
II Niedziela  Zwykła  Rok  „B” 
               17 stycznia 2021  
 

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który 
uświęca. Ciało jest dla Pana. Ciało jest świątynią 
Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą 
samą mocą wskrzesi nasze ciała w dniu 
ostatecznym. Wielką ceną zostaliśmy nabyci - 
drogocenną krwią Chrystusa, abyśmy również w 
ciele naszym chwalili i wysławiali Boga. 
 

PIEŚNI  MSZALNE 

1. Jezusa narodzonego………………..…57 
2. Mizerna cicha…………………………....63 
3. Do Betlejemu pełni radości………..46 
4. Przystąpmy do szopy………………….75 
5. Jakieś światło nad Betlejem……..…56 
  

INTENCJE MSZALNE 

Sobota 16 stycznia 
7:00 PM  ++Janina, Janusz  oraz +Stanisław Rogulski – 

dzieci i wnuk 

2/+Józef Piróg – córki                         /Lantana/ 
 

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/ 

   

Poniedziałek 18 stycznia wspomnienie bł. Reginy Protmann   

8:00 AM +Piotr Piątek (2) Msza św. Gregoriańska 
2/ O zdrowie i opiekę M.B. dla Ks. Proboszcza 
Stanisława - Melania 
Wtorek  19 stycznia wspomnienie św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa   
8:00 AM  +Piotr Piątek (3) Msza św  Gregoriańska 

Środa 20 stycznia wspomnienie św.  Fabiana, papieża i 

męczennika 

8:00 AM  +Józef Piątek (4) Msza św. Gregoriańska 
2/ Ewa Starzyk zm w Polsce - przyjaciele 

Czwartek 21 stycznia wspomnienie św.  Agnieszki, dziewicy i 

męczennicy 
8:00 AM +Piotr Piątek (5) Msza św. Gregoriańska 

2/O zdrowie i Boże bł. dla Teresy Hoszowskiej - Bogusia 
Piątek 22 stycznia wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, 

prezbitera  

7:00 PM +Piotr Piątek (6) Msza św. Gregoriańska 
2 O szczęście wieczne dla +Andrzeja Jadaszewskiego – 
Teresa i Wiesław Koziorzebski 
Sobota 23 stycznia  wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka 
8:00 AM  +Piotr Piątek (7) Msza św. Gregoriańska 
 

7:00 PM +Helena Kosidło  r. śm. – Syn z Rodziną   

 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,) – żona  i dzieci oraz 

++Janina i Wacław Gąsiewski – dzieci z rodzinami 

3:30 PM  ++Jadwiga i Józef Leśniewscy  

      /Miami/ 

 

  KOLEKTA – Niedziela Chrztu Pańskiego -  1-10-2021                  

Pompano  $ 1306   Lantana   $ 433    Miami $ 175 

II – taca „Building Fund”  $230    
    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 „ABCD”                                  

.                                      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.Johna Kamińskiego  - 

intencja od żony Krystyny                              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 Mira, Ania, Teresa i 

Ryszard. Dochód wyniósł:  $356                                                       

.                                             Serdecznie dziękujemy!   
   

Lektorzy 24.I. 2021 r. 

9:00 AM     Anna Mucińska i Anna Szczechura 

11:00 AM    Janusz Wielga i Beata Redlicka 

 
 W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. 

Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, 

wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, 

żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień 

Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. 

Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: 

„Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, 

można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, 

że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 

    Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a 

przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład 

modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas 

okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy 

wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w 

dzisiejszym świecie. 

    W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a 

następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych 

babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują 

tel:(954)


nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, 

przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej 

szczególnej miłości.  

 W tym tygodniu patronują nam: 
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-

1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości 

apostolskiej i modlitwy; 

– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i 

męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas 

prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. 
  

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.. 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 w dzisiejszym 

biuletynie 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 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. 

  

    
 

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 (1x)   

Oferta: Mieszkanie 1/1 do wynajęcia od 1 stycznia na 3 

miesiące tel: 954-772-2712 lub 954-864-0017     

Oferta: Szukam współlokatorki na mieszkanie w pięknie 

utrzymanym osiedlu Boca Century Village tel:376-864-5740  
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 (3x) 

 

                   Komentarz do pierwszego czytania 
Młody Samuel jest uproszonym darem od Boga dla niepłodnej Anny. 

Anna pełna wdzięczności oddaje go Bogu, aby usługiwał Panu w 

sanktuarium pod opieką Helego. W środowisku modlitwy dokonuje się 

powołanie Samuela do pełnej służby Panu. Nie znaczy to, że Samuel nie 

służył wcześniej Panu albo służył w sposób niewłaściwy. Pragnienie i 

chęć trwania przy Panu Bóg dopełnia powołaniem, które stanie się 

namaszczeniem do konkretnej misji. Stanie się on głosem sumienia dla 

całego narodu izraelskiego, by rozeznawać głos Boga i Jego wolę. 

Młody Samuel, choć słyszy głos Pana, nie rozumie tego, co się dzieje. Tu 

potrzeba doświadczonych przewodników. Z pomocą przychodzi kapłan 

Heli. Dopiero wtedy jest w stanie rozeznać i odpowiedzieć Bogu: mów 

Panie, bo sługa Twój słucha. Powołanie nie jest wyrazem pewnych 

odczuć czy intuicji. Jest to relacja słuchania głosu Boga, jak uczeń 

wobec swego nauczyciela. Służyć Bogu, to wsłuchiwać się i rozeznawać 

głos Pana. Nie wystarczy coś wykonywać, choćby to było dobre i 

szczególne, trzeba najpierw słuchać głosu Pana, by nie zatracić sensu 

prawdziwej służby Bogu. Pan Bóg posiada o wiele szerszą, a nawet 

pełną perspektywę patrzenia na dobro. Dobro Boże jest dobrem 

uniwersalnym i zbawczym. Dobro moje własne jest ograniczone moimi 

pragnieniami i intencjami, w ostateczności może okazać się brakiem 

dobra, czy też dobrem pozornym lub fałszywym, a nawet złem 

skierowanym przeciw Bogu i bliźnim. Dlatego tak ważne jest 

wsłuchiwanie się w głos Boga, który jest prawdziwym i czystym 

Dobrem. 

 

                        Komentarz do drugiego czytania 
Św. Paweł pragnie nie tylko wprowadzić ład moralny we wspólnocie 

korynckiej, ale nade wszystko wskazuje na Chrystusa i całkowitą jedność 

z Nim w sferze duchowej i ziemskiej. Korzystanie z wolności nie może 

przynosić szkody człowiekowi, a tym bardziej zrywać jedności z 

Chrystusem. Granicą chrześcijańskiej wolności jest poczucie osobistej 

godności chrześcijanina jako osoby wyzwolonej z więzów grzechów i 

przyziemnej pożądliwości. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre ze 

swej istoty i ku Bogu winno być skierowane. Ciało nie jest przeznaczone 

dla rozpusty, tylko dla Pana. Chrystus poprzez mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie zdobył sobie prawo nie tylko do duszy, ale również 

do ciała człowieka, które ma zostać uwielbione na wzór Ciała 

Chrystusowego, po wyzwoleniu z zepsucia i grzechu. Człowiek, żyjąc 

łaską Chrystusa, czyni z własnego ciała mieszkanie Boga, oddając się 

Bogu cały na własność, bez zastrzeżeń. Wszelkie grzechy nieczyste 

bezczeszczą ludzkie ciało, będące świątynią i domem Boga. 

 

                        Komentarz  do Ewangelii 
Fragment Ewangelii opisuje powołanie pierwszych uczniów, którzy 

wcześniej byli uczniami Jana Chrzciciela. Są oni pierwszymi 

przygotowanymi przez Jana Chrzciciela, którzy odpowiadają na jego 

wołanie do nawrócenia i przygotowania drogi Panu. Najpiękniejszym 

owocem przemiany życia jest przyjęcie Chrystusa, pójście za Nim i 

naśladowanie Go. Świadectwo Jana Chrzciciela wskazuje na 

oczekiwanego Baranka, który prawdziwie wyzwala świat z jego 

grzechów. Nawołuje do zrobienia rachunku sumienia i szczerej skruchy, 

by przyjąć dar Bożego miłosierdzia w Jezusie. Pierwsi Apostołowie, 

którzy pragną podążać za Jezusem, na początku swej drogi słyszą pytanie 

Jezusa: „Czego szukacie?”. Pytanie staje się możliwością konfrontacji z 

samym sobą, wejrzeniem we własne sumienie, by odkryć intencje i 

zamiary podążania za Jezusem. Pytanie postawione Jezusowi: 

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”, jest gorącym pragnieniem spotkania z 

Jezusem i poznania Jego nauczania. Jezus kieruje do nich zaproszenie: 

„Chodźcie, a zobaczycie”, by weszli w relację z Nim w pełnej wolności 

oraz nieustannie przebywali w Jego bliskości. 

tel:917-375-8153
tel:386-864-5740
tel:386-864-5740
tel:376-864-5740
tel:954-328-4015


 

 

 

 
 


