
III Niedziela Adwentu  
  12 grudnia 2021 r. 
  
Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście naszej Parafii,  

Adwentowy czas upływa bardzo szybko. Dziś 

przeżywamy już 3 niedziele adwentu. W 

przygotowaniach do świat coraz więcej konkretnych 

postaw. Planujemy te święta bardzo szczegółowo: gdzie 

je spędzimy, a jakim towarzystwie, jakie będą dania na 

wigilijnym stole, co i dla kogo jeśli chodzi o prezenty. 

Jednak i dziś jeszcze rodzą się pytania na które nie 

mamy odpowiedzi. Przychodząc tutaj na święta 

Eucharystie podobnie jak ludzie z dzisiejszej Ewangelii 

chcemy pytać: Co mamy czynić? Jak żyć by to moje, 

nasze życie było wypełnieniem Bożej woli. Jan 

Chrzciciel odpowiada bardzo prosto wskazując na 

poszczególne wydarzenia z życia słuchaczy. Ogólnie 

możemy powiedzieć ze zachęca do postaw, które każdy 

z nas powinien realizować w swojej codzienności a które 

nie są w żaden sposób trudne dla człowieka żyjącego  

w naszych czasach. Przygotowujemy się do Bożego 

Narodzenia. Jeśli chcemy dobrze przygotować serce na 

spotkanie ze Zbawicielem otworzymy swoje serca na 

BOŻE SŁOWO skierowane dziś do naszych serc. Tam 

znajdziemy odpowiedź, tam usłyszymy zadania które, 

pozwolą nam w spokoju i radości 

 przeżywać świąteczny czas. 

W tym tygodniu Kochani będziemy mogli więcej 

i bardziej wsłuchać się w Słowo Boga skierowane do 

naszych serc przez święty czas rekolekcji, który 

rozpoczniemy w najbliższy piątek a który potrwa do 

niedzieli. Zachęcam do udziału. Niech posługa kapłana - 

rekolekcjonisty głoszącego Słowo Boże będzie dla nas 

okazją do jeszcze większego zaufania Bogu 

 i przygotowania swego serca na przychodzącego 

Zbawiciela. Marana tha - Przyjdź Panie Jezu. My na 

Ciebie czekamy.  

Do zobaczenia w drodze. 

                             Ks. Hubert Zasada - Chrystusowiec  

  
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele w każdą niedzielę o 8.30 i 10.30. Wszystkich 

serdecznie zpraszamy na święty czas z Bogiem. 

 

Święty Józef w naszym Kościele! 
Boże, który w niewysłowionej opatrzności raczyłeś wybrać 

świętego Józefa na Oblubieńca Najśw. Rodzicielki Swojej: 

spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w 

niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi.  

                           Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszystkich czcicieli św. Józefa zapraszam w każdą środę o 

godzinie 8:00 AM na Eucharystię po której będziemy 

zanosić modlitwy do Boga za przyczyną św. Józefa 

                                          Św. Józefie – módl się za nami! 
 
 
 

Pieśni Mszalne 
1. Hajnał wszyscy  zaśpiewajmy…………....21 

2. Niebiosa, rosę……………………………..23 

3. Zróbcie Mu miejsce …………………… 169 

4. Marana tha!.................................................22 
5. Spuście nam na ziemskie niwy………….. 30 
 

INTENCJE MSZALNE 
Sobota 11 grudnia 

7:00 PM  + Marian Stojak - Krystyna  z rodziną                                        

.                                                                      /Lantana/.                                                                     

 

III  Niedziela Adwentu   -12 grudnia 2021 r. 
9:00 AM  ++Czesława i Stanisław Siwik - córka    

11:00 AM W intencji Juliana Wasiluk z okazji 18 r. 

urodzin    -  babcia 

2/ +Lucjan Metelski - mama   

3:30 PM  +Jadwiga Bulska  –  Stanisław Bulski                          

.                                                                        /Miami/ 

6:00 PM  W intencji Parafian                     /Pompano/ 

  

Poniedziałek 13 grudnia  wspomnienie św. Łucji, dziewicy i 

męczennicy 
7:00 PM  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bożą 

opiekę dla Michała, Magdy i wnuczki Kai      

Wtorek 14 grudnia   wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i 

doktora Kościoła 

6:00 AM W I-szą  rocznicę śm. Wenera Buluskov    

Środa 15 grudnia    

8:00 AM  Thanksgiving  for the Vixamar’s Family 

 Czwartek 16 grudnia      

6:00 AM +Ted Cosmos - Marzena  

Piątek 17 grudnia   

11:00 AM  Rozpoczęcie  rekolekcji 

7:00 PM O rozwój dzieł  Radia Maryja i TV Trwam 

Sobota 11 grudnia   

9:00  AM Msza św. Rekolekcyjna dla Polskiej Szkoły 

11:00 AM  O Boże błog.  i  zdrowie dla wnusi MacKenzie - 

dziadkowie 

 

 7:00 PM +Józef Piróg - córki     

2/ + Andrzej Zalewski   3-r. śm.– żona i córka                                                                                      

.                                                                             /Lantana/ 

 

IV Niedziela Adwentu   -19 grudnia 2021 r. 
9:00 AM  O zdrowie i Boże błog. i opiekę z okazji 17-tych 

urodzin dla Amelii – rodzice i siostry 

2/ Andrzej Gacek – wnuk z rodziną.     

11:00 AM  ++Weronika i Roman Kuchnik – syn z rodziną 

2/ W intencji Barbary Wielga z prośbą o zdrowie i Boże 

błog.  

3:30 PM  +Paweł Jankowski, Henryk i Genowefa 

Jankowscy                                                    /Miami/ 

6:00 PM  +Jan Piniuta – syn z rodziną        /Pompano/ 

 

KOLEKTA -  II Niedziela  Adwentu    5. XII.  2021 

Pompano  $  2525    Lantana    $538     Miami  $ 309 
Świece $216    



 Opłata za używanie kościoła w Lantanie $200 a w kaplicy w 
Miami Beach $100. Bóg zapłać za hojne ofiary!  

 

Dzisiaj II składka przeznaczona jest na  „Retirement 
Fund for Religious” Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg 

zapłać! 

 

                   Lektorzy – 19  grudnia  2021 r. 

 9:00 AM   Renata i Krzysztof Tomaszewski      

11:00 AM   Katarzyna i Artur Zieliński 

 
  KWIATY I ŚWIECA DO TABERNAKULUM   

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do  
kościoła lub świecę do tabernakulum.$10. Ten gest ofiarny 
można uczynić dla uczczenia pamięci zmarłych i żywych lub 
za otrzymane łaski. Świeca przed Najświętszym 
Sakramentem w tym tygodniu będzie płonęła w intencji 
Juliana Wasiluk z okazji 18-tej r. urodzin z prośbą o Boże 
dary i opiekę Pani Jasnogórskiej. 
                                          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 ubiegłym tygodniu 
dyżur pełniła: Agnieszka Antoniuk z rodziną        
 Dochód wyniósł   $526,   donacja ciasta; Rafał Gajdek,                                                  

.                                                Serdeczne Bóg zapłać!  

 
  Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, która 

nazywana jest „Gaudete”, od pierwszych słów antyfony: 

„Radujcie się!”. Chcemy wyrazić naszą radość, bo przyjście 

Pana jest już bliskie. Razem z całym Kościołem pragniemy 

włączyć się w kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie 

rodzin. Zawierzajmy Panu Bogu nasze rodziny, aby były 

gotowe na przyjęcie Pana Jezusa na wzór Rodziny z Nazaretu, 

aby panowały w nich miłość, radość, pokój, wzajemne 

przebaczenie.  

 

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o 
chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie 
w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele 
wigilijnego opłatka. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu 
chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do 
rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą 
ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.   
    

  Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się 
za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii 
oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej 
ojczyzny. 

 
Wszystkim parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom 

i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w miłości ku 

Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy. 

 

Msza Święta Roratnia w naszej świątyni podczas Adwentu w 
każdy wtorek i czwartek o 6 rano. Zapraszamy wszystkich, 
by razem z Maryją rozważali tajemnice Boże. 

Przygotowania do sakramentów świętych, trwają w 

następującym porządku:. 
Dla dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły sobotniej w czasie 

katechezy a dla pozostałych dzieci i młodzieży 

W każdą niedziele w następującym porządku : 

Sakrament Bierzmowania o godzinie 10.00, natomiast dzieci 

przygotowujące się do I Komunii Świętej o godzinie 12.00   

 

           

   OGŁOSZENIA  POLONIJNE 
 

   Oferta: Polska 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 tel:954-532-6697 Rafał lub email: cmt@cmtmarine.com  
(3x)  
 Oferta: Poszukuję  kobiety do pracy. Sprzątanie domków w 
lokalizacji Boca, Delray, Boynton. Praca wspólna, lub osobno, 5 
dni w tygodniu, bądź do uzgodnienia, w miłej i przyjaznej 

atmosferze. Szczegóły pod nr. tel: 954-398-4756  (4x) 
Oferta: Szukam osoby z okolic Davie, do odbioru dzieci za szkoły, 
od poniedziałku  do piątku. Tel:954-567-1216 (proszę o 
odpowiedź textową) 

 Oferta: Sprzedam  polskie obrazy Niniel-  tel 561-964-7483 (6x) 
Oferta: Spokojna kobieta szuka mieszkania lub pokoju  
Tel: 954-226-8622  (2x) 
Oferta: Angielski, hiszpański, francuski- ucze szybko i tanio, 
wypełniam dokumenty i tłumaczenia tel: 954-226-8622 (2x) 
Oferta: Pani poszukuje pracy (caregiver z zamieszkaniem) 
tel:754-667-2676  Eveta 
Oferta: Praca w recepcji w hotelu o zaraz  full-time tel: 
Maria  954-270-8255 lub 954-895-7991  
Oferta: do wynajęcia studio  na dłuższy czas, nieumeblowane. W 
Pompano Beach, Atlantic  Blvd & Federal Hwy. $900 na miesiąc 
tel:954-864-2773 (3x) 
Oferta: Potrzebny Pan do sprzatania lokalu 3-4 godz. 7 dni w 
tygodniu tel: 954-696-4582 (2x) 
Oferta: Potrzebna Pani z zamieszkaniem 5 dni w tygodniu w 
Miami Beach. tel:954-696-4582 (2x) 
 

Sylwetser  - piątek 31 grudnia w Polish-American Club 

„POLONEZ” zaprasza na zabawę Sylwestrową. Goście $130, 
członkowie $100. Ilość miejsc, ograniczona. Rezerwacja Tadeusz  
Medykowski tel:954-401-6359 

 

 Klub SOBIESKI zaprasza na dyskotekę Sylwestrową połączoną z 
powitaniem Nowego Roku 2022….przy ognisku. Wstęp $75 dla 
członków oraz $85 dla Gości. W cenie biletu posiłki na zimno i 
gorąco oraz lampka szampana o północy. Drinki do nabycia w 
klubowym barze, Rezerwacja Halina Taraszewska 646-321-2183 
lub Joanna Niemyńska 732-239-3217.  
4725 Lake Worth Rd. Greenacres, Fl 33463 
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RZYNALEŻNŚĆ DO PARAFII….   

Przypominamy, że wspólnotę parafialną tworzymy przez 

regularny udział w sprawowanej liturgii (szczególnie 

niedzielnej Mszy św.), oficjalne zapisanie się i podejmowaną 

odpowiedzialność za jej 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. 

 

 KOŚCIÓL – WSPÓLNOTA PARAFIALNA…. 

…należymy do niej poprzez oficjalne zapisanie się oraz 

okazywaną odpowiedzialność za jej duchowe i materialne 

dobro. 

*Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się do parafii, prosimy zrobić to 

jak najszybciej. Specjalne formularze są z tyłu kościoła. 

*W razie zmiany adresów lub telefonów, prosimy  o podanie 

nowych. 

*Umacniajmy i pogłębiajmy naszą jedność poprzez gorliwy 

udział w niedzielnej i codziennej Eucharystii, nabożeństwach, 

rekolekcjach i wszelkich uroczystościach. 

*Włączajmy się we wszelkie prace i posługi, dla wspólnego 

dobra i okazania życzliwości  i miłości innym. 

*Prosimy o używanie kopertek budżetowych. To obowiązek 

wszystkich parafian. 

 

 

  

 

   
 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


