
      NOWY ROK 1 sytcznia 2021 
Objawienie Pańskie  - Trzech Króli    
               3 stycznia 2021  
 

Naród Wybrany był społecznością, której Pan Bóg 
powierzył swojego Syna jako dar dla świata. Chwała 
Pańska zajaśniała nad Jerozolimą.  Do Betlejem 
przybyli także Mędrcy z dalekich krajów, odpowiadając 
na szczególne wezwanie i zaproszenie. Przyszli oddać 
pokłon Dziecięciu, w którym rozpoznali Króla świata. 
Stanowi to jakby zapowiedź słów Świętego Pawła, że 
poganie stali się już współdziedzicami, 
współczłonkami, współuczestnikami w Chrystusie. 
 

PIEŚNI  MSZALNE 

                    NOWY ROK 
1. Nowy Rok bieży……………….68 
2. Dzisiaj w Betlejem…………...50 
3. Gdy się Chrystus rodzi……..51   
4. Wesoła nowinę…………….….52 
5. W żłobie leży………………..….83 
6. Do szopy, hej pasterze……..48 
7. Tryumfy Króla…………………..80 

         TRZECH KRÓLI 
1. Mędrcy świata………………….61 
2. Przystąpmy do szopy………..75 
3. Jezus malusieńki……………….58 
4. O gwiazdo Betlejemska…….69 
5. Przybieżeli do Betlejem…….74 
6. Bóg się rodzi…..…………..…….71 
 

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 2 stycznia 
7:00 PM  +Mieczysław Izdebski – Rodzina 

     /Lantana/ 

Uroczystość Św.Bożej Rodzicielki    1.1.2021 
11:00 AM +Artur Olszewski - Rodzice 

2/ O wszelkie potrzebne łaski dla Rodzin z naszej Parafii 

7:00 PM O błog. Boże dla Syna Artura i jego Rodziny 

oraz dla Barbary i Janusza Wielga na cały Rok. 

     

Objawienie Pańskie   -  3 stycznia 2021 r. 
9:00 AM  O zdrowie i Boże bł. dla Daniela Kopczak w 

50 r. urodzin - Rodzina 
11:00 AM Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Marii i 

Zbigniewa Sycz 

2/ W intencji żywych i zmarłych Parafian 

 3:30 PM  ++Henryk, Genowefa, Regina i Irena  

Jankowski                                                        /Miami/ 

 

Poniedziałek 4 stycznia    

8:00 AM ++Marianna i  Stanisław Hebda oraz +Józef 

Liskowicz  

Wtorek  5 stycznia wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej 

8:00 AM O Boże bł. i potrzebne łaski dla Anny i Jej 

Rodziny 

Środa 6 stycznia 

8:00 AM O zdrowie dla Krzysztofa 

Czwartek 7 stycznia wspomnienie św.  Rajmunda z Penyafort 

8:00 AM   O szczęśliwe rozwiązane dla Magdy 

 Piątek 8 stycznia  

4:00 PM Memorial Mass for  +Ksawery Borowik                          
7:00 PM  O zdrowie i Boże błog. dla Anny Wójtowicz – 
Rodzice 
2/O zdrowie i udaną operację dla Grażyny - Rodzina 
Sobota 9 stycznia   
8:00 AM  +Krzysztof Strużewski nasz bratanek zm. w 

Polsce, 9 grudnia 2020 – Krystyna i Tadeusz Pawelec 

 

7:00 PM +Marzena Wąsik – Kosidło r. śm. - Rodzina 

     /Lantana/ 

Niedziela Chrztu Pańskiego 10 stycznia  21 
9:00 AM +Edward Kotowski (2r.śm.) – Syn z Rodz. 

11:00 AM +Wiesław Klimko (1 r.śm.) - Mama z Rodziną 

3:30 PM  O szczęśliwe rozwiązanie i Boże bł. dla Edyty – 

babcia  Jasia        

 

  KOLEKTA – Niedziela Św. Rodziny -   12-27-2020                  

Pompano  $ 2040   Lantana   $ 527     Miami $ 267 

II – taca „Building Fund”  $512 

 Kolekta   Boże Narodzenie         12-25-2020 

Pasterka Pompano     $999 

Pasterka Lantana       $165 
Święto BN   Pompano  $1149    II-taca  $521                                  

Miami $255 
Pompano św. Szczepana  $447 

Christmas offerings:        $7635 
    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 dobrej  intencji  od Rodziny  Zieliński 

                              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:. Ewa i  Irek 

Otfinowscy.    Dochód wyniósł:   $176 

                                        Serdecznie dziękujemy!   
   

Lektorzy 10.I. 2021 r. 

9:00 AM     Anna Dzięgielewska i Stanisław Urbaniuk 

11:00 AM    Mikołaj Obrzut i Beata Redlicki   

   

tel:(954)


W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2021 Kościół 

celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego 

Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i 

całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co 

przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego 

narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie 

zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w 

Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego 

życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a 

bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od 

początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, 

przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże 

dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane 

każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. 

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

    ŻYCZENIA  NOWOROCZNE!  -  
Na progu  Nowego Roku 2021 Składamy wszystkim 

Parafianom, Gościom i Przyjaciołom Polskiej Misji 

Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach, a 

także wszystkim uczestnikom w Mszach św. w Lantana, 

Miami  jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne.  

Niech Boże Dziecię  - Jezus Chrystus – Zbawiciel całego 

świata, objawiający się wszystkim narodom za 

pośrednictwem Mędrców ze Wschodu, udzieli Wam 

obficie darów  Łaski i Pokoju. Życzę zdrowia i wszelkiej 

pomyślności w całym Nowym 2021 Roku. Szczęść 

Boże! 

Happy New Year – God bless you All!. 

                    Ks.Stanisław Rakiej SChr. - proboszcz  
                                Ks. Hubert Zasada 
         ************ 
  W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć 

Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego 

Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas 

odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać 

perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W 

każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który 

staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na 

drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę 

wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych 

narodzin. 

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem 
Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi 
ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się 
ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki 
składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie 
zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego 
wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, 
ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do 
pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do 
przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi. 

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

POŚWIĘCENIE KREDY  -  po powrocie z kościoła 

gospodarz przy udziale całej rodziny, kreśli na drzwiach 

wejściowych inicjały Trzech Mędrców K+B+M 2020 

(Kacper, Melchior i Baltazar). Litery KMB tłumaczy się 

również, jako „Christus Mansioni Benedicat” – niech 

Chrystus błogosławi temu domowi. Znaczymy drzwi świętymi 

imionami, wyrażamy pragnienie, aby tylko dobro i 

błogosławieństwo przekraczało próg naszego domu. 

W niedzielę, 10 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. To 

zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy 

celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji 

Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce 

naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we 

wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie 

sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym 

stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego 

życia, że przez chrzest św. rozpoczęła się nasza komunia z Panem 

Bogiem. 

 

Nowy Rok – podsumowanie  statystki za rok 2020 
       Chrzest:                 6  
       Komunia św:       28 
       Bierzmowanie:     - 
       Śluby:                    - 
       Pogrzeby:               6 

 
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. 
  

NOWI PARAFIANIE 
Witamy kolejną Rodzinę  w  naszej  Wspólnocie 
Parafialnej 
                   Wiesław i Teresa  Ogonowski 
 

    
 

Oferta: Pani szuka osoby do pomocy  na 6 dni z   

zamieszkaniem, warunki dobre j.polski lub ang.       

 tel:954:696-4582 

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

Oferta: Szukam współlokatorki na mieszkanie w pięknie 

utrzymanym osiedlu Boca Century Village tel:376-864-5740 (3x)   
Oferta: Apartament  duży  dwusypialniowy na pierwszym piętrze 

umeblowany w Pompano Beach do wynajęcia sezonowo lub 

długo terminowo Tel:754-457-0781- Cena do uzgodnienia    

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

tanio,  tlumaczę, wypelniam druki,  sprawy urzędowe,   

Tel: 954 226 8622" Krystyna (1x) 

Oferta: Do wynajęcia pokój z łazienką w Delray Beach od 2 

stycznia. Alicja  tel:754-248-9215   
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) 
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