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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

INTENCJE NA WRZESIEŃ
OGÓLNA:
Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością
i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
MISYJNA:
Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym,
angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 22.09.
7.00 +Maria Mioduna (11r)
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Ewa Rykowska
18.00 +Eugeniusz Bator – 15 Gregorianka
18.00 +Czesław Lisiecki – 22 Gregorianka
18.00 +Jan Smołka i zmarli z rodziny
Wtorek, 23.09., św. Pio z Pietrelciny
7.00 +Czesław Lisiecki – 23 Gregorianka
7.30 +Eugeniusz Bator – 16 Gregorianka
11.00 +Alicja Walczak, Julia Drzał, Maria Kowal, Helena
Kozioł, Marta Galas
18.00 +Marianna, Witold, Szuleccy i zmarli z rodziny
Szymańskich i Szuleckich
Środa, 24.09.
7.00 +Eugeniusz Bator – 17 Gregorianka
7.30 O dary Ducha Świętego, moc Bożą i opiekę dla ks.
Mariana
11.00 +Czesław Lisiecki – 24 Gregorianka
18.00 +Tadeusz Kokowicz (9m-c)
18.00 +Regina Langner (32r) i zmarli z rodziny Langner
Czwartek, 25.09., bł. Władysława z Gielniowa
7.00 +Czesław Lisiecki – 25 Gregorianka
7.30 +Elżbieta i Juliusz, Maria i Czesław
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Eugeniusz Bator – 18 Gregorianka
18.00 +Marcin Nowacki
18.00 O wsparcie, mądrość dla wszystkich przygotowujących
się do sakramentu małżeństwa
Piątek, 26.09., św. Kosmy i Damiana
7.00 +Czesław Lisiecki – 26 Gregorianka
7.00 Dziękczynno-błagalna za 20 lat trzeźwości i o dary Ducha
Świętego dla Wiesława
7.30 +Stanisław i Katarzyna, Marianna i Marcin, Helena
i Zdzisław i zmarli z rodziny
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Eugeniusz Bator – 19 Gregorianka
18.00 +Stanisław Kiciński
Sobota, 27.09., św. Wincentego a Paulo
7.00 +Eleonora Jasik (36r)
7.30 +Eugeniusz Bator – 20 Gregorianka
11.00 +Czesław Lisiecki – 27 Gregorianka
18.00 +Władysław, Bronisława, Maria, Kazimiera, Stanisław,
Zofia i zmarli z rodziny
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.09.
7.00
8.00 O uwolnienie z nałogu alkoholizmu Krzysztofa i Damiana
oraz o zgodę w rodzinie
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Antoniny
11.00 +Czesław Lisiecki – 28 Gregorianka
11.00 +Waldemar Jabrzyński (12r)
11.00 O Boże błogosławieństwo w 11 rocznicę ślubu dla
Joanny i Dariusza
12.00 +Eugeniusz Bator – 21 Gregorianka
12.00 +Hanna, Ireneusz Wolańscy, Lidia, Ryszard Sznajder,
Gabriela Sokołowska, Anna Żbikowska
13.15 +Wawrzyniec, Antonina, Jan i zmarli z rodziny
13.15 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary
Ducha Świętego dla Grzegorza z okazji 18-tych urodzin.
16.00 O życie wieczne dla zmarłych z rodziny Zniszczywskich
18.00 O życie wieczne dla zmarłych z rodziny Basińskich
i przyjaciół

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
„Szukajcie Pana,
gdy pozwala się znaleźć!”
Czy jesteśmy adresatami tych słów
proroka Izajasza z dzisiejszej Liturgii Słowa? Czy
nie znamy Pana, aby Go szukać?
Jak najbardziej, te słowa, mimo iż
napisane w VI w. przed Chrystusem, są także i dla
drogowskazem na drogi naszego życia. Poznanie
Boga bowiem nie jest aktem jednorazowym, jak
może chcieliby niektórzy. Nie da się Boga poznać
raz, to nieustający proces, jak nieustające jest
życie człowieka. Nowe dni życia to ciągle nowe
poznawanie Boga, odkrywanie GO. I choć
człowiek ma pewną wiedzę, to jednak jest słaby
w swym poznaniu, niedoskonały, nasze myśli
często nie są Jego myślami. Dlaczego – zapyta
ktoś?
Człowiek od początku miał w sobie chęć
poznania – pamiętamy początek Księgi Rodzaju.
I zaraz na początku to poznanie się załamało, i to
w obliczu samego Stwórcy. Człowiek: mężczyzna
i kobieta, ulegli pokusie szatana, mimo że znali
Boga twarzą w twarz, że byli szczęśliwi. Bóg
jednak nie zostawia człowieka samego w jego
dążeniach do poznania prawdy o sobie. Poznanie,
które
załamało
się,
możemy
odnaleźć
w Chrystusie! Bez Niego, jak mówi Sobór
Watykański II, bez Chrystusa człowiek nie może
zrozumieć drugiego człowieka, więcej, człowiek
sam siebie nie może zrozumieć do końca bez
Chrystusa! W Nim chcemy odzyskać to widzenie
świata, które było u progu dziejów. W Nim, który
był, jest i ciągle pozostaje Prawdziwym
Człowiekiem i Prawdziwym Bogiem.
W Nim każdy ma przystęp do pełnego
poznania. Mówię każdy, bo ciągle mam
w pamięci dzisiejszą ewangelię. Ma ona swój nie
tyle wymiar ekonomiczny, co ukazuje obraz
miłosiernego Ojca. Daje On poznać swą dobroć
każdemu, kto tylko uczciwie szuka. To jest
warunek, a nie ten kto był pierwszy czy ostatni,
bliżej czy dalej, mały czy wielki. Taka dobroć
Ojca zachęca każdego z nas, by nie zatrzymać się
w naszym życiu na tym, co już znamy, co
uzyskaliśmy, kim jesteśmy. Naszym powołaniem
jest szukać, odkrywać w sobie nowe życie – nowe
w Chrystusie! Nie kontrolować innych, a już na
pewno nie samego Boga, jak to ma miejsce
w dzisiejszej ewangelii. Nade wszystko sami
szukajmy Pana, a inni często znajdują Go poprzez
nasze postępowanie. Zatem szukajmy…
(xjj)

OGŁOSZENIA
XXIII niedziela zwykła, 7 września 2014r.

1.W poniedziałek 8 września obchodzimy Święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej
świątyni msze święte będą sprawowane
o godzinie: 7.00, 8.00, 11.00, 16.00 i 18.00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2.W środę 17.09. i czwartek 18.09. naszą
świątynię nawiedzi obraz Matki Bożej
Latyczowskiej, który ostatecznie swoje miejsce
kultu będzie miał w kościele parafialnym pw.
Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ulicy
Bursztynowej. Dokładny program nabożeństw
odprawianych w tych dniach w naszym kościele
przedstawimy w przyszłą niedzielę.
3.Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie dla
dalszych prac renowacyjnych prowadzonych
w naszym kościele. Bóg zapłać! Msza święta za
ofiarodawców będzie odprawiona w najbliższy
wtorek o godzinie 7.30.

IV TYDZIEŃ WYCHOWANIA
„PRAWDA FUNDAMENTEM
WYCHOWANIA”
Tydzień Wychowania to inicjatywa
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma
podkreślić rolę wychowania, którego celem jest
integralny rozwój człowieka.
Tydzień Wychowania nawiązuje do
obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień
Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu,
w którym wypada święto św. Stanisława Kostki,
patrona dzieci i młodzieży (przypada ono 18
września).

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
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
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NARODZENIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Pismo Święte nigdzie nie wspomina
o Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej
rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni
pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie
mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to
było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna
i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg
wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w
Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna
urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca
urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na
ziemię. Według wszelkich dostępnych nam
informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy
20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym
obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w.
Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po
Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele
przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie
tego święta przypisuje się papieżowi św.
Sergiuszowi I w 688 r. Datę 8 września Kościół
przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten
znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim
i gregoriańskim.
Święto
rozszerzało
się
w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego,
że wszelkie informacje o okolicznościach
narodzenia
Bożej
Rodzicielki
pochodziły
z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej
Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero
po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i
siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię
ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do
ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane
z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami
poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki
Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na
Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną,
gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki
Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
Dzisiejsze święto przypomina nam, że
Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć
zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie
posiadała wolną wolę, nie była do niczego
zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała
swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała
w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych
i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo
i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos
sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie
pokolenia”.
(za www.brewiarz.pl)

Matka Boża
Kębelska
Z historii objawień
Tradycja kultu Matki Bożej
w Kęble i Wąwolnicy sięga
prawdopodobnie okresu najazdów
tatarskich na Rzeczpospolitą pod
koniec XIII w. W kronice
parafialnej czytamy opowieść
przekazywaną w wąwolnickiej tradycji o początku
kultu na tych terenach: „Strasznym był rok 1278
dla Polski. Nawała tatarska zalała ją całą. Ziemia
Lubelska najwięcej od innych spustoszeniu uległa,
wtedy w głąb kraju krocie spieszyły barbarzyńskie
zagony, tu zakładały główne swoje obozowiska, tu
zwozili łupy świeżą krwią zbroczone. Spędzane
krocie nieszczęśliwych jeńców przeznaczonych na
niewolników chana”. Po wielkich spustoszeniach
Lublina kolej przyszła Wąwolnicę.
Bitwy rozgrywały się w Kęble koło
Wąwolnicy, wśród lasów, gdzie znajdowała się
statua Matki Bożej. Przy drodze koło wielkiego
kamienia Tatarzy rozbili obóz, tu gromadzili łupy
i przetrzymywali jeńców. Na ogromnym głazie
ustawili statuę Matki Bożej, a ponieważ wiedzieli,
jaką czcią otaczali Ją Polacy, a szczególnie
mieszkańcy tych okolic, urządzali sobie z niej
kpiny na oczach zniewolonych.
W tym czasie pod Głuskiem Opolskim
rozgrywała się ostateczna walka Tatarów
z dziedzicem
Wąwolnicy
Ottonem
Jastrzębczykiem. Chorągiew chana padła. Kiedy
uciekający w popłochu najeźdźcy zbierali łupy
i jeńców z Kębła, „nad Matką Bożą ukazała się
jasność i unosić się zaczęła w górę, na
przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na
lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, czasem
jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak
najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na
wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc
o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki
Bożej nazad stanęła na kamieniu”. Patrząc na te
wydarzenia jeńcy zrozumieli, że nadszedł czas
łaski, poczuli obecność Boga, który przywrócił im
wolność. Działo się to w pierwszych dniach
września 1278 roku. Miejsce tego wydarzenia,
gdzie pozostały lipa i głaz, były często
odwiedzane przez ludzi, gdyż po objawieniu się
Matki Bożej wieść o cudzie rozeszła się
błyskawicznie. Wtedy kilkaset kroków od tego

miejsca dziedzic Otto Jastrzębczyk postanowił
wybudować drewniany kościół, w którym
umieszczono cudowną figurkę. Wkrótce figurka
zasłynęła wielkimi łaskami, dlatego w dawnej
Polsce z daleka wędrowali do niej pobożni
pielgrzymi ze swoimi potrzebami i nadziejami.
Ojcowie benedyktyni objęli patronat nad
kościółkiem Matki Bożej w Kęble i nad cudowną
figurką. Widząc jakich łask od matki doznaje lud,
donieśli o tym swemu przełożonemu ze Świętego
Krzyża. O. Chrystyn Mirecki przybył tu, by
przekonać się, jaką opieką otoczyła Pani Kębelska
swój lud. „Wtedy udał się z prośbą do Stolicy
Apostolskiej o przeniesienie Matki Bożej z Kębła
do kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha
w Wąwolnicy, jako okazalszego, gdyż tamten
w Kęble był mały i zniszczony, a tym bardziej, że
benedyktyni musieli tam co dzień do odprawiania
nabożeństw dochodzić. Stolica święta takowe
przyzwolenie dała”. W dniu 8 września 1700
roku, za zgodą papieża Klemensa XII odbyło się
przeniesienie w uroczystej procesji figurki Matki
Bożej z Kębła do kościoła parafialnego
w Wąwolnicy. Figurka Matki Bożej umieszczona
została na ołtarzu głównym i w tym samym
miejscu pozostaje do dzisiaj, a ponieważ
sprowadzono ją z Kębła, dlatego nazywana jest
Kębelską. Zachowana do naszych czasów figurka
kębelska pochodzi z ok. 1440 r. Została wykonana
z pnia lipowego o wys. 85 cm i rozpiętości w
najszerszym miejscu 27 cm, w nieznanej bliżej
pracowni śląskiej lub pomorskiej. Jest działem
z tzw. cyklu Pięknych Madonn, których
prototypem była kamienna rzeźba Pięknej
Madonny z Vimpergu. Kościółek Najświętszej
Maryi Panny w Kęble został rozebrany. Na
pamiątkę na jego miejscu wierny lud postawił
figurkę ze statuą Matki Bożej. A kamień?
Początkowo pozostawał pusty, jednak później
stanęła na nim kapliczka wybudowana przez
ociemniałego i cudownie uzdrowionego w 1840
roku Franciszka Klempińskiego, mieszkańca
Wąwolnicy.
Koronacja cudownej figury papieskimi
koronami odbyła się w 700-lecie objawień - 10
września 1978 roku. Dokonał jej za zgodą papieża
Pawła VI ordynariusz lubelski ks. biskup prof. Bp
Bolesław Pylak.
Co roku, w pierwszą niedzielę września
pielgrzymi z całej Archidiecezji Lubelskiej
przybywają do Sanktuarium na uroczystości
odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny.

