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Konto Parafii: PKO BP S.A. 81 1020 3176 0000 5402 0056 5812
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim.
Łk 2, 22.39-40
W Boże Narodzenie (a szczególnie Pasterkę) gromadzi nas wiara i tradycja, gromadzi jest Jezus
Chrystus. Każde WAŻNE wydarzenie historyczne zawiera w sobie 3 elementy: czas – miejsce – ludzi.
Wszystko zatem dzieje się w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu z udziałem konkretnych ludzi. Bóg
wpisuje się w ziemską historię. Dzień Wcielenia Boga jest dniem spełnieniem oczekiwań – realizacją
zapowiedzi mesjańskich zawartych w Piśmie Świętym. Tym, który wypełnia słowa Proroków; pragnie na nowo
zaprzyjaźnić się z człowiekiem, pragnie odnowić więzi, które człowiek zerwał z Bogiem w raju w grzechu
pierworodnym. Więcej: Dzisiaj Chrystus pragnie być TY odnowił z NIM swoją więź! Po to przyszedł na świat,
byś TY Bracie i Siostro na nowo zaprzyjaźnił się z Chrystusem – Człowiekiem z Krwi i Kości, przeżywającym
tak jak TY ból, smutek, cierpienie, radość, wesele, miłość - podobnym do Ciebie oprócz grzechu. Więcej:
Chrystus dziś pragnie byś odnowił więzi nie tylko z Bogiem, ale i człowiekiem; by te święta nie były tylko
okazją do napchania żołądków, spędzenia godzin przy telewizorze, ale byś RAZEM ze swoimi bliskimi,
przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi podążył do Chrystusowego żłóbka. O tym żłóbku opowiada Słowo Boże –
będący listem od Pana Boga dla nas, danym byśmy nie zbłądzili na ścieżkach wiary. Ewangelie ostatnich dni są
bogate w nośne metafory, piękne i przedziwne sceny. Jedną z nich jest owa betlejemska stajnia. Gdyby Jezus
urodził się w pałacu pełnym przepychu, kto z ludzi miałby odwagę się do Niego zbliżyć..? Przecież czasem
życie wielu z nas przypomina stajnię i oborę w jednym… Chrystus nie boi zatem wejść w naszą nędzę i
doświadczenie upadku. Bóg rodzi się pomiędzy zwierzętami, abyśmy odzyskali zdegenerowaną przez grzech
godność. Chrystus zdaje się na łaskę ludzi, pragnie im zaufać. Przychodzi na świat w ciemnościach nocy,
abyśmy pamiętali, że może rozświetlić swym blaskiem nawet najczarniejszą rzeczywistość. Papież Franciszek
mówił: „W tę świętą noc, gdy kontemplujemy co dopiero narodzone i położone w żłobie Dzieciątko Jezus,
jesteśmy zachęceni do refleksji. Jak przyjmujemy czułość Boga? Czy pozwalam, aby On do mnie dotarł, objął
mnie, czy też przeszkadzam Jemu się zbliżyć? „Ależ ja szukam Pana” – możemy odrzec. Jednak najważniejszą
rzeczą nie jest poszukiwanie Go, ale pozwolenie, aby to On mnie odnalazł, obdarzył serdeczną pieszczotą.
Samą swoją obecnością Dzieciątko stawia nam następujące pytanie: czy pozwalam Bogu, aby mnie kochał? I
jeszcze jedno: czy mamy odwagę, by z czułością przyjąć sytuacje trudne i problemy ludzi stojących wokół nas,
czy raczej wolimy rozwiązania bezosobowe, być może skuteczne, ale pozbawione ciepła Ewangelii? Jak bardzo
dzisiejszy świat potrzebuje czułości!” Życzę Ci, byś w te Święta odnowił/a relację z Bogiem i drugim
człowiekiem. Byś głęboko spojrzał/a w oczy temu z kim będziesz dzielił/a się opłatkiem. I w tych oczach
zobacz odbicie Bożej Dzieciny. Przyjmując Komunię Świętą w te dni składaj Boga w żłóbku swego serca. On
rodzi się każdego dnia w Sakramentach. Ilekroć przystępujesz do Spowiedzi czy Komunii jest Boże
Narodzenie!
Ks. Piotr Iracki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś przeżywamy odpust parafialny Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, rok B (27. 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. Składamy serdeczne podziękowania parafianom, którzy przygotowali dekorację bożonarodzeniowe w
Kościele tym wszystkim, którzy złożyli ofiary, przynieśli i przygotowali paczki żywnościowe dla osób
samotnych i potrzebujących oraz rozwieźli je do ich domów.
3. W dniu dzisiejszym przeżywamy odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny. O godz. 10.00 Msza św. z
naszego kościoła będzie transmitowana przez TVP Lublin. Mszy św. o godz. 10.00 i 11.30. będzie
przewodniczył Ks. bp Adam Bab. Na pozostałych Mszach św. w czasie odpustu Słowo Boże wygłosi ks.
Sylwester Brzozowski, Notariusz Kurii Diecezjalnej.
Wieczorem o godz. 19.00 odbędzie się Koncert Bożonarodzeniowy. Wystąpią: Alicja Węgorzewska, Maciej
Miecznikowski i Robert Grudzień.
4. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy:
a) w poniedziałek (28. 12) – Św. Młodzianków, mm., święto. O godz. 18.00 indywidualne błogosławieństwo
dzieci.
5. W czwartek, 31 grudnia o godz. 17.30, zapraszamy na nieszpory, Mszę św. i nabożeństwo na zakończenie
roku. Ze względu na przepisy sanitarne planujemy zakończenie tej Mszy św. na godz. 18.40. Msza św. na
rozpoczęcie Nowego Roku o godz. 24.00 będzie celebrowana bez udziału wiernych i transmitowana tylko przez
Internet.
6. W piątek, 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu nie ma Mszy św. o godz.
7.00. Pierwsza Msza św. będzie odprawiona o godz. 8.30, a następne w porządku niedzielnym. W tym dniu
obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Wierni, którzy w kościele lub w kaplicy będą uczestniczyć w
uroczystym śpiewie bądź recytacji hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, w celu uproszenie Bożej mocy na
cały rok, mogą uzyskać odpust zupełny.
7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek , sobota i niedziela miesiąca – nabożeństwa o stałych
godzinach.
8. Za tydzień, w niedzielę 03 stycznia, ofiary zbierane na tacę z racji pierwszej niedzieli miesiąca będą
przeznaczone na inwestycje parafialne.
9. W tym roku w naszej Archidiecezji została odwołana wizyta duszpasterska, nazywana kolędą. W
naszej parafii, począwszy od poniedziałku 28 grudnia, będziemy zapraszać wiernych z poszczególnych
bloków na Mszę św. wieczorową do Kościoła lub za pośrednictwem internatu przez stronę internetową
naszej parafii. Każdego dnia będą wyznaczone ulice i numery bloków. Osoby, które pragną poświęcić
nowe mieszkanie będą mogły zaprosić kapłana indywidualnie w zakrystii lub kancelarii. Szczegółowy
rozkład Mszy św. dla poszczególnych ulic jest podany w specjalnym Biuletynie parafialnym, wydanym na
Boże Narodzenie z okazji XXX – lecia naszego Kościoła.
10. Plan Mszy św. z racji wizyty duszpasterskiej:
DATA

GODZINA

ULICA

28.12.2020 (poniedziałek)

Msza św. o godz. 18.00 Szmaragdowa 4,16,24,24a,40

29.12.2020 (wtorek)

Msza św. o godz. 18.00 Szmaragdowa 8,10,18,14,30,34,36

30.12.2020 (środa)

Msza św. o godz. 18.00 Szmaragdowa 42,44,46
Watykańska 6,8,10

02.01.2021 (sobota)

Msza św. o godz. 18.00 Jana Pawła II 9; Matki Teresy z
Kalkuty 4; Dziewanny 1,4,5

11. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na remont Kościoła i z racji przyjęcia opłatka wigilijnego.
12. Jak zapowiadaliśmy, od Bożego Narodzenia rozpoczynamy Rok Jubileuszowy XXX – lecia naszego
Kościoła. Z tej okazji wydaliśmy folder, jak również obrazek Świętej Rodziny z Modlitwą Zawierzenia Świętej
Rodzinie i Błogosławieństwa domu. Wychodząc z Kościoła można zabrać zawierającą je kopertę. Ofiary jakie
będziemy w tym roku składać z okazji wizyty duszpasterskiej przeznaczymy na wymianę dachu na Kościele.
Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.

13. Prasa katolicka jest do nabycia w witrynie księgarskiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł: Świętowanie
mamy w planie, a w „Gościu Niedzielnym” artykuł: Bóg przezwycięża dystans. 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.
14. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do Pana:
Śp. Hanna Wierzbicka z ul. Dziewanny w 68 roku życia
Śp. Andrzej Chrzanowski z ul. Przedwiośnie w 69 roku życia
INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 28 GRUDNIA
Św. Młodzianków męczenników, święto
7.00 + Sławomir KUSY (28 greg.)
7.30 o świętość, mądrość, Bojaźń Bożą dla kapłanów,
7.00 + Stefan KUZIOŁA (28 greg. )
12.00 + Janina 41 R. śm., Józef CHMIELIK,
7.00 Dziękcznna Świętemu Józefowi za otrzymaną
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul.
opiekę, pomoc i obronę z prośbą o nieustanną opiekę Szmaragdowej 4, 16, 24, 24a, 40
oraz bł. Boże dla całej rodzin.
18.00 + Jan STASZEWSKI 1 m-c po śm., Halina
7.30 + Zbigniew BUKOWSKI 3 m-c po śm.,
KORCZYK 9 m-c po śm.,
7.30 + Eugenia (k) KOWALCZYK (od sąsiadów z ul 18.00 + Tadeusz 2 R. śm., Wojciech SEREJ,
Różanej 27)
18.00 + Adam JÓŹWIK (28 greg.)
WTOREK – 29 GRUDNIA
7.00 + Rafał SOBIECH
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul.
7.00 + Sławomir KUSY (29 greg.)
Szmaragdowej 8, 10, 18, 14, 30, 34, 36
7.00 + Stefan KUZIOŁA (29 greg. )
18.00 + Agata RADZIKOWSKA 10 r. śm.,
7.30 + Adam PARAKOWSKI 3 m-c po śm.,
18.00 + Pelagia KAWCZYŃSKA 4 r. śm., ++
7.30 + Ryszard GAJOWIAK 30 dz. po śm.,
KAWCZYŃSKICH, JAWORSKICH,
12.00 + Klementyna, Jan GALEWSCY, Ewa, Tomasz 18.00 + Adam JÓŹWIK (29 greg.)
SIENNICCY,
ŚRODA – 30 GRUDNIA
7.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie 12.00 + Ewa WIELBO 5r. śm., Eugeniusz, Stefan
dla Heleny
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul.
7.00 + Sławomir KUSY (30 greg.)
Szmaragdowej 42, 44, 46 i Watykańskiej 6, 8, 10
7.00 + Stefan KUZIOŁA (30 greg. )
18.00 ZBIOROWA do MBN
7.30 + ks. Leszek HONCZ 47r. śm., Stefan i Sabina
18.00 + Eugeniusz KUNACH im.
HONCZ 1r. śm.
18.00 + Adam JÓŹWIK (30 greg.)
7.30 + Eugeniusz 24r.śm. i Bronisława BUDZYŃSCY
CZWARTEK – 31 GRUDNIA
7.00 + Jerzy ZGIERSKI 3r. śm.
12.00 Dzięk. za dzieci, ich rodziny o Boże bł. i opiekę
7.00 + Elżbieta MACIEC 15r. śm.
Matki Bożej
7.30 W int. Łukasza z okazji urodzin z prośbą o
18.00 Dzięk. w 45 r. ślubu Zuzanny i Józefa z prośbą o
wszelkie potrzebne łaski.
Boże bł. i potrzebne łaski.
7.30 + Elżbieta ZIMECKA 3m-c po śm. – od ucz. pog. 18.00 + Emilia i Zbigniew
PIĄTEK – 1 STYCZNIA
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość
8.30 O Boże bł., potrzebne łaski, wypełnienie woli
10.00 + Henryk BOCZEK (1 greg.)
Bożej w rodzinie
11.30 Za Parafian
8.30 + Mieczysław OKUNIEWSKI, ++
11.30 Dziękczynna za kapłanów naszej parafii o Dary
OKUNIEWSKICH, JAKUBOWSKICH
Ducha św. i opiekę Matki Bożej.
8.30 + Krystyna DANIEL 30 dz. po śm. – od ucz. pog. 11.30 + Bogumił GRZECHNIK 2m-c po śm
8.30 + Henryk KUKIER 30 dz. po śm.
11.30 + Barbara PAWŁOWSKA 2m-c po śm.
10.00 + Maria SKROBAS 30 r. śm.
13.00 ++ ZAWADÓW, WÓJCIKÓW, TRÓJNARÓW,
10.00 + Danuta WOJCIECHOWSKA 2m-c po śm.
KURZYNÓW, GOMUŁKÓW
10.00 + Jan MAJ 31r. śm. ++ MAJÓW,
16.30 + Janina, Wojciech, Grażyna, Aleksander,
ZIÓŁKIEWICZÓW
Weronika ++ KRYKÓW, JAWORSKICH
10.00 + Stanisław BOROWIEC (1 greg.)
18.00 + Barbara GRELL-DUDA (1 greg.)

SOBOTA – 2 STYCZNIA
Św. Bazylego Wlk. I Grzegorza z Nazjanzu db, dK – wspomn.
7.00 O Boże bł., potrzebne łaski, wypełnienie woli
*Po Mszy Św. Chrzest
Bożej w rodzinie
*14.00 Msza Św. chrzcielna Antonii Szczepaniak
7.00 Marian JANISZEK 2r. śm.
18.00 + Alojzy WÓJCIK 30dz. po śm – od ucz. pog.
7.00 Tadeusz POPKO ur. po śm.
18.00 + Barbara GRELL-DUDA (2 greg.)
7.30 + Danuta MAJCHER 12r. śm.
18.00 + Stanisław BOROWIEC (2 greg.)
7.30 + Bożena RUDNICKA 2m-c po śm.
18.00 W int. mieszkańców bloków z Jana Pawła II 9,
7.30 + Henryk BOCZEK (2 greg.)
Matki Teresy z Kalkuty 4, Dziewanny 1, 4, 5
12.00 + Józef MACHUL 3m-c po śm. – od ucz. pog.
NIEDZIELA – 3 STYCZNIA
7.00 Dzięk.-błag. w int. Janiny z ok. 80r. ur. z prośbą o 10.00 + Marek ŁUCZKIEWICZ 9r. śm.
Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej
10.00 + Henryk BOCZEK (3 greg.)
7.00 + Rena PIETRASZKIEWICZ 7m-c po śm.,
11.30 Za parafian
Joanna, Mieczysław, January, Krystyna, Kazimierz.
11.30 Dzięk.-błag. w int. Sławomira z ok. 50 r. ur. o
8.30 W int. Kół Żywego Różańca
Boże błog i potrzebne łaski
8.30 + Klara WÓJCIK 30 dz. po śm.
11.30 + Henryk SZLACHETKA 16r. śm., Irena,
8.30 + Marianna MAKUCH 4m-c po śm.
Tadeusz SZLACHETKA; Leokadia i Stanisław
8.30 + Genowefa, Marta, Tomasz, Bronisław, Jan,
HEMPEREK
Anna, Szczepan, Genowefa ++ NIEDZIELA,
11.30 + Stanisław BOROWIEC (3 greg.)
JANCZAK
13.00………………………………………….
10.00 Dzięk-błag. w int. Danuty MIKULSKIEJ – od
16.30 + Iwona DYLEWSKA 3r. śm.
Legionu Maryi
18.00 + Mieczysław SŁAWECKI 13r. śm., Stanisław,
10.00 + Anna 5r. śm., Eugeniusz 18r. śm., KASPEREK Stanisława(k), Zuzanna, Wacław ++ SŁAWECKICH,
++ WARDÓW, KASPERKÓW
KOŻUCHÓW.
10.00 + Barbara GRELL-DUDA (3 greg.)

