Biuletyn Rektoralny
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW., 14 WRZEŚNIA 2014 r. NR 28 (155)
PROGRAM
NAWIEDZENIA OBRAZU
MATKI BOŻEJ LATYCZOWSKIEJ
W NASZYM KOŚCIELE
17-18 września 2014r.
ŚRODA, 17.09.
17.30. Powitanie Obrazu przed głównym
wejściem do świątyni
18.00. Uroczysta Eucharystia
19.00. Modlitwa Różańcowa (Tajemnice radosne)
20.00. Modlitwa Różańcowa (Tajemnice światła))
21.00. Apel Jasnogórski
CZWARTEK, 18.09.

MATKA BOŻA LATYCZOWSKA
Miasto Latyczów (na Ukrainie) rozciąga
się na otoczonej wzgórzami podolskiej równinie,
u ujścia rzeki Wołk do Bugu. O założeniu miasta
nie ma pewnych wiadomości. Latyczów, wraz
z całym Podolem, w 1366 r. został włączony przez
króla Kazimierza III Wielkiego do Królestwa
Polskiego. Około 1430 r. wybudowano
w Latyczowie
drewniany
kościół
pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i erygowano parafię rzymskokatolicką. Kościół
i całe miasto zostały spalone w 1453 r. podczas
napadu Tatarów. Ciągłe najazdy Tatarów
uniemożliwiały rozwój miasta.
dokończenie na str. 3

7.00. Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie
7.30. Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie
8.00. Msza św. w intencjach wiernych za
wstawiennictwem NMP i św. Judy Tadeusza
9.00. Msza św. dla uczniów ze Szkoły Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej
10.30. Nabożeństwo Maryjne
11.00. Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie
zakończona modlitwą Anioł Pański
12.00 – 13.30. Adoracja indywidualna
13.30 – 15.00. Czuwanie Maryjne Sióstr
Albertynek
15.00. Czuwanie Maryjne Sióstr Urszulanek UR
16.30. Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie
17.00. Pożegnanie Obrazu Matki Bożej
Latyczowskiej

ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ MODLITWY

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 15.09., NMP Bolesnej
7.00 +Czesław Lisiecki – 15 Gregorianka
7.30 +Eugeniusz Bator – 8 Gregorianka
11.00 +Janina i Stanisław Raciborscy
18.00 Za zmarłych z rodziny Suprynowicz
Wtorek, 16.09., św. Korneliusza
7.00 +Eugeniusz Bator – 9 Gregorianka
7.30 W intencji Magdaleny o potrzebne łaski, oraz Anny i Michała
o szczęśliwe narodziny dziecka i błogosławieństwo dla nich
11.00 +Czesław Lisiecki – 16 Gregorianka
18.00 +Małgorzata Kyc
18.00 O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Joanny z racji
imienin
Środa, 17.09.
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z racji
urodzin
7.00 +Jan Bojarski, zmarli z rodziny i cierpiący w czyśćcu
7.30
9.30 W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, za pomordowanych,
poległych i zmarłych na zesłaniu
11.00 +Czesław Lisiecki – 17 Gregorianka
18.00 W intencji ofiarodawców
18.00 +Eugeniusz Bator – 10 Gregorianka
Czwartek, 18.09., św. Stanisława Kostki
7.00 +Czesław Lisiecki – 18 Gregorianka
7.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
głęboką wiarę, nadzieję i miłość dla Haliny i Henryka Skrzypek
8.00 W intencjach wiernych przez wstawiennictwo NMP i św.
Judy Tadeusza
11.00 +Eugeniusz Bator – 11 Gregorianka
18.00 +Jan Brydniak (4r)
Piątek, 19.09., św. Januarego
7.00 +Czesław Lisiecki – 19 Gregorianka
7.30 +Eugeniusz Bator – 12 Gregorianka
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Stanisława Bojarska, zmarli z rodziny i cierpiący w czyśćcu
Sobota, 20.09., św. Andrzeja Kim Taegon
7.00 +Eugeniusz Bator – 13 Gregorianka
7.30 +Zofia i Zenon, Marianna i Józef
11.00 +Czesław Lisiecki – 20 Gregorianka
16.30 Ślub: Artur, Katarzyna
18.00 O błogosławieństwo Boże w nauce i zdrowie dla Aleksandry
i Mikołaja
18.00 +Mirosław Stojak
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.09.
7.00 +Janina, Edmund Wrzeszcz i Stefania, Tadeusz Ludwian
8.00 +Wiesław i za wszystkich cierpiących w czyśćcu
9.30 +Czesław Lisiecki – 21 Gregorianka
11.00 +Jerzy Hutnicki (2r)
11.00 +Marianna (11r)
12.00 +Eugeniusz Bator – 14 Gregorianka
12.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Krzemieńskich
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 +Zdzisław (21r), Helena, Bolesław
16.00 Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Elżbiety
i Piotra oraz z racji 18-tych urodzin Beaty i 21-szych urodzin
Moniki z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i dary Duch Świętego
18.00 +Stanisław, Henryk, Aniela, Jan, Felicja z rodziny
Kołodziejczyków

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
Co kryją w sobie te słowa:
podwyższenie
drzewa
Krzyża Świętego?
Na pewno prawdę
historyczną. Kiedy w roku
70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez
Rzymian, nastały wielkie prześladowania uczniów
Chrystusa trwające prawie 300 lat. Po edykcie
Mediolańskim, po ustaniu prześladowań, matka
cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena,
około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym
umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach
Krzyż znaleziono, a z datą 14 września łączy się
poświęcenie dwóch bazylik zbudowanych z tej
okazji w Jerozolimie, gdzie spoczęły relikwie
Krzyża
Świętego.
To
było
uroczyste
podwyższenie. Ale co jeszcze oznaczają te słowa?
Czy tylko prawdę historyczną?
Jest jeszcze głębsza prawda, która opisuje
dziś Księga Liczb, a do której nawiązuje w
rozmowie z Nikodemem Chrystus: to historia
ukąszonych na pustyni Izraelczyków, którzy
szemrali przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi.
Ludzkie szemranie zniszczyło to, co Izrael miał
najcenniejsze; Przymierze z Bogiem, przyjaźń
z Bogiem. Jej znakiem było wyprowadzenie
z niewoli egipskiej. Lud, który doświadczył
miłości Boga, odtrąca Go, odrzuca prawdę
o Bogu, wybiera szemranie, a nawet chęć powrotu
do niewoli. Z tej kłopotliwej sytuacji ratuje ich
Mojżesz poprzez wywyższenie miedzianego węża
na pustyni: każdy ukąszony, który spojrzał na
węża powracał do życia. To wywyższenie miało
przywrócić pamięć tym, którzy odwrócili się od
Boga.
Nawiązując do tej historii Jezus mówi
o wywyższeniu Syna Człowieczego, o swym
ukrzyżowaniu. To wywyższenie ma doprowadzić
do Przymierza każdego człowieka z Bogiem.
W Krzyżu dokonuje się Nowe Przymierze,
którego my wszyscy jesteśmy uczestnikami: tak
ci, którzy trwają jak Maryja z Janem pod
Krzyżem, jak ci, którzy szemrają przecie Bogu
i Jego wyznawcom. W Krzyżu mają dostęp do
miłości Boga, i jeśli tylko spojrzą na Niego,
otworzą się, doświadczą tej miłości miłosiernej,
otrzymają życie, jak niegdyś ci ukąszeni na
pustyni Izraelici. Tamci wrócili tylko do życia
ziemskiego, o ileż bardziej ci, których odkupił
Chrystus na krzyżu.
(xjj)

OGŁOSZENIA
Święto Podwyższenia Krzyża Św.,
14 września 2014r.

1. W najbliższą środę 17.09
i czwartek
18.09
naszą
świątynię nawiedzi obraz Matki Bożej
Latyczowskiej.
Szczegółowy
program
nawiedzenia znajduje się w Biuletynie
Rektoralnym oraz na tablicy ogłoszeń przed
kościołem. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy przed wizerunkiem Matki Jezusa.
2. Przygotowane zostały kalendarze na rok 2015,
w których odnajdziemy wiele zdjęć, pokazujących
piękno naszej świątyni. Koszt druku jednego
egzemplarza to 4zł 50gr. Do spłaty za nowe ławki,
które mamy w prezbiterium kościoła pozostało
9250,00zł. Wkład własny za renowację obrazów,
które niebawem wrócą do świątyni wyniesie około
39 000zł. Dobrowolne ofiary za kalendarze będą
przeznaczone na uregulowanie tych kosztów.
Dziękujemy za każdą ofiarę, która przyczynia się
do tego, że kościół staje się piękniejszy.
Kalendarze można nabyć przy wyjściu z kościoła.
3. W ramach Wieczorów Muzycznych w Kościele
Pobrygidkowskim, 20.09 w sobotę o godzinie
19.00 z programem „Muzyka dawna – spotkajmy
się” w naszej świątyni wystąpi kwartet wokalny –
TEMPUS. W programie utwory Wacława
z Szamotuł i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
Wstęp wolny.
4. W ostatnim tygodniu na konto kościoła
wpłynęły dwie wpłaty o łącznej kwocie 550zł.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie prac
renowacyjnych prowadzonych w naszym kościele.
Bóg zapłać! Msza święta za ofiarodawców będzie
odprawiona w najbliższą środę o godzinie 18.00.

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 w środę o godz. 18.00.
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

MATKA BOŻA
LATYCZOWSKA
dokończenie ze str. 1.

Pod koniec XVI
wieku
do
Latyczowa
przybyli
z
Rzymu
dominikanie z kopią obrazu
Matki Bożej Śnieżnej, którą
otrzymali w darze od papieża Klemensa VIII,
z błogosławieństwem na pracę misyjną. W 1832 r.
klasztor Dominikanów został ukazem carskim
skasowany, a zakonnicy wywiezieni.
Parafię przejęli księża diecezjalni, którzy
nie szczędzili starań, aby odnowić świątynię
i zachować w niej dawne pamiątki.
W 1933 r. z rozkazu Sowietów zamknięto
latyczowską świątynię i rozpoczął się proces
strasznej dewastacji. Dopiero w 1989 r. wierni
odzyskali kościół i dzięki pomocy, głównie
Polaków, dokonuje się proces odbudowy
sanktuarium.
Obraz Matki Bożej czczony w Latyczowie
namalowano około poł. XVI wieku. Jest to kopia
Madonny z rzymskiej Bazyliki Santa Maria
Maggiore. Nie są znane ani autor, ani miejsce
powstania obrazu. Od początku obecności
w latyczowskiej świątyni obraz zasłynął wieloma
cudami. Dominikanie zabrali obraz do Lwowa (do
kościoła pw. Bożego Ciała), chroniąc go podczas
rozruchów powstańczych, jakie wybuchły pod
wodzą Bohdana Chmielnickiego w 1648 r.
Cudowny obraz powrócił do Latyczowa
w 1722 r. W 1778 r. papież Pius VI wydał dekret
o jego koronacji i przysłał z Rzymu złote korony.
W czasie I wojny światowej obraz był
chroniony przez jakiś czas w Winnicy
(Pietniczany), następnie powrócił do Latyczowa.
Nieco później znalazł się w Warszawie. Wreszcie
decyzją władz kościelnych w listopadzie 1935 r.
został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie
w okresie międzywojennym cieszył się wielkim
kultem. W 1945 r., w obawie przed kradzieżą lub
profanacją, cudowny obraz został wywieziony
przez
siostry ze
Zgromadzenia
Służek
Najświętszej Maryi Panny do Lublina, gdzie do
przebywał po dziś dzień w zakonnej kaplicy przy
ul. I Armii Wojska Polskiego 9.
15 września 2014 roku rozpoczęła się
peregrynacja Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej
po kościołach miasta Lublina. Celem peregrynacji
jest Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w
Lublinie, gdzie od 4 października w tym obrazie
Maryja będzie otoczona kultem wiernych.

Podwyższenie
Krzyża Świętego
W roku 70 Jerozolima
została zdobyta i zburzona przez
Rzymian.
Nastały
wielkie
prześladowania religii Chrystusa
trwające prawie 300 lat. Dopiero po
ustaniu
prześladowań,
matka
cesarza rzymskiego Konstantyna,
św. Helena, około 320 roku kazała
szukać Krzyża, na którym umarł
Pan
Jezus.
Po
długich
poszukiwaniach Krzyż znaleziono
14 września 320 r. W związku
z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na
Golgocie
dwie
bazyliki:
Męczenników
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis).
Bazylika Męczenników nazywana była także
Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się
uroczyste
poświęcenie
i
przekazanie
miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę
pamiątkę obchodzono co roku 13 września
uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
Później przeniesiono to święto na 14 września najpierw dla tych kościołów, które posiadały
relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła
Powszechnego.
W 614 r. na Ziemię Świętą napadli
Persowie pod wodzą Chozroeza. Zburzyli
wówczas wszystkie kościoły, także i kościół
Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci
doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą.
Cały świat modlił się o odzyskanie Krzyża
Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz
odniósł nad Chozroezem, w traktacie pokojowym
Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej
relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz
chciał na swoich ramionach zanieść Krzyż
Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero
wówczas, kiedy zdjął swoje królewskie szaty. Jest
to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla
Jerozolimskiego (+387) wiemy, że już za jego
czasów czcigodną relikwię podzielono na drobne
części i rozesłano je niemal po wszystkich
okolicznych kościołach.
Największą część drzewa Krzyża świętego
posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli.
Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część
relikwii. Stosunkowo dużą część Krzyża świętego
posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod
Kielcami. Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża

świętego znajduje się w Bazylice
Krzyża Świętego w Rzymie.
Największą część Krzyża
świętego w Polsce posiadał kościół
dominikanów w Lublinie. Niejasne
przekazy mówią, że przywiózł ją w
roku
1420
biskup
Andrzej,
dominikanin z Krakowa, który
otrzymał ją w darze od księcia
kijowskiego Iwana w roku 1387.
Ów książę Iwan (Iwo) przyjechał
jakoby wraz z relikwią do Lublina
i został pochowany w kościele
dominikańskim.
Inny
przekaz
powiada, że biskup Andrzej
uratował
relikwię
przed
wywiezieniem jej z Kijowa do
Moskwy, która pretendowała do „bycia trzecim
Rzymem”. Uciekając z relikwią i trumną księcia
Iwana Holszańskiego do Krakowa, zatrzymał się
po drodze w Łucku, a następnie w Lublinie u OO.
Dominikanów. Ruszył stąd do Krakowa, ale po
drodze konie stanęły i nie chciały jechać dalej.
Ruszyły raźno dopiero wtedy, gdy obrócono
dyszel ku Lublinowi. Tak mówi legenda,
w rzeczywistości inne siły zatrzymały biskupa. Ze
względów politycznych relikwia musiała zniknąć
z Kijowa, ale również ze względów politycznych
nie mogła pojawić się w Krakowie. Groził nie
tylko konflikt z patriarchatem Konstantynopola,
metropolią moskiewską i całym prawosławiem.
Groziła nowa fala skarg do papieża ze strony
wrogich Krzyżaków i obrażonych Habsburgów.
Teraz
doszłoby
jeszcze
oskarżenie
o uprowadzenie najświętszej relikwii Rusi. Biskup
Andrzej otrzymał wyraźne instrukcje: ukryjesz
relikwię w klasztorze dominikanów w Lublinie,
zwiążesz swoich współbraci przysięgą milczenia
i osiądziesz w ich klasztorze na resztę swoich dni.
I tak się stało. Wszelkie ślady w archiwach
dominikańskich i aktach kancelarii królewskiej na
Wawelu zostały starannie zatarte. Kult relikwii
mógł się pojawić dopiero po podpisaniu Unii
Lubelskiej, kiedy już dawno nie było księstwa
kijowskiego, a województwo kijowskie należało
do Korony
W roku 1991 skradziono relikwię Drzewa
Krzyża Świętego z bazyliki dominikańskiej
w Lublinie. Po dziś dzień nie wiadomo, gdzie się
znajduje.
(Źródło: http://brewiarz.pl/
http://www.lublin.dominikanie.pl/)

Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w
Lublinie

