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Konto Parafii: PKO BP S.A. 81 1020 3176 0000 5402 0056 5812
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało
się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
ojca, pełen łaski i prawdy.
J 1, 1-5. 9-14
Ludzkie słowo, może być piękne, radosne, pełne miłości, ale może również zranić, zawieść,
zabić. Dlaczego? Może dlatego, że jest właśnie ludzkie? A dzisiaj o innym słowie. O słowie Boga. „Na
początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem Było słowo”. Od samego początku Pan Bóg objawia
się człowiekowi jako słowo. Akt Stwórczy, prorocy, cała historia zbawienia – to objawianie się Bożego
Słowa. I człowiek albo odpowiada na to słowo, albo je przyjmuje jak Maryja, jak apostołowie, albo je po
prostu odrzuca. Na początku kolejnego roku Pan Bóg wypowiada do każdego z nas po raz kolejny swoje
słowo. I przypomina, że to właśnie On jest słowem które stało się Ciałem, słowem które w całej historii
Zbawienia nigdy nie było pustą deklaracją, ale wypowiadane zawsze miało konkretne przesłanie i
wezwanie skierowane do człowieka. Słowo, które domagało się odpowiedzi. I odpowiedź ze strony
człowieka była różna. Ewangelia mówi dzisiaj: „Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.
Wydali wyrok, wyprowadzili na Kalwarię, ukrzyżowali, zabili. Dlaczego? Przecież, było słowem pełnym
miłości, dlaczego więc zostało odrzucone??? Czasami rodzice zastanawiają się, dlaczego dziecko poszło
w złą stronę? Wybrało narkotyki, życie bez Boga, bez przykazań. „Przecież my cię kochaliśmy. Daliśmy
ci tyle miłości” – a ty poszedłeś w inną stronę, mówią rodzice. „Daliśmy ci tyle miłości” ale była to
często miłość połączona z nadopiekuńczością, połączona z naiwnością. I ktoś to wykorzystał. A dlaczego
człowiek odrzucił, odrzuca miłość Boga? Czy Pan Bóg też był, jest naiwny, nadopiekuńczy. Nie. Pan
Bóg wypowiada słowo pełne miłości, ale takie, które wymaga, pokazuje prawdę (czasami gorzką),
wzywa do nawrócenia, uświadamia zło, grzech. I za to zostało kiedyś i zostaje dzisiaj odrzucone.
Chociaż jednak w życiu można zabić wiele rzeczy, to prawdy, miłości, Boga zabić się nie da. „Przyszło
do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”. Dzisiaj również do nas Pan Bóg przychodzi ze swoim
słowem. Słowem pełnym nadziei, miłości ale i wymagań. Czy je przyjmuję, czy może odrzucam? A
może wybieram to co wygodne? Mam różne doświadczenia ze słowem człowieka, ale co robię dzisiaj z
tym najważniejszym słowem, ze słowem Boga?
Ks. Emil Kancir

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś przeżywamy II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim, rok B (03. 01. 2021 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. Zbierane dzisiaj ofiary na tacę będą przeznaczone na kontynuację aktualnie wykonywanych remontów
w naszej parafii. W grudniu ofiary przekazane w kopertach wyniosły 52.260 zł, na konto parafialne
wpłynęło 42.629 zł, wpłacone na konto ofiary na tacę wyniosły 1.280 zł. W ubiegłym miesiącu
zakończyliśmy prace przy wymianie głównego okna nad wejściem do kościoła.
3. W środę, 06 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św. będą
sprawowane w porządku niedzielnym, z obrzędem poświęcenia kredy i kadzidła. Ofiary składane za
kadzidło i kredę przeznaczone będą na wakacyjny wyjazd ministrantów a składane tym dniu ofiary na
tacę będą przekazane na „Krajowy Fundusz Misyjny”.
4. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa ORSZAK TRZECH KRÓLI będzie miał formę
gry miejskiej. Orszak rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.00 pod przewodnictwem ks.Abpa
Stanisława Budzika w Archikatedrze Lubelskiej. Po Mszy św. uczestnicy zgłoszą się do rejestracji, aby
otrzymać regulamin wydarzenia i mapy. Z powodu obostrzeń grupy będą maksymalnie
pięcioosobowe. Każda z drużyn będzie przechodziła trasę w swoim tempie i w dowolnie wybranej
kolejności punktów. Wydarzenie zakończy się o godz. 13.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
będzie odprawione o godz. 17.30 i Msza św.
6. W tym roku w naszej Archidiecezji została odwołana wizyta duszpasterska, nazywana kolędą. W
naszej parafii zapraszamy wiernych z poszczególnych bloków na Mszę św. wieczorową do Kościoła
lub za pośrednictwem internatu przez stronę internetową naszej parafii. Każdego dnia są
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.
7. Plan Mszy św. z racji wizyty duszpasterskiej oraz informacja o Mszach podane poniżej będą
wywieszona przy wejściach do bloku:
04.01.2021 (poniedziałek)

Msza św. o godz. 18.00

Dziewanny 6,7,8,9,10

05.01.2021 (wtorek)

Msza św. o godz. 18.00

Dziewanny 11,12,13,14,15

07.01.2021 (czwartek)

Msza św. o godz. 18.00

Dziewanny 21,23,25,27,29,31,33

08.01.2021 (piątek)

Msza św. o godz. 18.00

Dziewanny 35; Stokrotki 1,3,5,6,7,8

09.01.2021 (sobota)

Msza św. o godz. 18.00

Różana 3,4,5,10a,10b,10c

8. Za tydzień, w niedzielę 10 stycznia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a
po Mszy nabożeństwo.
9. W 2021 roku skupienia dla narzeczonych będą odbywać się w parafii pw. Św. Józefa w II niedzielę
miesiąca o godz. 15.00.
10. Miasto Lublin zachęca seniorów do korzystania z tzw. opasek życia, służących do wezwania
natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Szczegółowe
informacje w gablocie parafialnej.
11. Od Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy XXX – lecia naszego Kościoła. Z tej okazji
wydaliśmy folder oraz obrazek Świętej Rodziny z Modlitwą Zawierzenia Świętej Rodzinie i
Błogosławieństwa domu. Wychodząc z Kościoła można zabrać zawierającą je kopertę. Ofiary, które
będziemy w tym roku składać z okazji wizyty duszpasterskiej, przeznaczymy na wymianę dachu na
Kościele. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.
12. Prasa katolicka jest do nabycia w witrynie księgarskiej. W „Niedzieli” polecamy artykuł:
Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Zachęcamy do nabywania książki o historii naszej parafii w cenie
promocyjnej 6 zł.

13. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do Pana:
Śp. Jerzy Cięszczyk z ul. Sympatycznej w 89 roku życia
Śp. Honorata Piątek z ul. Radości w 91 roku życia
Śp. Stanisław Warda z ul. Szmaragdowej w 86 roku życia
Śp. Jerzy Pawluczuk z ul. Szmaragdowej w 90 roku życia
INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 04 STYCZNIA
7.00 + Cecylia BOBRUK (25 r. śm.), Władysław
7.30 + Jan MATRASZEK (30 dz. po śm.)
BOBRUK, Marianna WOŁOWIK
12.00 + Wanda NITECKA (30 dz. po śm., od
7.00 + Anna ZDUNEK
rodziny Matusiaków i Chałatów )
7.00 O uzdrowienie z choroby nowotworowej
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul. Dziewanny
Teresy i uzdrowienie Agnieszki z Covidu
6,7,8,9,10
7.30 + Stanisław BOROWIEC (4 greg.)
18.00 + Barbara GRELL- DUDA (4 greg.)
7.30 + Edward MIERZICKI (30 dz. po śm.)
18.00 + Henryk BOCZEK (4 greg.)
WTOREK – 05 STYCZNIA
7.00 + Henryk BOCZEK (5 greg.)
7.30 + Leonard DOLIŃSKI (19 r. śm.)
7.00 O zdrowie dla Helenki, łaskę wiary dla Pauliny 12.00 + Stanisław BOROWIEC (5 greg.)
i Marcina w trudnym czasie
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul. Dziewanny
7.30 O Boże Błog., potrzebne łaski, właściwy
11,12,13,14,15
wybór drogi życiowej dla Przemka i Natalii
18.00 + Barbara GRELL- DUDA (5 greg.)
7.30 + Wanda NITECKA (30 dz. po śm.)
18.00 + Maciej WOJTYSIAK (7 r. śm.)
ŚRODA – 06 STYCZNIA
Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 + Halina OSYPIUK
10.00 + Henryk BOCZEK (6 greg.)
7.00 + Władysław LISTOSZ
11.30 W int. ofiarodawców
8.30 + Marian WOŻNIAK (9 r. śm.)++
11.30 + Józef ADACH ++ ADACHÓW,
WOŻNIAKÓW i DZIĘCIOŁÓW
MALCÓW, MENDLÓW
8.30 + Stanisław RACHOŃ (27r. śm.), Natalia ++ 11.30 + Maria KNOSALA (8 r. śm.)
RACHONIÓW i ZIELIŃSKICH
11.30 + Ewa KUZIOŁA (8 r. śm.)
8.30 + Marek STELMACH
13.00 ……………………
8.30 + Stanisław BOROWIEC (6 greg.)
16.30 + Edwarda (k) RADKOWSKA (4 r. śm.),
10.00 + Włodzimierz SZYMAŃSKI (7 m-c po śm.) Kazimierz RADKOWSKI ++ RADKOWSKICH i
10.00 + Maciej WYPYSKI (4 m-c po śm.)
OLSZEWSKICH
10.00 + Magda WOJNICKA (5 m-c po śm.)
18.00 + Barbara GRELL- DUDA (6 greg.)
10.00 + Andrzej ZABOREK
CZWARTEK – 07 STYCZNIA
7.00 + Dorota KANIOR (6 m-c po śm.)
12.00 + Zofia OZON (30 d. po śm.) – od ucz. pog.
7.00 + Stanisław BOROWIEC (7greg.)
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul. Dziewanny
7.00 + Józef TABOR (46 r. śm.), Józefa (k) TABOR 21,23,25,27,29,31,33
++ TABORÓW, GĘBSKICH, KOŁOSZEWSKICH 18.00 Zbiorowa do św. Jana Pawła II
7.30 + Henryk BOCZEK (7 greg.)
18.00 + Andrzej LEWANDOWSKI (30 d. po śm). –
7.30 + Grażyna MIŚCIUR (30 d. po śm.) – od ucz. od ucz. pog.
pog.
18.00 + Barbara GRELL- DUDA (7 greg.)
7.30 + Janina SŁOWIK (1 m-c po śm.)

PIĄTEK – 08 STYCZNIA
7.00 + Natalia PIĄTEK (r. śm.)
12.00 + Czesława (k) SIWIŃSKA (4 m. po śm.)
7.00 + Henryk BOCZEK (8 greg.)
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul. Dziewanny
7.00 + Andrzej GŁAZ (30 d. po śm.)
35, Stokrotki 1,3,5,6,7,8
7.30 + Jan SIKORA (2 m. po śm.)
18.00 + Marian PIELAK, + Ryszard (2 m. po śm.)
7.30 + Stanisław BOROWIEC (8 greg.)
18.00 + Barbara GRELL- DUDA (8 greg.)
7.30 W int. Ramony (k) i Pawła w 4 r. ślubu,
18.00 + Halina KOPCZYŃSKA (1 r. śm.)
dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
SOBOTA – 09 STYCZNIA
7.00 + Janina WOJTAN (42 r. śm.)
12.00 Dzięk-błag. z racji 8 r. urodzin i o potrzebne
7.00 + Stanisław BOROWIEC (9 greg.)
łaski dla Karola i rodziny
7.00 + Edward MIERZICKI (od rodziny Wojtunik) 18.00 + Aniela GRZYWACZEWSKA (31 r. śm.), +
7.30 + Władysław (2 r. śm.), + Karolina ++
Albin GRZYWACZEWSKI (30 r. śm.), + Czesław
SOZONIUK
MARTYNIUK (34 r. śm.)
7.30 + Przemysław JACNIACKI (2 m. po śm.)
18.00 + Barbara GRELL-DUDA (9 greg.)
7.30 + Aleksander i Lucyna TKACZYK, + Zenon
18.00 + Henryk BOCZEK (9 greg.)
TKACZYK ++ TKACZYKÓW, KUNÓW, +
18.00 W int. mieszkańców bloków z ul. Różana
Stanisław Kazimierz NOWACKI
3,4,5,10a,10b,10c
NIEDZIELA – 10 STYCZNIA
7.00 + Cecylia, + Józef, + Franciszek, + Józefa (k), 11.30 Za parafian
+ Magdalena, + Walenty ++ MAJCHROWSKICH 11.30 + Daniela (k) WYPYCH (13 r. śm.), +
7.00 Dzięk-błag. z okazji urodzin Jacka z prośbą o Stanisława (k), + Michał, + Feliksa (k)
Boże bł. opiekę MB, pełnienie woli Bożej
11.30 + Barbara (5 r. śm.), + Józef (12 r. śm.), +
8.30 + Piotr GŁOS (7 m. po śm.)
Jadwiga (21 r. śm.)
8.30 + Dariusz WOŹNIAK
11.30 + Edward SZCZEPANIAK (22 r. śm.) ++
8.30 W int. Rycerstwa Niepokalanej
BONDYRÓW, ROMANKÓW i
8.30 + Stanisław BOROWIEC (10 greg.)
SZCZEPANIAKÓW
10.00 + Aniela MAZURYK (8 r. śm.), + Jan, +
11.30 + Zofia KUCHNICKA, + Krystyna
Jerzy ++ MAZURYKÓW i KURCZUKÓW
STERNIK, + Maria USEL, + Genowefa, +
10.00 + Wiesław (13 r. śm.)
Kazimierz, + Józef, + Ireneusz PIETROŃ
10.00 + Henryk Szczepan STANIKOWSKI (18 r.
13.00 CHRZTY
śm.) ++ STANIKOWSKICH i SMOCZYKÓW
16.30 + Barbara GRELL-DUDA (10 greg.)
10.00 + Maria (k) PIĄDŁO (6 r. śm.)
18.00 Za Ojczyznę
10.00 + Henryk BOCZEK (10 greg.)

