołoczek. Serdeczne dziękuję za 

wspieranie naszego kościoła.                      Bóg zapłać ! 

 
KOPERTY NA OFIARY -  W przedsionku kościoła są jeszcze 

do odebrania  koperty na niedzielne ofiary na ten 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. 

 

Serdecznie zapraszamy chętnych do rozbiórki dekoracji 
świątecznej we wtorek o godz. 5:00 PM 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE 
Bardzo proszę o wyłączanie swoich 

telefonów przed wejściem do kościoła. 
Dziękuję za współpracę. 

 

 
 

Oferta: Szukam kogoś do opieki z zamieszkaniem. Jestem po 

szpitalu, Praca w Hollywood. Pytać o Lanę. 

Tel:954-966-8600  (3x) 

Oferta:  Kobieta szuka pokoju do wynajęcia tel:386-864-5740  

Oferta: Firma w Pompano Beach, poszukuje pracownika do 

obróbki metalu stainless steel i aluminium (cięcie, 

polerowanie, szlifowanie, obróbka na maszynach, spawanie 

TIG, MIG, etc.)  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na 

email cmt@cmtmarine.com   lub  telefonicznie    

954-532-6697 (7x)     

Oferta: Szukam współlokatorki na mieszkanie w pięknie 

utrzymanym osiedlu Boca Century Village tel:376-864-5740  
Oferta: kolekcjoner, kupi polskie obrazy, zapłaci wysoką 

cenę, możliwa wycena obrazów  tel:  tel:954-328-4015  lub e-

mail: dega2003@aol.com  prosić Alicja i Stanisław Czech 

(2x) 

Polish American Club „POLONEZ” zaprasza na zabawę 

Walentynkową 13 lutego 2021 o godz.7:00 PM. Bilety wstępu: 

goście $30 członkowie $25. Rezerwacja i sprzedaż biletów   

Tadeusz Medykowski tel:954-401-6359  

 
Komentarz do pierwszego czytania 

Krnąbrny prorok Jonasz nie wydaje się idealnym kandydatem na patrona 
Niedzieli Słowa Bożego, ale już mieszkańcy Niniwy to zupełnie inny 

przypadek. Słowo Boże skierowane do proroka spowodowało, że zaczął 

on przed Bogiem uciekać. Tymczasem mieszkańcy Niniwy zarówno 

zmienili swe postępowanie, jak też (przede wszystkim) zwrócili się do 

prawdziwego Boga, którego wcześniej nie znali, a którego przybliżył im 

nie kto inny, jak buntownik Jonasz. Spotkanie Słowa Bożego z 

człowiekiem jest zawsze złożone, ponieważ człowiek jest bytem 

złożonym, a jego nawrócenie nie jest procesem, który przebiega na 

jednym tylko poziomie. Nieposłuszny Bogu prorok nawracający i 

prowadzący do posłuszeństwa Bogu pogańską społeczność stolicy Asyrii 

to obraz oparty na paradoksie. 

Początek Księgi Jonasza, choć dość sprytnie upodabnia się do innych 

ksiąg prorockich, nie zawiera informacji, w jakich czasach działał 

Jonasz, syn Amittaja (Jon 1,1). W 2 Krl 14,25 znajdujemy informację, że 

prorok Jonasz, syn Amittaja z Gat-ha-Chefer, działał za panowania 

Jeroboama II (786-746) w Izraelu (Państwo Północne ze Stolicą w 

Samarii). Ten król, choć oceniony bardzo negatywnie („czynił on to, co 

jest złe w oczach Pańskich”, 2 Krl 14,24), to jednak zachęcony przez 

tego proroka do działań zbrojnych, umocnił słabnące państwo: „Pan nie 

wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką 

Jeroboama, syna Joasza” (2 Krl 14,27). Okazało się to tylko 

odwleczeniem klęski Izraela, która przyszła w 722 r. przed Chr. i została 

zadana przez Asyryjczyków. W Księdze Jonasza prorok o tym imieniu 

nawołuje do nawrócenia mieszkańców stolicy tego państwa. Historia 

poucza nas, że Niniwa w 612 r. przed Chr. została zburzona i już nigdy 

później nie była „wielkim miastem”. Nawrócenia, zarówno Izraela, jak i 

Niniwy, nie były odwróceniem nieszczęścia „raz na zawsze”. Słowo 

Boże daje więc człowiekowi szansę, by zmienił się, przyjmując je. Nie 

jest to jednak jednorazowy gest, ale proces, który musi trwać, aby trwał 

jego skutek. 

                              
                             Komentarz do drugiego czytania 
Otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo ciekawa, nieraz zaskakuje nas 

pięknem czy genialnością rozwiązań wpisanych w naturę, czy też 

będących produktem ludzkiej wiedzy i pomysłowości. Doczesne sprawy 

absorbują nas w ogromnym stopniu, szczególnie, gdy dotyczą nas 

samych lub naszych bliskich bezpośrednio czy pośrednio. Św. Paweł 

Apostoł zachęca chrześcijan z Koryntu, by ćwiczyli się w dystansowaniu 

się od tego wszystkiego, co zalewa nas na co dzień masą bodźców. Jest 

to trudne i wymaga ciągłego wysiłku, a staje się możliwe, ponieważ 

oprócz wysyłanych przez świat doczesny sygnałów, dociera do nas 

delikatny głos Słowa Bożego. Gdy się w ten głos wsłuchujemy, łatwiej 

nam przychodzi uświadomienie sobie, że nasze radości, troski, 

fascynacje i znużenie to przejściowe stany, a nasza wieczność zależy od 

tego, czy słuchamy Słowa Bożego i wypełniamy je. 

 

                         Komentarz do Ewangelii 
Słowo Boże to nie przekaz werbalny, ale Osoba, która przychodzi do 

każdego z nas z wezwaniem „pójdź po moich śladach”, „pójdź za mną”. 

To bardzo osobiste doświadczenie wezwania, powołania przez Jezusa 

Chrystusa do bycia Jego uczniem jest istotą chrześcijańskiego życia. Z 

tego spotkania wyrasta nasze przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, przyjęcie 

Jego panowania i królestwa. Ufność rodzi się tylko z miłości. Słowo 

Boże prowadzi nas i podążamy za Nim, ponieważ pokochaliśmy Tego, 

który nas wezwał do pójścia za Nim. 

Jeśli zredukujemy bycie chrześcijaninem do przyjęcia zespołu przekonań 

czy poglądów, to prędzej czy później skurczy się ono w nas do ideologii, 

z którą pójdziemy na jakąś wojnę. O wiele ważniejsze będzie wtedy 

przeciw komu idziemy, niż za kim. Wśród słów zgubimy Słowo. 
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