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Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby
zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i
lewitów  z  zapytaniem:  «Kto  ty  jesteś?  »,  on  wyznał,  a  nie  zaprzeczył,  oświadczając:  «Ja  nie  jestem
Mesjaszem».  Zapytali  go:  «Cóż  zatem?  Czy  jesteś  Eliaszem?»  Odrzekł:  «Nie  jestem».  «Czy  ty  jesteś
prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas
wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak rzekł  prorok Izajasz».  A wysłannicy byli  spośród faryzeuszów. i  zaczęli  go pytać,  mówiąc do niego:
«Czemu  zatem  chrzcisz,  skoro  nie  jesteś  ani  Mesjaszem,  ani  Eliaszem,  ani  prorokiem?»  Jan  im  tak
odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu
ja  nie  jestem godzien  odwiązać  rzemyka  u  Jego  sandała».  Działo  się  to  w  Betanii,  po  drugiej  stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. J 1, 6-8. 19-28

Dzisiejsza Ewangelia trzykrotnie przywołuje greckie słowo fos, które tłumaczone jest jako światłość.
Termin ten może jednak oznaczać nie tylko światło, ale też i okno. I wtedy dostrzegamy w Ewangelii nowy
sens. O ile bowiem światło w ogóle pozwala widzieć cokolwiek i bez niego skazani jesteśmy na ciemności,
to okno pozwala zobaczyć coś, co jest na zewnątrz. Dzięki oknom jest w domu jasno i możemy zarówno
widzieć przedmioty w domu, jak i bezpiecznie poruszać się po domu, ale też dzięki oknom możemy widzieć
świat poza naszym domem, inny świat niż ten, w którym jesteśmy.

Ewangelia podkreśla, że św. Jan Chrzciciel  nie jest oknem (J 1, 8), przez niego nie da się dojrzeć
innego świata. On jest z tego samego świata, co my. Ale św. Jan przyszedł, aby wskazać na Jezusa Chrystusa
jako okno do innego świata, aby zaświadczyć o tym oknie (J 1, 7-8). On pomagał ludziom odkryć to jedyne
okno. Wskazywał na Niego jako Baranka Bożego. To patrząc na Chrystusa, mogli dostrzec inny, boski świat.
Przez Niego przecież istnieje możliwość wzrokowego zobaczenia rzeczywistości boskiej. I tak jest naprawdę,
bo przecież Chrystus to Bóg w ludzkiej postaci. Patrząc na Niego, widzi się Boga. On jest oknem do innego
świata. Patrzenie na Niego pozwala odkryć, zobaczyć i zachwycić się światem samego Boga. Kto nie odkryje
tego okna, nigdy nie zobaczy świata Bożego. Dlatego jest to najważniejsze odkrycie naszego życia. Dzięki
temu oknu widzi się inną rzeczywistość. Dzięki Chrystusowi znamy bowiem Boga, wiemy, co jest dla Niego
ważne, na czym Mu zależy, czego od nas oczekuje, jakie ma wobec nas plany. Bez tego okna bylibyśmy
skazani jedynie na domysły i przypuszczenia, targałyby nami niemożliwe do rozwiania wątpliwości. Kto nie
ma okna,  nie  wie,  co jest  na zewnątrz.  Może się domyślać,  ale nie  jest  pewny.  Okno pozwala widzieć.
Chrystus – okno pozwala widzieć boski świat. On daje pewność i rozwiewa wątpliwości.

Ks. Mariusz Karczmarczyk



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś przeżywamy Trzecią Niedzielę Adwentu, rok B (13. 12. 2020 r.)
1.W związku z rozporządzeniem rządowym:
a) przypominamy o obowiązku noszenia w Kościele masek zakrywających usta i nos. 
b)po przyjściu do kościoła, prosimy o zajmowanie miejsc z napisem: MIEJSCE DO MODLITWY. 
c/ w naszym kościele, poza Komunią Św. do ust jest udzielana  Komunia Św. na rękę [przy chrzcielnicy]. 
2. W dniu wczorajszym Mszą św. o godz. 18.00, rozpoczęliśmy  rekolekcje adwentowe w naszym Kościele.
Poprowadzi je ks. Kan. Bogdan Zagórski, proboszcz  parafii pw. Św. Jana Kantego przy ul. Berylowej w
Lublinie.  W  czasie  rekolekcji  zbieramy  żywność  oraz  ofiary  pieniężne  na  wigilię  i  paczki  dla  ludzi
samotnych. Tytki miłosierdzia można odbierać w zakrystii i w kancelarii.  

Plan rekolekcji:
Poniedziałek (14.12), wtorek (15.12), środa (16.12):

6:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
10:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
12:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
16:00 Msza święta z nauką dla dzieci

18:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
19.30  Nauka  rekolekcyjna  dla młodzieży  szkół
średnich  i  studentów,  a  w  środę  na  zakończenie
Msza św.

Spowiedź rekolekcyjna  przez wszystkie dni rekolekcyjne  30 minut przed każdą Mszą św. i w trakcie
Mszy św.
W czasie rekolekcji kancelaria będzie nieczynna. W nagłych sytuacjach prosimy o kontakt z księdzem
w zakrystii.
3. Dzisiaj, o godz. 19.00 zapraszamy do naszego kościoła na Koncert Papieski „Scena pełna życia”. z okazji
100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II Papieża Rodziny. Wystąpią: Jerzy Zelnik, Bogusław Morka i Robert
Grudzień. Transmisja online będzie realizowana przez stronę naszej parafii, Facebooka i You Tube. Przed
koncertem rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.
4. Od  dzisiejszej  niedzieli  do  20  grudnia  obchodzone  są  w  Kościele  kwartalne  dni  modlitw  o  życie
chrześcijańskie.
5. Przypominamy, że przez cały okres Adwentu w niedziele nie będzie Mszy św. o godz.  7.00, a w dni
powszednie o godz. 7.30. Msza św. w niedzielę o godz. 6.00 rano jest mszą z niedzieli. 
Codziennie zapraszamy dzieci na roratnią Mszę św., na której można wylosować figurkę Matki Bożej i będą
rozdawane obrazki. W każdy piątek oprawę muzyczną na Mszy św. roratnej zapewni schola młodzieżowa.
Dlatego w tym dniu na modlitwę zapraszamy szczególnie ludzi młodych.
6. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
a) w poniedziałek (14.12) – Św. Jana od Krzyża, prb., dK., wspom.
7.  We  wtorek,  15  grudnia  o  godz.  19.30,  w  ramach  nauki  rekolekcyjnej,  odbędzie  się  spotkanie  dla
kandydatów do sakramentu bierzmowania.
8. W środę, 16 grudnia o godz. 17.30 rozpoczynamy nowennę przed Bożym Narodzeniem.
9. W czwartek, 17 grudnia o godz. 19.00 w Kościele odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej. 
10. W czwartek, 17 grudnia o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała. 
11.  Chorych  odwiedzimy  w sobotę  19  grudnia  od  godz.  9.00.  Zgłoszenia  przyjmujemy w zakrystii  i
kancelarii. 
12. Za tydzień, w niedzielę 20 grudnia ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie naszego
Kościoła.
13. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy roznosili opłatek. 
14. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę, na konto parafialne i do kopert. Pozwalają nam one na 
zapewnienie funkcjonowania parafii, pomimo pandemii i ograniczenia liczby wiernych na nabożeństwach. 
Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość. 
16. W czasie  odpustu parafialnego 27 grudnia o godz. 11.30 Mszę św. zbiorową w intencji małżeństw,
które w tym roku obchodziły Jubileusz małżeństwa będzie odprawiał Ks. bp Adam Bab. Zgłoszenia jubilatów
są  przyjmowane  w  zakrystii  i  kancelarii  parafialnej.  Wieczorem  o  godz.  19.00  odbędzie  się  Koncert
Bożonarodzeniowy. Wystąpią: Alicja Węgorzewska, Maciej Miecznikowski i Robert Grudzień.
16. W tym roku na Pasterce będziemy przeżywać Jubileusz XXX - lecia pierwszej Mszy św. odprawionej w
naszym Kościele przez Ks. bpa Piotra Hemperka.
17. W naszej Archidiecezji w tym roku odwołana została wizyta duszpasterska, nazywana kolędą. W
naszej  parafii  wiernych  z  poszczególnych  bloków  będziemy  zapraszać  na  Mszę  św.  wieczorową,
począwszy od 28 grudnia. Każdego dnia będą wyznaczone ulice i numery bloków. Osoby, które pragną



poświęcić nowe mieszkanie będą mogły zaprosić kapłana indywidualnie. Szczegółowy rozkład Mszy św.
z  poszczególnych  ulic  będzie  podany  w  specjalnym  Biuletynie  parafialnym,  wydanym  na  Boże
Narodzenie z okazji XXX – lecia naszego Kościoła. 
18.  Caritas  Archidiecezji  Lubelskiej  rozpoczęła  Wigilijne  Dzieło  Pomocy  Dzieciom.  W  witrynie
księgarskiej są do nabycia świece wigilijne. 
19. Prasa katolicka jest do nabycia w witrynie księgarskiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł: Solidarność
wpisana  w  krzyż,  a  w  „Gościu  Niedzielnym”  artykuł:  Drugi  chrzest  Francji.  W tym roku,  z  powodu
pandemii, parafia nie wydała swoich kalendarzy. Zachęcamy do nabywania, wydanych przez Archidiecezję,
kalendarzy maryjnych na rok 2021 w cenie 5 zł. 
20. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do Pana: 
Śp. Andrzej Lewandowski z ul. Romantycznej w 67 
roku życia
Śp. Wanda Nitecka z ul. Radości w 80 roku życia
Śp. Jacek Sobocki z ul. Gościnnej w 74 roku życia
Śp. Ryszard Girzelski z ul. Różanej w 85 roku życia
Śp. Zofia Ozon z ul. Fantastycznej w 84 roku życia

Śp. Grażyna Miściur z ul. Sympatycznej w 68 roku 
życia
Śp. Adam Maruszak z ul. Różanej w 72 roku życia
Śp. Edward Mierzicki z ul. Różanej w 68 roku życia
Śp. Andrzej Głaz z ul. Szmaragdowej w 69 roku 
życia

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 14 GRUDNIA
Św. Jana od Krzyża, prb. i dK, wspomnienie

6.00 Dziękczynna w 68 r. Chrztu Św. Alicji z prośbą o
wszelkie potrzebne łaski
6.00 + Sławomir KUSY (14 greg.)
10.00 O powrót do wiary katolickiej, o uzdrowienie 
duszy i ciała dla Marzeny, 
10.00 + Stefan KUZIOŁA (14 greg. )
12.00  + Mariusz MATYASZEWSKI
16.00  + Józef BIELESZ 7 r. śm., 

16.00 + Konstanty 45 r. śm., Stefania, Zbigniew, ++ 
DANIELEWICZÓW, 
18.00 + Teresa WIDOMSKA – CZEKAJSKA 3 r. 
śm., 
18.00 + Adam JÓŹWIK (14 greg.)
18.00 + Bożena BIELAK 30 dz. po śm. – od ucz. pog.
18.00 + ks. Jan BELNIAK (27 greg.)

WTOREK – 15 GRUDNIA
6.00 + Feliks GŁOWACKI 30 dz. po śm. – od ucz. 
pog.
6.00 + Józefa(k) 7 dz. po śm.
10.00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Zofii i 
przez wstawiennictwo Matki Bożej. 
10.00 + Stefan KUZIOŁA (15 greg. )
12.00 + Krystyna POŻAK 4 m-c po śm.
12.00 O zdrowie i Boże Błog. dla Krystyny 

BRYCZKOWSKIEJ.
16.00 + Sławomir KUSY (15 greg.)
16.00 + Piotr NIEZNAJ 2 m-c po śm. – od ucz. pog.
18.00 + Elżbieta GARBACKA 2 –c po śm.
18.00 + Stanisława GAWIDZIEL, Gustaw BOMBA +
+ GAWIDZIEL, 
18.00 + Adam JÓŹWIK (15 greg.)
18.00 + ks. Jan BELNIAK (28 greg.)

ŚRODA – 16 GRUDNIA
6.00 + Stanisław PLEWIK 11m-c po śm. 
10.00 + Stefan KUZIOŁA (16 greg. )
10.00 + Józef ZDUNEK 45 r. śm., Marianna, Ryszard
++ ZDUNKÓW, TABYŁÓW, STARUCHÓW, 
KASPRZAKÓW
12.00 + Sławomir KUSY (16 greg.)
16.00 Dziękczynno-błagalna w int. Alicji z okazji 
urodzin, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski
16.00 + Małgorzata SEREWA 30 dz. po śm. – od ucz.
pog.
18.00 ZBIOROWA do MBN
18.00 + Witold 8r. śm. i Marian 7r. śm. ++ 
MACIĄŻEK.
18.00 + Adam JÓŹWIK (16 greg.)
18.00 + ks. Jan BELNIAK (29 greg.)

CZWARTEK – 17  GRUDNIA
6.00 + Grzegorz WASZCZYŃSKI 2 r. śm. 
6.00 + Wacław, Janina, Kazimierz, Dariusz, 
Marianna, Ryszard ++ DOMAŃSKICH, PIĄTKÓW
7.00  O powrót do wiary katolickiej, uzdrowienie 
duszy i ciała dla Marzeny 
7.00 + Waldemar Marek STELMACH  30 dz. po śm. 
– od ucz. pog. 
7.00 + Stefan KUZIOŁA (17 greg. )

7.00 + Sławomir KUSY (17 greg.)
12.00 + Edward BIAŁY 1r. śm., Bogdan
18.00 + Alfred PAWŁOWSKI 14r. śm., Tomasz 
PAWŁOWSKI 11 m-c po śm. 
18.00 + Aniela 31r. śm. i Albin 30r. śm. 
GRZYWACZEWSCY, Czesław MARTYNIUK 34r. 
śm.
18.00 + Adam JÓŹWIK (17 greg.)



18.00 + Helena SZCZĘŚNIAK 10r. śm., Zofia i Jan +
+ SZCZEŚNIAKÓW, MISZTALÓW i CICIAK

18.00 + ks. Jan BELNIAK (30 greg. ostatnia)

PIĄTEK – 18 GRUDNIA
6.00 + Mieczysław SAJA 30 dz. po śm. – od ucz. pog.
7.00  Dzięk-błag. w int. Ewy i Marko WISKONTI z 
prośbą wszelkie potrzebne łaski
7.00 + Przemysław JACNIACKI (od kolegów i 
koleżanek z pracy jego małżonki)
7.00 + Stefan KUZIOŁA (18 greg. )
7.00 + Sławomir KUSY (18 greg.) 
12.00 + Maria, Czesław NIZIOŁ; ++ NIZIOŁÓW, 

GŁOWALÓW, KOSTRUBAŁÓW
18.00 Dziękczynna w int. Łukasza w 2 r. ur. oraz za 
jego rodziców Paulinę i Michała z prośbą o Boże bł., 
Łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 + dr Bożena BIELAK 30 dz. po śm. – od ucz. 
pog.
18.00 + Halina KLIMEK 8r. śm.
18.00 + Adam JÓŹWIK (18 greg.)

SOBOTA – 19 GRUDNIA
6.00 + Henryk KOMSTA
7.00 + Marek STELMACH 
7.00 + Bartosz LIS 4r. śm.
7.00 + Stefan KUZIOŁA (19 greg. )
7.00 + Sławomir KUSY (19 greg.)
*Pogrzeb 10.30 + Adam MARUSZAK

12.00 + Ewa, Mirosław, Katarzyna, Grzegorz, 
Genowefa, Czesław
18.00 + Barbara WASILEWSKA-JĘDREJ
18.00 + Jacek METELSKI 1r. śm.
18.00 + Mieczysław PINDER
18.00 +Adam JÓŹWIK (19 greg.)

NIEDZIELA – 20 GRUDNIA
6.00 + Dariusz WOŹNIAK ur. i im. po śm.
6.00 + Stefan KUZIOŁA (20 greg. )
8.30 + Zofia 16r. śm., Eugeniusz 5r. śm. BRYŁA
8.30 + Edward WALIŁKO 14r. śm.
8.30 + Sławomir KUSY (20 greg.)
10.00 Dzięk-błag. z ok. 8r. ur. Cypriana oraz za Lilię i
Tadeusza
10.00 Dzięk. z prośbą o Boże bł. dla Agnieszki i 
Piotra, synów Pawła i Kacpra z racji 50r. ur. 

11.30 Za parafian
11.30 + Zenon, Stanisław, Jadwiga
13.00 
Chrzty………………………………………………
………….
16.30 + Anna DADAS 1r. śm.
18.00 + Stanisława(k) ANDRZEJEWSKA
18.00 + Adam JÓŹWIK (20 greg.)

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – DRUGA

1. Łukasz Tomczyk z par. tutejszej i Karolina Tomczyk z par. tutejszej. 

Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach do zawarcia sakramentu małżeństwa przez wyżej
wymienionych ma obowiązek w sumieniu powiadomić Proboszcza lub innego z duszpasterzy Parafii.


