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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 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

Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
20-004 Lublin, Narutowicza 6
tel./fax +48 81 7437019
http://www.pobrygidkowski.pl

REKTOR: ks. kan. mgr Dariusz Bondyra
WICEREKTOR: ks. mgr Rafał Olchawski
REZYDENCI I DUSZPASTERZE:
ks. mgr Paweł Bartoszewski
ks. kan. mgr Jerzy Cieślicki
ks. kan. dr Piotr Goliszek
ks. kan. dr Jarosław Jęczeń

Ku czci ŚW. JÓZEFA
środa, godz. 11.00
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

Na okres miesięcy wakacyjnych
(lipiec i sierpień)
zawieszamy wydawanie naszego
Biuletynu Rektoralnego

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 30.06
7.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Lucyny w dniu imienin
7.30 +Wojciech – 3 Gregorianka
11.00 +Stanisław Purc – 30 Gregorianka
18.00 +Brygida Gregosiewicz – 30 Gregorianka
18.00 +Czesława Boreczek (8m-c)

Wtorek, 1.07.
7.00 +Eleonora Cześniak – 1 Gregorianka
7.30 Za zmarłych rodziców Emilię i Czesława
11.00 +Wojciech – 4 Gregorianka
18.00 +Marta Smaga (rocznica śmierci), Wacław
Smaga, ks. Edward Niećko
18.00 O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla
Magdaleny

Środa, 2.07.
7.00 zdrowie dla Kazimiery, Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski
7.30 +Wojciech – 5 Gregorianka
11.00 +Barbara Nalepa (3m-c)
18.00 +Eleonora Cześniak – 2 Gregorianka

Czwartek, 3.07., św. Tomasza Apostoła
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30 +Weronika Karasińska (4r)
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Eleonora Cześniak – 3 Gregorianka
18.00 +Wojciech – 6 Gregorianka

Piątek, 4.07.
7.00 Przebłagalna za zabójstwo dzieci nienarodzonych
7.30 +Eleonora Cześniak – 4 Gregorianka
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 O miłosierdzie Boże dla cierpiących w czyśćcu
18.00 +Eleonora Cześniak – 7 Gregorianka

Sobota, 5.07.
7.00
7.30 +Wojciech – 8 Gregorianka
11.00 +Eleonora Cześniak – 5 Gregorianka
18.00 +Hanna Boitel (rocznica śmierci)

XIV niedziela zwykła, 6.07.
7.00 +Janina, Zygmunt, Edward
8.00 +Lech, Antoni
9.30 +Wojciech – 9 Gregorianka
11.00 Za zmarłych rodziców Barbarę (9r) i
Władysława (28r)
12.00 +Jan Kazimierz Kowalski (3r), Jerzy, Grzegorz,
Wiktoria, Kazimiera oraz zmarli z rodziny
Chomczyńskich: Władysław, Feliksa(ę), Kazimierz,
Zbigniew, Janina
13.15 Za poległych polskich profesorów we Lwowie
1941 roku
16.00 +Eleonora Cześniak – 6 Gregorianka
18.00 Za zmarłych rodziców Helenę i Stanisława
Msze święte w intencji naszych bliskich
zmarłych bądź w intencji osób żyjących (z
okazji imienin, urodzin, rocznic zawarcia
związku małżeńskiego) można zamawiać w
zakrystii przed lub po każdej mszy świętej.

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Od słów czy deklaracji
czasem daleka droga do
działania, zdarza się i tak, że w
ogóle mijają się w życiu
człowieka słowa i jego czyny. Wiemy, że jest to
źródłem dysharmonii w człowieku. A co
przeżywają ci, którzy mijają się zawsze ze swoim
słowem? Pytamy o to dziś słuchając zapewnień
uczniów Chrystusa, kiedy ten stawia im pytanie:
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Padają różne odpowiedzi, uczniom przychodzi z
łatwością mówić o innych. Trudniej, gdy pojawia
się kolejne pytanie: A wy za kogo mnie uważacie?
Na to pytanie trudniej dać odpowiedź, bo
w tym przypadku słowa zobowiązują do
konkretnego działania. Jeśli Piotr wyznaje: Ty
jesteś Mesjasz Syn Boga żywego, to znaczy, że oni
są nie tylko uczniami Jezusa z Nazaretu, ale są
uczniami Syna Bożego. Takie wyznanie
zobowiązuje względem siebie, względem innych,
w końcu względem samego Boga. Na takiej
postawie Chrystus pragnie budować swój Kościół,
dlatego widzi w Piotrze opokę, skałę. Ale nie
tylko w Piotrze. Kościół jest budowany na
postawie zgodności naszych słów, deklaracji z
tym co czynimy. Jeśli nasze słowa mijają się z
naszym działaniem – Kościół jest słabszy, czasem
może nawet upada; ilekroć czynimy tak, jak
wyznajemy naszymi ustami – Kościół jest mocny.
To nie jest prosta misja. Doświadczył tego
sam Piotr, kiedy w niedalekiej przyszłości po tym
dzisiejszym wyznaniu powiada w Ogrójcu: nie
znam tego Człowieka i w chwile potem się Go
zapiera. Piotr, który doświadczył, kim jest Jezus,
dla którego zostawił wszystko, nie tylko kłamał w
tych słowach, ale rozminął się z tym wszystkim,
co było częścią jego samego – to jakby przekreślił
siebie samego - i dlatego zapłakał, i dlatego
wrócił, i dlatego został ukrzyżowany, bo odzyskał
tę postawę zgodności pomiędzy słowami, które
wyznawał, a działaniem. Judasz nie odzyskał tej
postawy, zabrakło sił – skończył ze sobą
tragicznie…
I dziś nie jest to prosta misja dla uczniów
Chrystusa, dla nas: żyć w zgodzie z tym, co
głosimy, co wyznajemy. W wielu sytuacjach
pojawiają się słowa: nie znam tego człowieka –
tak w odniesieniu do Chrystusa, jak i do drugiego
człowieka. Czasem wstydzimy się Jego,
wstydzimy się człowieka… Nie możemy jednak
pozostawać na takiej drodze, która osłabia
Kościół.
(xjj)

OGŁOSZENIA
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła,
29 czerwca 2014r.
1. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 zmiana
tajemnic różańcowych. Zainteresowane osoby
serdecznie zapraszamy na spotkanie.
2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek
Miesiąca. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa będą odprawione o godz. 10.30 i 17.30.
Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00
rozpocznie Koronka do Bożego Miłosierdzia, a
zakończy ją nabożeństwo o godz. 17.30. Sakrament
pokuty i pojednania podczas każdej mszy świętej,
nabożeństw oraz podczas Adoracji Najświętszego
Sakramentu.
3. W sobotę przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. W
naszej świątyni kontynuujemy nabożeństwo "Pięciu
Sobót Miesiąca" jako wynagrodzenie składane
Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwa maryjne o
godz. 10.30 i 17.30. Msza św. wotywna o
Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 11.00. Serdecznie
zapraszamy.
INTENCJE NA LIPIEC
OGÓLNA:
Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do
umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
MISYJNA:
Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy
głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.
INTENCJE NA SIERPIEŃ
OGÓLNA:
Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich
domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną
gościnę, i by ich prawa były chronione.
MISYJNA:
Aby chrześcijanie w Oceanii głosili wiarę wszystkim
ludom kontynentu.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
bezimienna 100,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w czwartek o godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty
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Św. Brygida
nasza patronka
23 lipca obchodzimy
święto św. Brygidy – naszej
patronki i patronki Europy.
Urodziła się w rodzinie rządcy prowincji
szwedzkiej Uppland, ok. roku 1302 w Finstad,
w miejscowości położonej niedaleko Uppsali.
Jako 15-letnia dziewczyna wyszła za mąż za 18letniego Ulfa Gudmarssona, który zajmował
wysokie stanowiska urzędnicze. Małżeństwo
okazało się niezwykle udane i wzorowe.
Doczekali się ośmiorga dzieci i nigdy nie
zaniedbywali
swych
obowiązków
wychowawczych jako rodzice i pierwsi
pedagodzy. Liczne obowiązki rodzicielskie umieli
godzić z aktywną działalnością charytatywną,
spełnianiem uczynków miłosierdzia. Brygida
łączyła codzienne obowiązki z modlitwą, której
poświęcała dużo czasu. Została obdarzona
niezwykłymi
darami
nadprzyrodzonymi,
zwłaszcza darem wizji. Brygida postanowiła
poświęcić
się
jedności
i
kształtowaniu
chrześcijańskiego oblicza Europy. Wpłynęła na to
nie tylko śmierć męża, ale przede wszystkim
wizje. Swoją misję prawdziwej „prorokini” ludu,
królów, a nawet papieży rozpoczęła od Szwecji.
W Sztokholmie upominała dwór króla Magnusa
II, zapowiadając nieszczęścia, które wkrótce się
spełniły, co potwierdzało wiarygodność jej wizji.
W 1346 r. otrzymała objawienie,
dotyczące założenia nowego zakonu w Szwecji.
Od króla i jego żony Blanki, otrzymała posiadłość
w Vadstenie w zatoce jeziora Vaetter, wznosząc
klasztor noszący nazwę zakonu Najświętszego
Zbawiciela. Zmarła w Rzymie 23 lipca 1373 r.,
a ciało jej sprowadzono do Vadsteny w Szwecji.
Brygida w ciągu swojego życia czyniła
wiele
starań
dla
zjednoczenia
Europy
i przywrócenia
godności
papiestwu
oraz
podzielonemu chrześcijaństwu. Ponadto św.
Brygida odegrała ogromną rolę w historii
chrześcijańskiej pobożności, zwłaszcza na
drogach mistycyzmu chrześcijańskiego. W wielu
dziedzinach
kształtowania
osobowości
chrześcijańskiej i wychowania religijnego
odegrała rolę niemal pionierską, choćby
wspomnieć o nabożeństwie do Najświętszego
Serca Jezusowego.
Brygidę kanonizowano w 1391 r. Jest
orędowniczką zbliżenia i pojednania między
chrześcijanami - zwłaszcza między katolikami
i protestantami.

Matka Boża Płacząca
z Archikatedry Lubelskiej
65 lat temu, w niedzielę 3 lipca 1949r., po
południu około godziny 16.00 przed obrazem
Matki Bożej jak zwykle modlili się ludzie. Wtedy
to siostra zakonna Barbara Sadowska zauważyła
zmiany na twarzy Matki Bożej. Pod prawym
okiem Maryi widoczna była łza. Inne osoby
w katedrze także zauważyły zjawisko. Zaczęto się
głośno modlić. Wieść o łzach na obrazie lotem
błyskawicy rozeszła się po mieście. Ze wszystkich
stron nadciągali ludzie, tak, że wieczorem nie
można było zamknąć kościoła ze względu na
napływający tłum.
Poinformowane o wszystkim władze
kościelne przypuszczały, że to naciek wilgoci
usadowił się akurat w tym miejscu. Katedra była

bardzo zniszczona podczas wojny i trwał w niej
remont. Wilgoć wydawała się więc naturalnym
wytłumaczeniem. Jednak kiedy zdjęto obraz ze
ściany okazało się, że od spodu jest suchy
i o wilgoci nie może być mowy.
Wierni jednak nie potrzebowali badań. Na
własne oczy widzieli zjawisko, doświadczali
wielkiej bliskości Boga, nawracali się, często
spowiadali po wielu latach. Ówczesne władze
oskarżyły kościół o mistyfikację a prasa pisała
o ciemnogrodzie i zacofaniu ludzi, którzy wierzą
w takie cuda. Urządzano w zakładach pracy
specjalne masówki, na których przekonywano, że
cud został sfabrykowany przez księży. Ludzie
jednak wiedzieli swoje. Do katedry zaczęły
napływać pielgrzymki z całego miasta, a wkrótce
i z całej Polski. W związku z tym Lublin odcięto
od
świata.
Nie
sprzedawano
biletów,
zatrzymywano pociągi, a na rogatkach miasta

ustawiono straże. Kiedy i to nie pomogło zaczęły
się aresztowania.
Do najpoważniejszego starcia doszło 17
lipca, gdy na placu Litewskim zorganizowano
wiec rządowy. W tym samym czasie w kościele
kapucynów trwała Msza święta. Teksty liturgii
splatały się z przemówieniami partyjnymi.
Zaczęły się przepychani. Katolicy śpiewali „My
chcemy Boga”, a przez megafony skandowano
hasła „precz z klerem”. Pośród ludzi krążyli
tajniacy UB znacząc kredą ubrania najbardziej
aktywnych katolików. Kiedy ludzie się
zorientowali zaczęli uciekać, jednak milicja
zamknęła centrum tak, że trudno było się
wydostać. W bocznych uliczkach stały ciężarówki
na które ładowano zatrzymanych. Sceny z 17 lipca
w Lublinie nie różniły się niemal od hitlerowskich
łapanek.
Aresztowanych rozwożono po różnych
komisariatach. Cele były niewielkie ciemne
i wilgotne
zupełnie
nieprzystosowane
do
przetrzymywania tam ludzi. Często wcześniej
trzymano tam węgiel. Po kilku dniach większość
zatrzymanych przewożono do więzienia na
lubelskim zamku. Zasadnicze odbywanie kary
zaczynało się po procesie sądowym. Pierwszy
proces „cudaków” jak nazywano zatrzymanych w
związku z cudem, miał miejsce 20 sierpnia 1949
roku. Wybrano 15 osób spośród aresztowanych.
Sprawa odbywała się w Sądzie Grodzkim.
Zatrzymani
oskarżeni
zostali
o
udział
w zbiegowisku publicznym i czyny chuligańskie
wobec funkcjonariuszy MO. Zarzuty nie
wydawały się groźne. Wszystkich oskarżał
prokurator
Ryszard
Nafalski,
który
ku
zaskoczeniu wszystkich domagał się najwyższego
wymiaru kary ku przestrodze dla innych. Jednym
z
dowodów
na
wyjątkową
brutalność
zatrzymanych był milicjant z ręka na temblaku
w gipsie, który twierdził, że podczas aresztowania
jedna z osób tak dotkliwie go pogryzła. Wszystkie
osoby biorące udział w tym procesie otrzymały od
10 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności.
Bardzo wysoką cenę przyszło zapłacić tym, którzy
przyznawali się do wiary. Pomimo represji ludzie
przychodzili do katedry modlić się przed obrazem
Matki Bożej. Przychodzą tam do dziś. To miejsce
szczególne, gdzie wciąż wierni wypraszają nowe
łaski i dziękują za otrzymane
W 1988 roku obraz Matki Bożej Płaczącej,
jak zaczęto go nazywać, został ukoronowany
papieskimi koronami.
(Źródło: www.archikatedra.kuria.lublin.pl)
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