Niedziela Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2021

Sobota 16 stycznia
8:00 AM +Emilia Eisenbarth – córka z Rodziną
2:00 PM Memorial Mass +Ksawery Borowik

Wspominamy dzisiaj chrzest Pana Jezusa, który przyjął
go od Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Pan Jezus nie
wyznawał swoich grzechów w momencie chrztu, jak
inni ludzie, ale przyjął na siebie nasze grzechy, abyśmy
mogli być zbawieni. Jest to dobry dzień, aby
przypomnieć sobie datę swojego chrztu oraz wyrazić
wdzięczność za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Gromadzimy się na Mszy Świętej jako rodzina dzieci
Bożych. Razem możemy wołać do Boga „Ojcze”.
Prośmy naszego Ojca w niebie, aby każdy z nas mógł
usłyszeć w sercu: „Jesteś moim ukochanym
dzieckiem”.

7:00 PM ++Janina, Janusz oraz +Stanisław Rogulski –
dzieci i wnuk
2/+Józef Piróg – córki
/Lantana/
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INTENCJE MSZALNE
Sobota 9 stycznia
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
2/+Jarosław Boguszewski
3:30 PM O szczęśliwe rozwiązanie i Boże bł. dla Edyty
– Babcia Jasia
/Miami/
Poniedziałek 11 stycznia
8:00 AM O zdrowie i Boże łaski dla Reginy z okazji
urodzin
2/ O udany przebieg operacji dla Grażyny - Marysia
Wtorek 12 stycznia
8:00 AM W int. Wioletty z okazji urodzin oraz Arka z
ok. imienin z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Najświętszej
Środa 13 stycznia wspomnienie św. Hilarego, biskupa i
doktora Kościoła

8:00 AM O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
rodziny Lewandowski oraz +Andrzeja i +Babci Irenki Rodzina
Czwartek 14 stycznia wspomnienie św. Rajmunda z
Penyafort

8:00 AM O zdrowie i Boże błog. dla mamy Gieni – syn
Robert
2/O szczęśliwe i szybkie sprzedanie domu
Piątek 15 stycznia
7:00 PM O rozwój dzieł Radia Maryja i TV Trwam
2/+Jan Rzeczycki -żonai dzieci

II Niedziela Zwykła 17 stycznia 2021 r.
9:00 AM +John Kamiński 1r.śm - Żona i córka
11:00 AM +Piotr Piątek (1) Początek Mszy św.
Gregoriańskiej – A.M. Obrzut
2/O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi, Ewy i Witolda Siostra
3:30 PM ++Sabina i Franciszek Małek
/Miami/
KOLEKTA – Niedziela Trzech Króli - 1-03-2021
Pompano $ 1597 Lantana $ 536 Miami $ 256

II – taca „Building Fund” $297 Kreda $70
Nowy Rok $722 II-taca $275
Christmas $1320
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: $212
Serdecznie dziękujemy!

Lektorzy 17.I. 2021 r.
9:00 AM Renata i Krzysztof Tomaszewski
11:00 AM Kasia i Artur Zielinski
Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu,
gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że
jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od
jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w
ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie
kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego,
zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które
bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy
dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany,
Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także
o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem
naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni,
wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie
otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar
Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty
Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim
zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz
większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go
coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli
nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza,
jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi
na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co
szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej
codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i
obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy,
aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać
sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie
Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

ABCD – Program
Jak każdego roku w połowie stycznia rozpoczyna się w naszej
Archidiecezji ogromny program zbiórki funduszy na
prowadzenie przez Kościół i sponsorowanie wielu dzieł
charytatywnych. W tym czasie poszczególne Parafie
Archidiecezji mają wyznaczone odpowiednie kwoty, muszą
nazbierać blisko $12 mln.. Nasza Misja w ub. roku przesłała w
całości na ten cel $6,300. I to dzięki ofiarności tylko kilku
osób. W tym roku jesteśmy zobowiązani zebrać $4500. Z
mojej strony serdecznie proszę o poważne i ofiarne
potraktowanie tej prośby Ks. Arcybiskupa i włączenie się w tą
wielką inicjatywę. A skoro jako Misja domagamy się
przywilejów i praw w tej Archidiecezji, umiejmy tez w pełni
ponosić
pewne
konsekwencje,
także
finansowej
odpowiedzialności za cały K-ł lokalny i powszechny.
Uprzejmie proszę o zwrot załączonych kopert ze swoją
ofiarą,w niedzielę 24 stycznia, oraz 21 lutego podczas
zbierania 2 tacy po komunii św. Za zrozumienie i niezawodną
ofiarność z całego serca dziękuję. Niech Ks. Arcybiskup
będzie z nas dumny. 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – Dla osób, którzy
składali ofiary na kościół w kopertach w 2020 roku
powyżej $500 zostaną 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.

Z żałobnej karty – odszedł do Pana + Ksawery Borowik
50 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 16
stycznia b.r o godz. 2:00 PM. Rodzinie składamy
serdeczne wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie!

Oferta: Zatrudnimy Panią do sprzątania holetlu 10 pokojowego
w Lauderdale By The Sea. Wynagrodzenie i warunki do
uzgodnienia. Tel:917-375-8153 Krzysztof
Oferta: Kobieta szuka pokoju do wynajęcia tel:386-864-5740
(2x)
Oferta: Mieszkanie 1/1 do wynajęcia od 1 stycznia na 3 miesiące
tel: 954-772-2712 lub 954-864-0017 (1x)
Oferta: Szukam współlokatorki na mieszkanie w pięknie
utrzymanym osiedlu Boca Century Village tel:376-864-5740 (2x)
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
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 (4x)
Komentarz do pierwszego - czytania
Pierwszym pytaniem, jakie stawia nam dziś Pan Bóg, jest pytanie
o pragnienie, bardzo konkretne pragnienie – pragnienie Boga.
Jesteśmy spragnieni różnego rodzaju rzeczy, za różnymi
pragnieniami
podążamy,
różne
pragnienia
próbujemy
zrealizować, za pomocą różnych rzeczy tego świata próbujemy
nadać sens naszemu życiu, a dziś słyszymy, jak Pan Bóg przez
proroka Izajasza mówi nam, że to nie działa, że żadna rzecz tego
świata nie jest w stanie nas zaspokoić, że gdzieś tam, w głębi
serca, ukryte jest inne pragnienie, które trudniej nam
zidentyfikować, ale tak naprawdę – szukając prawdy, miłości,
dobra, sprawiedliwości – tak naprawdę szukamy Boga. Bóg chce
nam dziś powiedzieć, że On sam to nasze pragnienie zaspokoi za
darmo, że nie musimy płacić, musimy tylko zapragnąć.Postawmy sobie
dziś pytanie, dlaczego tak nie do końca pragniemy Boga, dlaczego
szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma? Dlaczego szukamy
zaspokojenia naszego wewnętrznego głodu tam, gdzie go nie
znajdziemy? Pan Bóg chce zaspokoić nasz głód, chce napełnić nas swoją
miłością, swoją prawdą, swoim pokojem. Bóg chce nadać sens naszemu
życiu, ale to my musimy do Niego przyjść.

Komentarz do Ewangelii
Chrzest Jezusa, to Jego symboliczne zanurzenie się w wodzie,
nad którą unosił się Duch, to zanurzenie w Duchu na całe życie,
to też misja chrzczenia w Duchu innych. Jezus został napełniony
Duchem Świętym i zobaczył rozwierające się nad Nim niebo.
Ważne jest, abyśmy słowo, które Pan Jezus usłyszał w momencie
chrztu, usłyszeli też jako słowo skierowane do nas, ponieważ
niebo, które otworzyło się nad Jezusem, otworzyło się też nad
każdym z nas i wciąż pozostaje nad nami otwarte. Przez posługę
Jezusa, w sposób szczególny przez Jego mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, niebo otworzyło się dla nas i staliśmy się
dziećmi Bożymi. Do każdego z nas Pan Bóg mówi tak, jak do
Jezusa: jesteś Moim dzieckiem umiłowanym i mam w tobie
upodobanie. Stworzyłem cię z miłości i dla miłości, mam plan
wobec twojego życia.
Chce się tobą posłużyć, chcę, żeby
inni również mogli być Moimi dziećmi, żeby mogli doświadczyć
Mojej miłości. Tak, jak Jezus wszedł w to doświadczenie naszej
zranionej grzechem ludzkiej natury, tak daje nam w tajemnicy
zjednoczenia ze Sobą wejść w doświadczenie bycia dziećmi
Bożymi i w tym doświadczeniu wzrastać.

