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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 15 CZERWCA 2014 r. NR 24 (151)
Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

19.06.2014r.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
NIEDZIELA i ŚWIĘTA
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.00; 13.15; 16.00; 18.00
ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE
7.00; 8.00; 11.00; 16.00; 18.00
DNI POWSZEDNIE
7.00; 7.30; 11.00; 18.00

Msze święte
w naszej
świątyni:

7.00
8.00
9.30
16.00
18.00

MSZE ŚW. WOTYWNE:
Ku czci ŚW. JUDY TADEUSZA
Patrona od spraw trudnych i beznadziejnych
Msza św. w intencjach
składanych przez wiernych,
czwartek, godz. 8.00
Ku czci ŚW. BRYGIDY
Patronki Kościoła Powizytkowskiego
Msza św. w intencjach składanych przez wiernych
piątek, godz. 11.00
Ku czci ŚW. JÓZEFA
środa, godz. 11.00

KONCERT
Orkiestra Trybunału Koronnego
mieszkańcom Lublina
22 czerwca 2014r. godz. 19.00
Kościół Pobrygidkowski
Lublin, ul. Narutowicza 6
Dominika Paszkowska - obój
Przemysław Stanisławski - dyrygent
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie
W programie:
G.F. Haendel - Concerto Grosso op. 6 nr 7 HWV 325

A. Marcello - Koncert obojowy d-moll
E. Grieg - Dwie melodie elegijne op. 34
F. Mendelssohn-Bartholdy - VIII Symfonia d-dur
na orkiestrę smyczkową

GODZINKI
O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
W każdą niedzielę o godz. 9.00
I PIĄTEK MIESIĄCA
Litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
o godz. 10.30 i 17.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
– godz. 15.00-18.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia – godz. 15.00
Sakrament Pokuty i Pojednania godz. 15.00-18.00

I SOBOTA MIESIĄCA
NABOŻEŃSTWO „PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA”
godz. 10.30 i 17.30

Msza święta wotywna ku czci NMP – godz. 11.00

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 16.06
7.00 +Brygida Gregosiewicz – 16 Gregorianka
7.30
11.00 +Stanisław Purc – 16 Gregorianka
18.00 +Hildegarda (4r)

Wtorek, 17.06., św. Brata Alberta
7.00 +Brygida Gregosiewicz – 17 Gregorianka
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Stanisław Purc – 17 Gregorianka
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Jerzego z okazji 80-tych
urodzin
18.00 +Jan Bojarski o pokój duszy i wieczną szczęśliwość oraz za
zmarłych z rodziny i cierpiących w czyśćcu

Środa, 18.06.
7.00 +Brygida Gregosiewicz – 18 Gregorianka
7.30
11.00 +Stanisław Purc – 18 Gregorianka
18.00 +Paweł i Jadwiga Wiślińscy, Ks. Czesław Wiśliński, Ludwik
i Maria Kleofa Nakonieczni, Stefania, Jerzy i Andrzej
Stopa(żołnierze tułacze), Waldemar Stopa, Marian Nakonieczny,
Władysław Wiśliński (żołnierze ochotnicy)
18.00 +Józef (2r)

Czwartek, 19.06., BOŻE CIAŁO
7.00 O łaskę nawrócenia, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla Doroty – 1 nowenna
8.00 +Stanisław Purc – 19 Gregorianka
9.30 +Stanisława Bojarska o pokój duszy i wieczną szczęśliwość
oraz za zmarłych z rodziny i cierpiących w czyśćcu
16.00
18.00 +Brygida Gregosiewicz – 19 Gregorianka

Piątek, 20.06
7.00 O łaskę nawrócenia, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla Doroty – 2 nowenna
7.00 +Brygida Gregosiewicz – 20 Gregorianka
7.30 +Stanisław Purc – 20 Gregorianka
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Waldemar (4r)
18.00 +Wanda Margol (4r), Dominika i Edward i zmarli z rodziny
Kazaneckich

Sobota, 21.06., św. Alojzego Gonzagi
7.00 O łaskę nawrócenia, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla Doroty – 3 nowenna
7.30 +Stanisław Purc – 21 Gregorianka
11.00 +Brygida Gregosiewicz – 21 Gregorianka
12.00 Dziękczynna z okazji 55-lecie matury Technikum
Drogowego w Lublinie z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla żyjących i wieczną radość dla zmarłych kolegów,
koleżankach i profesorów
18.00 +Florentyna, Adolf, Helena Lipińscy

XII niedziela zwykła, 22.06.
7.00 O łaskę nawrócenia, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla Doroty – 4 nowenna
8.00 +Stanisław Purc – 22 Gregorianka
9.30 +Jan, Kazimiera Kozak, Joanna Kucała, Krystyna Kłyś, Józef
Markowski
9.30 +Brygida Gregosiewicz – 22 Gregorianka
11.00 +Jan Brydniak (imieninowa)
11.00 +Piotr (53r), Anna, Kazimiera, Józef zmarli z rodziny
Chrolów, Eugeniusz Panasiuk
12.00 +Marian Podstępski (2r), Zofia Stefańska (6r), Tadeusz
Tarka, Maria, Tomasz, Elżbieta Podstępscy
13.15 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 80 rocznicy
urodzin
13.15 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę, potrzebne łaski,
zdrowie dla Anny i Łukasza z okazji 1 rocznicy ślubu
14.30 ślub: Dorota i Paweł
16.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Anieli i Alicji z racji urodzin i imienin
18.00 +Władysław (imieninowa i z racji dnia ojca)

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
„Ojcze Święty, zachowaj
ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak
My, stanowili jedno”
Słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.
Dziś przywołuję je w kontekście największej
i najważniejszej tajemnicy, jaką przeżywamy
w całym Kościele tej niedzieli: Jeden Bóg
w Trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Jako różne Osoby mają tę samą naturę, to samo
Bóstwo, stanowią Jedno.
Drogę ku poznaniu owej Tajemnicy
otwiera nam Jezus Chrystus w jednej Osobie
i dwóch naturach: boskiej i ludzkiej. Ten
wspaniały Bóg objawia się człowiekowi w Swoim
Synu. Jezus często nawiązuje do tej Tajemnicy:
czy to w czasie ostatniej wieczerzy, gdzie
podkreśla: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, czy jak
w dzisiejszej ewangelii, gdzie posyła Apostołów,
by nauczali i chrzcili w „imię Ojca, i Syna,
i Ducha Świętego”. Można powiedzieć, że posyła
ich na służbę Trójcy Świętej, lub inaczej zaprasza
do współpracy z Trójcą Świętą przez głoszenie
Słowa i udzielanie Sakramentów.
Chrystus objawia nam tajemnicę Trójcy
Świętej, nie tyle by ją do końca zrozumieć, ale
objawia ją po to, byśmy nawiązali osobisty
stosunek z poszczególnymi Osobami, weszli we
współpracę i służbę Trójcy Świętej.
Rozumiał świetnie tę intencję Chrystusa
św. Paweł, który nam oznajmia w dzisiejszym
fragmencie Listu: „Wszyscy ci, których prowadzi
Duch Boży, są synami Bożymi...” a zaraz dodaje:
„jesteście dziedzicami Boga”, dziedzicami Trójcy
Świętej, a więc dziedzicami tego wszystkiego, co
o Trójcy Świętej wiemy z objawienia
Chrystusowego.
To dziedzictwo widać w pięknie rodziny,
w jedności małżeństwa i jedności rodziny.
I małżeństwo, i każde chrzczone dziecko
w rodzinie ma swoje źródło w Trójcy Świętej.
Jedność rodziny jest pięknym świadectwem naszej
wiary w jedność Trójcy. Więcej, ochrzczeni
w imię Trójcy jesteśmy powołani do jedności
w ogóle, mimo różnić politycznych, zapatrywań
na te czy inne sprawy, także jeśli chodzi o życie
Kościoła. Wiele może być spojrzeń, wiele dróg
realizacji siebie, w takich czy innych wspólnotach,
ale zawsze „górą” winna być jedność, mająca swe
boskie pochodzenie. Czy tak jest? – pytamy przy
okazji dzisiejszej Uroczystości…
(xjj)

OGŁOSZENIA
Uroczystość Najświętszej Trójcy, 15.06.2014r.
1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość

Trójcy Przenajświętszej i wspomnienie bł.
Kazimierza Gostyńskiego, byłego rektora
kościoła, który wraz z innymi więźniami obozów
koncentracyjnych został wyniesiony do chwały
ołtarzy przez bł. Jana Pawła II w dniu 12 czerwca
1999r.
2. W najbliższy czwartek 19 czerwca –
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało. Każdy katolik powinien
w tym dniu uczestniczyć w Eucharystii i wziąć
udział w procesji eucharystycznej. Niech znakiem
naszej przynależności do Chrystusa będzie też
dekoracja domów niezależnie od trasy procesji.
3. W naszym kościele Msze św. o godz. 7.00;
8.00; 9.30; 16.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o
godz. 11.00; 12.00 i 13.15. W tym czasie będzie
trwała procesja która wyruszy z Archikatedry o
godz. 10.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 wewnątrz
kościoła będzie procesja eucharystyczna z
odczytaniem czterech Ewangelii. O godz. 19.30
na Placu Litewskim odbędzie się XII „Koncert
Chwały” zatytułowany „W blasku świętości”.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej:
Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny i naszego
Biuletynu Rektoralnego.

NABOŻENSTWA CZERWCOWE
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe
w naszej świątyni
codziennie o godz. 10.30 i 17.30,
w niedzielę o godz. 17.30.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
Bezimienna 200,00 zł
Bezimienna 150,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa we wtorek o godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Św. Brat Albert
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia
1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził z
zubożałej rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat,
umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka.
Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w
Petersburgu, następnie w gimnazjum w
Warszawie, a w latach 1861-1863 studiował w
Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem
z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu
Styczniowym. 30 września 1863 roku został
ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał
się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych
warunkach polowych amputowano mu nogę, co
zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat. Po
ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju.
Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, wyrazem
czego stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas
na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać
natchnienie z tematów religijnych. Jeden z jego
najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem
głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej
miłości Boga do człowieka.
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego
życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił
malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając
35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi.
Po pół roku w stanie silnej depresji, opuścił
nowicjat. Do stycznia 1882 roku leczył się w
zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie
koło Lwowa.
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i
zatrzymał się przy klasztorze kapucynów.
Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów
wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia
malarska stała się przytuliskiem. Tutaj zajmował
się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich
twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał
warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach
miejskich Krakowa. Był to kolejny moment
przełomowy w życiu zdolnego i cenionego
malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam
Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i
objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych.
Przeniósł się tam na stałe, aby mieszkając wśród
biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie
tylko materialnej ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski
przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię
brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby
tercjarza. Ten dzień jest jednocześnie początkiem
działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św.
Franciszka Posługujących Ubogim.
źródło: www.brewiarz.pl

Boże Ciało
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego
Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki
Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna
swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół
obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten
dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio
uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego święta była
św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była
przeoryszą klasztoru augustianek w Mont
Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została
zaszczycona objawieniami, w których Chrystus
żądał ustanowienia osobnego święta ku czci
Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył
sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup
Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po
pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić
życzenie Pana Jezusa. W roku 1246
odbyła się pierwsza procesja
eucharystyczna.
Jednak w tym samym roku
biskup Robert zmarł. Wyższe
duchowieństwo miasta za namową
teologów uznało krok zmarłego
ordynariusza za przedwczesny, a
wprowadzenie święta pod taką
nazwą za wysoce niewłaściwe. Co
więcej, omalże nie oskarżono św.
Julianny o herezję. Karnie została
przeniesiona z klasztoru w Mont
Cornillon na prowincję (1247). Na
interwencję archidiakona katedry w Liege,
Jakuba, kardynał Hugo po ponownym zbadaniu
sprawy zatwierdził jednak święto. W roku 1251
ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc
ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus
hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn
szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce
biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i
ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako
Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do
Rzymu uroczystość Bożego Ciała.
Impulsem bezpośrednim do ustanowienia
święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena.
Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po
Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się
tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy
kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał.
Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina
zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o

tym cudzie papież, który przebywał wówczas w
pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty
korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w
bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd
widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego
Ciała obnosi się zamiast monstrancji. Korzystając,
że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas
św. Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił
mu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy
świętej i do Liturgii Godzin kapłańskich. Wielki
doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku.
Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza
często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław,
języku...) - i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak
wielkim Sakramentem).
Papież Klemens V odnowił święto (1314),
które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież
Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Kościół.
Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego
Ciała należy do głównych świąt w roku
liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka
o procesji w to święto pochodzi z
Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV
spotykamy się z nią w Niemczech,
Anglii, Francji, Hiszpanii i w
Mediolanie. Od wieku XV przyjął się
w Niemczech zwyczaj procesji do
czterech ołtarzy. Msze święte przy
wystawionym
Najświętszym
Sakramencie wprowadzono w wieku
XV. Do roku 1955 obowiązywała
także oktawa, w czasie której
Chrystus Pan odbierał wyrazy
przebłagania, hołdu, dziękczynienia i
błagania. Na prośbę Episkopatu
Polski w Polsce został zachowany zwyczaj
obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już
charakteru liturgicznego.
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała
na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku
w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI
wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania
czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach.
Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna
wprowadzono zwyczaj, istniejący po dzień
dzisiejszy, że lud przynosi do kościoła wianki
ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. W
oktawie kapłan je poświęca, po czym lud zabiera
je do domu. Zawiesza je na ścianie, by chroniły od
choroby lub poszczególne gałązki umieszcza na
polach, by lepiej rosły plony i by Bóg zachował je
od nieurodzaju.
(Źródło: www.brewiarz.pl)
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