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Słowa te zostały zaczerpnięte z Księgi
Kapłańskiej, gdzie Pan Bóg nawołuje: „Bądźcie
więc świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11, 45).
Wezwanie do świętości jest jedną z przewodnich
myśli Starego i Nowego Testamentu oraz
fundamentalną troską Kościoła o każdego z nas.
Świat różnie podchodzi do świętości. Jest
ona tematem z jednej strony obcym współczesnej
mentalności, a z drugiej niezwykle pożądanym.
Niektórzy zdają się nie interesować świętością
w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do
osiągnięcia lub nawet niepotrzebną. Tymczasem
Jan Paweł II przekonywał, że świętość jest
głębokim, choć czasem nieuświadomionym
pragnieniem człowieka oraz odpowiedzią na wiele
nurtujących nas problemów.
Niewątpliwie
dążąc
do
świętości
powinniśmy unikać wszystkiego co ją wypacza.
Nie można ograniczać świętości jedynie do
praktyk pobożnych. Trudno ją odnaleźć także
w postawie
ucieczki
przed
życiem,
odpowiedzialnością czy światem. Świętość to nie
tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa,
ale to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy
otwarcie się na człowieka. Zamieńmy tę
teoretyczną refleksję na przykład świętości Jana
Pawła II.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 13.10., bł. Honorata Koźmińskiego
7.00 +Franciszka Goś – 10 Gregorianka
7.30 Przez wstawiennictw św. Jana Pawła II o łaskę
uzdrowienia i umocnienia w cierpienia dla Jadwigi – 9
Msza św. w nowennie
11.00 Za osoby, które nieprzygotowane giną w
katastrofach i kataklizmach
18.00 +Piotr Misiura – 13 Gregorianka
18.00 +Edward Obydz (10r)

Wtorek, 14.10
7.00 +Franciszka Goś – 11 Gregorianka
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 ----18.00 +Piotr Misiura – 14 Gregorianka

Środa, 15.10., św. Teresy z Avila
7.00 +Franciszka Goś – 12 Gregorianka
7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dniu imienin
dla Teresy
11.00
18.00 +Piotr Misiura – 15 Gregorianka
18.00 +Jadwiga Kurant

Czwartek, 16.10, św. Jadwigi Śląskiej
7.00 +Piotr Misiura – 16 Gregorianka
7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Franciszka Goś – 13 Gregorianka
18.00 +Teodor (r.), Lucyna, Paulina Smaga

Piątek, 17.10., św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 +Franciszka Goś – 14 Gregorianka
7.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Zofii i jej rodziny
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Piotr Misiura – 17 Gregorianka
18.00 +Federico, Renato

Sobota, 18.10., św. Łukasza Ewangelisty
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Kazimiery
7.30 ----11.00 +Franciszka Goś – 15 Gregorianka
18.00 +Piotr Misiura – 17 Gregorianka
18.00 +Danuta (12r)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.10
7.00 +Irena, Lucjan, Janusz
8.00 +Irena, Józef, Zuzanna, Kazimierz, Franciszka(ę),
Walenty
9.30 +Janina Wodyk (4m-c)
9.30 +Tadeusz
11.00 +Franciszka Goś – 16 Gregorianka
11.00 +Mieczysław Szczerbatko – I prezes Związków
Więźniów Politycznych okresu komunistycznego 193989 oraz za wszystkich zmarłych członków związku
12.00 +Hieronim Zdunek (13r), Kazimiera Zdunek (8r),
Kamil Więch (16r)
12.00 +Michał, Janina, Władysław, Władysława
13.15 +Andrzej Romaniuk (2m-c), Jan (3r), Stanisława
13.15 +Wanda, Wacław i zmarli z rodziny Wójcików,
Wawrzyszków
16.00 +Dariusz, Tadeusz i zmarli z rodziny Głowala,
Brodziak
18.00 +Piotr Misiura – 19 Gregorianka

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Człowiek drogą Kościoła…
„Człowiek […] jest pierwszą i podstawową
drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego
Chrystusa” (nr 14) – tak zawarł program swego
pontyfikatu w swej pierwszej encyklice
Redemptor hominis Jan Paweł II.
To On – Chrystus - dostrzega człowieka na
drogach jego życia. Dla tego człowieka umiera na
Krzyżu, powstaje z martwych, pozostaje z nim
w Eucharystii – w Kościele, nieustannie
wskazując prawdę: że człowiek jest drogą
Kościoła, każdy człowiek jest drogą dla Kościoła,
dla przyznających się do Kościoła...
Dziś obchodzimy Kolejny Dzień Papieski.
Dla św. Jana Pawła II człowiek był ciągle
wyzwaniem, oddawał się człowiekowi w swym
pielgrzymowaniu, w modlitwie: Totus Tuus - cały
twój... wszystko po to, by oczy i serce człowieka
zwrócić ku Bogu, ku tej wspaniałej uczcie, na jaką
zaprasza Bóg, jak to miało miejsce w dzisiejszej
ewangelicznej przypowieści. Gdy 25 stycznia
1979 roku Ojciec Święty udawał się do Meksyku
w pierwszą podróż swego pontyfikatu, przed
odlotem powiedział:
„Papież udaje się jako wysłannik
Ewangelii do milionów barci i sióstr, którzy
wierzą w Chrystusa, chce ich poznać, uścisnąć,
powiedzieć wszystkim – dzieciom, młodzieży,
mężczyznom, kobietom, robotnikom, rolnikom,
przedstawicielom wolnych zawodów – że Bóg ich
kocha, że Kościół ich kocha, że Papież ich
kocha...” Ojciec Święty często nazywa swoje
podróże pielgrzymkami do sanktuarium Ludu
Bożego...
We wspomnianej I encyklice Papież
określił podstawowe zadanie Kościoła jeszcze
w innych słowach: „okazywać światu Chrystusa,
pomagać każdemu człowiekowi, aby odnalazł
siebie w Nim, pomagać współczesnemu pokoleniu
braci i sióstr, ludom, narodom, ustrojom,
wszystkim – poznawać niezgłębione bogactwo
Chrystusa, bo ono jest dla każdego człowieka.
Ono jest dobrem człowieka”.
To także zadanie dla każdego z nas –
pozostających w Kościele. Człowiek jest
wezwaniem i drogą dla każdego z nas: ten
najbliższy, ukochany, z rodziny, ale także każdy
inny… winniśmy być Totus Tuus – oddani cali tej
prawdzie, że człowiek jest drogą Kościoła, czyli
naszą…
(xjj)

Fundacja
Dzieło Nowego
Tysiąclecia
Idea
stworzenia
Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” narodziła się
po
pielgrzymce
Ojca
Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została
powołana do życia w 2000 r. jako organizacja,
której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana
Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i
wspieranie
określonych
przedsięwzięć
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i
kultury. Siedzibą Fundacji jest Warszawa a
Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.
Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji.
Na czele Rady stoi ks. abp Kazimierz Nycz, a
przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob.
Do głównych celów statutowych Fundacji należy
wspieranie
rozwoju
kultury
i
nauki
chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w
Polsce;
podnoszenie
szans
edukacyjnych
młodzieży z małych miast i wsi oraz
upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła
II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody
TOTUS, prowadzi program stypendialny dla
młodzieży w wieku szkolnym, organizuje
Konkurs Akademicki o indeks na studia
dziennikarskie i polityki społecznej oraz konkurs
na studia prawnicze. Obecnie pod skrzydłami
Fundacji jest ponad dwa tysiące młodych,
zdolnych ludzi całej Polski, którzy zamieszkują
ubogie tereny kraju. Od 2005 roku Fundacja
posiada status organizacji pożytku publicznego

ZAPRASZAMY
NA
NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE
codziennie
o godz. 10.30 i 17.30
***
w niedzielę
o godz. 17.30

OGŁOSZENIA
XXVIII niedziela zwykła, 12 października 2014 r.
1. W czwartek - 16 października przypada 35 rocznica
wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Ofiary złożone na tacę w tym dniu przeznaczone są na
potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać!
2. Po przeprowadzonych pracach renowacyjnokonserwatorskich powróciły do naszej świątyni 3 obrazy,
które zostały umieszczone zgodnie z sugestią
Konserwatora Zabytków na ścianach w prezbiterium. Na
ścianie południowej zostały umieszczone obrazy:
Zwiastowanie NMP i Wniebowzięcie NMP zaś na ścianie
północnej nad wejściem do zakrystii został umieszczony
obraz św. Franciszek Salezy.
Obraz Zwiastowanie NMP z dębową ramą - materiał,
technika: deska, olej; styl: barok, czas powstania: po
połowie XVII w. Koszt renowacji - 14.030,00 zł.
Obraz św. Franciszek Salezy z dębową ramą - materiał
technika: płótno, olej; styl: barok późny; czas powstania
XVIII/XIX w. Koszt renowacji-43.848,58zł.
Obraz Wniebowzięcie NMP z dębową ramą - materiał,
technika: płótno, olej; styl: barok późny, czas powstania I
połowa XIX w. Koszt renowacji - 40.875,98 zł.
Pierwszy z nich przed renowacją świątyni znajdował się
w prezbiterium, drugi był na chórze, a trzeci w rektoracie.
Po zakończeniu prac renowacyjnych w 2012 r. obrazy
były przechowywane na chórze i ze względu na stan
zniszczenia nie były eksponowane. Na początku maja
2014 r. zostały one wystawione w kaplicy św. Judy
Tadeusza i przewiezione do pracowni konserwatorskiej w
Krakowie, w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych,
które trwały do końca września.
Koszt renowacji 98.754,55 zł. Dotacje Urzędu Miasta
Lublin i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ten
cel stanowi kwota 59.727,00 zł, zaś środki własne
kościoła wynoszą 39.027,55 zł.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu kwoty
środków własnych. W związku z tym ofiary można
składać w zakrystii czy dokonując wpłaty na konto
kościoła (druki przelewów na stoliku pod chórem).
Również taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona
na ten cel. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła
będzie można nabyć także kalendarz na rok 2015. Mamy
nadzieję, że wspólnym wysiłkiem zbierzemy wymaganą
kwotę na wkład własny. Za wszystkie ofiary składamy
Bóg Zapłać!

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 wtorek godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Jestem
Matką Bożą Różańcową
Szóste objawienie się Matki Bożej
13 października 1917r.
Ze wspomnień Siostry Łucji
(tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria,
Fatima, grudzień 2002r.)
Wyszliśmy
z
domu
bardzo
wcześnie,
bo
liczyliśmy się z opóźnieniem
w drodze. Ludzie przyszli
masami. Deszcz padał ulewny.
Moja matka w obawie, że jest
to ostatni dzień mojego życia,
z sercem rozdartym z powodu
niepewności tego, co mogło
się
stać,
chciała
mi
towarzyszyć. Na drodze sceny
jak w poprzednim miesiącu,
ale liczniejsze i bardziej
wzruszające. Nawet błoto nie
przeszkadzało tym ludziom,
aby klękać w postawie
pokornej i błagalnej. Gdyśmy
przybyli do Cova da Iria koło
skalnego dębu, pod wpływem
wewnętrznego
natchnienia
prosiłam ludzi o zamknięcie
parasoli, aby móc odmówić
różaniec. Niedługo potem
zobaczyliśmy odblask światła, a następnie Naszą
Panią nad dębem skalnym.
- „Czego Pani sobie ode mnie życzy?”
- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na
moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską
Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu
codziennie odmawiać różaniec. Wojna się
skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu”.
- „Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy: czy
zechciałaby Pani uzdrowić kilku chorych
i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej”.
- „Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić
i niech proszą o przebaczenie swoich
grzechów”.

- „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga
grzechami, już i tak został bardzo obrażony”.
Znowu
rozchyliła
szeroko
ręce
promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się
unosiła, Jej własny blask odbijał się od słońca.
Oto, Ekscelencjo, powód dlaczego zawołałam,
aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim
nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku,
gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności.
Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu
wewnętrznego, który mnie do
tego zmusił.
Kiedy Nasza Pani
znikła
w
nieskończonej
odległości
firmamentu,
zobaczyliśmy
po
stronie
słońca
św.
Józefa
z Dzieciątkiem Jezus i Naszą
Dobrą Panią ubraną w bieli, w
płaszczu niebieskim. Zdawało
się,
że
św.
Józef
z Dzieciątkiem
błogosławi
świat ruchami ręki na kształt
krzyża.
Krótko potem ta wizja
znikła i zobaczyliśmy Pana
Jezusa z Matką Najświętszą.
Miałam wrażenie, że jest to
Matka Boska Bolesna.
Pan Jezus wydawał się
błogosławić świat w ten
sposób jak św. Józef. Znikło
i to widzenie i zdaje się, że
jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską.

Modlitwa
Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na
Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim
życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił
nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie,
udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice
Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy
Maryi, umieli godnie naśladować to co one
zawierają" a otrzymali to co one obiecują. Przez
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje
i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem
Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

I ze smutnym wyrazem twarzy dodała:
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w Lublinie

