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Oczekiwanie,
czekanie jest wymiarem,
który przekracza całe
nasze istnienie osobiste,
rodzinne i społeczne.
Oczekiwanie jest obecne
w tysiącu
sytuacji,
począwszy od tych
najmniejszych
i
najbardziej banalnych,
aż po najważniejsze, które angażują nas
całkowicie i do głębi.
W okresie Adwentu każdy z nas może
zadać sobie pytanie, zwłaszcza w tym okresie,
który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia:
a ja na co czekam? Na co, w tym okresie swego
życia, czeka moje serce? A pytanie to można
stawiać na szczeblu rodziny, wspólnoty czy
narodu. Na co czekamy razem? Co łączy nasze
dążenia, co czyni je wspólnymi?
Zaduszki Pobrygidkowskie
Dziś po każdej Mszy św.
NIEDZIELA i ŚWIĘTA
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.00; 13.15; 16.00; 18.00
DNI POWSZEDNIE
7.00; 7.30; 11.00; 18.00
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

Dziś, w niedzielę, w ostatni dzień listopada, po
każdej mszy świętej, w krótkiej modlitwie
będziemy polecamy Bogu dusze wszystkich
zmarłych, których życie związane było z naszą
świątynią: duszę króla Władysława Jagiełły –
fundatora naszej świątyni, poległych w bitwie pod
Grunwaldem, dusze Ojców Brygidów, Sióstr
Brygidek, Sióstr Wizytek i Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej, księży pracujących w naszym
kościele, Polek i Polaków poległych w obronie
niepodległości Ojczyzny, zamordowanych na
Golgocie Wschodu, pochowanych w kryptach
naszego kościoła i na dawnym cmentarzu wokół
kościoła, dobrodziejów i wiernych naszego
kościoła, którzy odeszli już do Pana.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym!
Miejscem upamiętniającym ich wszystkich jest
umieszczona obok ołtarza św. Józefa płyta
nagrobna z XV w.
więcej na str. 4

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 1.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 1 Gregorianka
7.30 +Stanisław, Józef, Czesław, Zenobia
11.00 O Boże błogosławieństwa, potrzebne łaski,
zdrowie i dary Ducha Świętego dla Grzegorza z racji 46
rocznicy urodzin
18.00 +Mirosław Górecki – 1 Gregorianka

Wtorek, 2.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 2 Gregorianka
7.30 +Marianna (rocznica śmierci) i zmarli z rodziny
11.00 +Barbara Nalepa (8m-c)
18.00 +Władysław, Władysława(ę), Michał, Janina
18.00 +Mirosław Górecki – 2 Gregorianka

Środa, 3.12., św. Franciszka Ksawerego
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 3 Gregorianka
7.30 +Marek i Wacław Młynarczyk
11.00 +Tadeusz, Franciszka(ę), Jan, zmarli z
Krawczyków, Zdunkowskich, Daniluków, Korulczyków,
Kołodyjów, Janina Fus
18.00 +Mariusz Darnowski (2r)
18.00 +Mirosław Górecki – 3 Gregorianka

Czwartek, 4.12., św. Barbary
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 4 Gregorianka
7.30 +Mirosław Górecki – 4 Gregorianka
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Franciszek, Piotr, Juliana, Zenon
18.00 +Barbara

Piątek, 5.12, I PIĄTEK MIESIĄCA
7.00 Przebłagalna za zabójstwa dzieci nienarodzonych
7.00 +Ewa (3m-c)
7.30 +Jadwiga Zarzycka – 5 Gregorianka
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Mirosław Górecki – 5 Gregorianka
18.00 O miłosierdzie Boże dla cierpiących w czyśćcu

Sobota, 6.12., I SOBOTA M-CA, św. Mikołaja
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 6 Gregorianka
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Helena i za zmarłych przyjaciół z Świętej Lipki
18.00 +Mirosław Górecki – 6 Gregorianka
18.00 +Andrzej Przegaliński (30r), Maria Jańczyk
Przegalińska (6r)

II NIEDZIELA ADWENTU, 7.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 7 Gregorianka
8.00
9.30 +Mirosław Górecki – 7 Gregorianka
11.00 +Marek Maciąg (27r) i zmarłych z jego rodziny
12.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Henryka i
Władysławy
12.00 +Marszałek Józef Piłsudski (147 rocznica urodzin)
12.00 +Stanisław Marczewski (8r)
13.15 +Bogdan, Ksawera(ę), Piotr i zmarli z rodziny
Pawłowskich, Helena, Antoni z rodziny Piesiaków
16.00 +Jan Kanadys, Stanisława(ę), Helena, Piotr
18.00 Zmarli z rodziny Stelmasiaków i Parzychowskich
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
Adventus…
Nasze życie pełne jest
różnego rodzaju oczekiwań, nasze życie jest
nieustannie zapatrzone w przyszłość. A na tle tych
oczekiwań wyrasta najważniejsze, do którego
skłania
nas
dzisiejsza
liturgia
Słowa
i rozpoczynający się czas Adwentu; więcej to
oczekiwanie jest fundamentem wszelkich innych
naszych oczekiwań i naszego spoglądania
w przyszłość... Jakie to oczekiwanie?
Na przyjście Pana...!
Czy zatem Pan nie przyszedł? Czy nie
wypełniły się oczekiwania i nadzieje Narodu
Wybranego na przyjście Mesjasza?
Wypełniły się! Pan przyszedł na ziemię,
Bóg z miłości przychodzi do człowieka
w Chrystusie Jezusie! Przychodzi w rodzinie!
Całe piękno tego przyjścia Syna Bożego
w Betlejem
przeżywamy
każdego
roku
u rodzinnego Wigilijnego Stołu! Szukamy tego
piękna, odkrywamy je ciągle na nowo, czujemy,
że w tym przyjściu jest tajemnica, która dotyczy
każdego z nas, to przyjście nadaje nowy sens
życiu człowieka…
Współczesny świat jakby nie do końca
daje wiarę temu, iż narodzenie Chrystusa to
historyczny fakt: przyszedł On w określonym
miejscu i czasie, stał się materią, życiem,
człowiekiem, ciałem. Zaistniał w historii,
a historia? Ta, która dzieje się na naszych oczach
skomercjalizowała jego przyjście, uczyniła je,
często w imię ideologicznych przesłanek, wielkim
wydarzeniem handlowym i rozrywkowym. Dla
wielu nie oznacza nic innego poza prezentami
i kolorowymi światłami. To, co dla jednych jest
sensem życiem ciągle na nowo odkrywanym
w czasie Adwentu, dla innych jest jakimś antysensem!
Pan zatem przyszedł w Betlejem (po
hebrajsku: bet-lehem = dom chleba), więcej
nieustannie przychodzi – w Eucharystii, którą
sprawujemy w naszych świątyniach – domach
Chleba. Zapytam więc raz jeszcze: na przyjście
kogo lub czego oczekujemy?
Jest moi drodzy, jeszcze jedna prawda –
dla współczesnego świata bardziej niewygodna
i nie popularna niż ta z Betlejem. To przyjście
(adventus), przyjście Chrystusa na końcu czasów,
by dokonało się Jego ostateczne spotkanie
z człowiekiem
(xjj)

ŚWIECE „CARITAS”
OPŁATKI WIGILIJNE
W okresie adwentu, z inicjatywy Caritas, w całej
Archidiecezji
Lubelskiej
organizowana
jest
przedświąteczna zbiórka ofiar do puszek pod hasłem
„Gwiazdka Nadziei” oraz Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom, którego znakiem jest specjalna świeca.
Małe i duże świece z napisem Caritas zadomowiły się
na wigilijnych stołach wzbogacając bożonarodzeniową
tradycję. Świece Caritas w cenie 5,00, 13,00 lub 15,00
zł i opłatek można będzie nabyć przy wyjściu z
kościoła. Ofiary za opłatki przeznaczone są na spłatę
zobowiązań powstałych po renowacji 3 zabytkowych
obrazów z prezbiterium świątyni. Do całkowitej

spłaty należności za renowację obrazów
brakuje jeszcze kwoty w wysokości 7.200,00 zł.

POBRYGIDKOWSKIE
KALENDARZE NA ROK 2015
Pozostało
jeszcze
kilkadziesiąt
egzemplarzy
Kalendarza "Kościół Pobrygidkowski" na rok 2015.
Zwracamy się także z prośbą, aby ten kalendarz
zagościł w każdym domu, przypominając o pięknie
naszej świątyni. Może będzie także formą prezentu dla
naszych bliskich czy znajomych z okazji zbliżającego
się Mikołaja czy Świątecznej Gwiazdki. Niech to
będzie także nasz wspólny wkład umożliwiający
kontynuację przywrócenia nieznanego i ukrytego
piękna najcenniejszych pamiątek dziedzictwa naszych
przodków. Koszt druku kalendarza wynosi 4,50 zł.
Kupując nasz Kalendarz składamy dobrowolna ofiarę
jako cegiełkę na renowację zabytków ruchomych.

INTENCJE NA GRUDZIEŃ
OGÓLNA:
Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i
nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
MISYJNA:
Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary,
byli autentycznymi ewangelizatorami.

Zmiana tajemnic różańcowych we wtorek po
Mszy św. o godz. 18.00 . Zapraszamy
PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Bezimienna 200,00 zł
Najbliższa w sobotę godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Św. Barbara
Nasza „dawna” Patronka
(wspomnienie liturgiczne 4 grudnia)
Nasza świątynia została wzniesiona na miejscu
istniejącej wcześniej kaplicy Najświętszej Maryi
Panny, św. Barbary i św. Zofii, poświęconej przez
biskupa krakowskiego Piotra Wysza w 1396 roku.
Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich
okolicznościach poniosła śmierć. Przypuszcza się,
że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie
prześladowań za panowania cesarza Maksymiana
Galeriusza (305-311) było najkrwawsze.

Dobry człowiek
29 listopada minęła
23. rocznica
śmierci
ks.
profesora
Mieczysława
Brzozowskiego,
rektora
naszego kościoła w latach
1976-1982.
Na jednej ze ścian
widnieje pamiątkowa tablica
upamiętniająca jego osobę –
DOBREGO CZŁOWIEKA.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Już dziś zapraszamy na
rekolekcje
adwentowe
w naszym kościele. Rozpoczną
się one w III niedzielę
Adwentu (14 grudnia) i
potrwają do środy. Msze święte
z naukami rekolekcyjnymi:
w niedzielę jak zawsze, na tygodniu: 7.00, 11.00
i 18.00 Poprowadzi je ks. Łukasz Pyda.
Postarajmy się tak zaplanować czas
przedświąteczny, abyśmy mogli uczestniczyć
w naukach rekolekcyjnych i w sakramencie
pokuty i pojednania.

Msze święte roratnie
ku czci Najświętszej Maryi Panny
w naszym kościele
codziennie o godz. 7.00
Godzinki o NMP o godz. 6.40

Zapraszamy!

Nagrobna płyta z XV w.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny Zwycięskiej wzniesiony jako votum
króla Władysława Jagiełły budowany był
w Lublinie w latach 1412- 1426. Znajduje się przy
jednym z głównych traktów komunikacyjnych
tego miasta. Ponieważ znajdował się poza jego
murami często był najeżdżany i grabiony. Przez to
nie zachowało się wiele pamiątek z czasów Sióstr
Brygidek, które zamieszkiwały klasztor od 1426 r.
Jedną z niech jest kamienna płyta nagrobna, która
pochodzi ona z drugiej połowy XV w.
W tym wieku funkcjonowały trzy typy płyt
nagrobnych: inskrypcyjne – zdobione wyłącznie
napisem, heraldyczne- gdzie herby pełniły funkcje
informacyjną (najczęściej znajdowała się tam też
inskrypcja) oraz figuralne, gdzie nośnikiem była
podobizna zmarłego.
W naszej świątyni znajduję się płyta
z herbem i łacińską inskrypcją, Zachowała się ona
w dwóch częściach. Powróciła po dwóch latach
z konserwacji,
którą
przeprowadzono
na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Płyta wykonana jest z jednego bloku skały
marglistej. Skała ta należy do skał osadowych,
przejściowych pomiędzy skałami węglanowymi
a skałami detrycznymi, składa się przede
wszystkim z wapienia (bardzo popularnego
materiału budowlanego używanego w naszym
regionie). Lico kamienia ze względu na jego
wyjściową strukturę i teksturę jest chropowate w
przeciwieństwie do innych płyt w naszej świątyni.
W obramowaniu płyty znajdują się wyryte
inskrypcje (‘’Sub an(no) d(om)ini mcc [---] I [---]
I [---]om […] I [---] ), głębokość liter jak i herbu
znajdującego się w centralnej części płyty
(nieczytelny herb to poprzeczna belka, na końcu
której znajdują się rozwidlenia wpisane
w prostokątną ramkę zakończoną półkoliście) jest
znacząca i wynosi około 3mm, co służyło do
wlewu masy bitumiczno-żywicznej, która przez
swoją głęboką barwę złocistego brązu oraz
świetlistości zastygłej masy, miała uwypuklać
wartości wizualne płyty. W niektórych miejscach
pod masą żywiczną, w miejscach rytu znajdowała
się brunatno czarna monochromia, która wraz
z ołowiem tworzyła barierę izolacyjną dla
wylewanej masy.
Stan zachowania przed konserwacją:
Gotycka płyta nagrobna zachowała się w dwóch
fragmentach. Jeden z nich został odnaleziony
podczas przekładania posadzki w 1903 r. Sześć lat
później odnotowano, że została wmurowana
w poprzeczną ścianę kościoła dzielącą przestrzeń

od sąsiedniej kapliczki w elewacji wschodniej.
Drugą część płyty znaleziono podczas prac
renowacyjnych kościoła w ołtarzu głównym gdzie
był używana jako pierwszy stopień schodów,
które prowadziły na dawną ambonę. Do czasu
demontażu
(29.05.2012r.)
znajdowała
się
w Kaplicy św. Barbary, obecnie Kaplicy
Katyńskiej.
Na zabytkowej gotyckiej płycie w części
licowej widać liczne ubytki, przetarcia, pęknięcia,
które
są
spowodowane
nieprawidłowym
użytkowaniem oraz miejscem przechowywania
zabytku. Widoczne są również działania mające
na celu „scalenie” obydwu części w jedną całość:
resztki zapraw, barwne zacierki warstwy. Masa
żywiczna wypełniająca litery zachowała się
fragmentarycznie w jednej z części płyty (napis)
oraz w obramieniu herbu.
Jeden z fragmentów posiada strukturalne
pęknięcie, które biegnie pionowo na całej
grubości płyty. Napis inskrypcyjny został prawie
całkowicie wytarty, nie zachowały się na nim ani
masa wypełniająca, ani warstwa malarska
znajdująca się pod nią. Widoczny jest też duży
okrągły płaski ubytek od lica powstały
prawdopodobnie od mechanicznego nacisku
związanego ze stąpaniem po płycie.
Cel i założenia konserwatorskie: Prace
profilaktyczno - zabezpieczające miały na celu
powstrzymanie procesów destrukcyjnych oraz
dyskretne uczytelnienie formy zabytku poprzez
przeprowadzenie konserwacji zachowawczej,
mającej
na
celu
oczyszczenie
obiektu
z nawarstwień
powstałych
wskutek
przeprowadzonych wcześniej napraw, jak i złego
przechowywania. Konieczne było wzmocnienie
struktury
zdestruowanego
kamienia
oraz
wypełnienie
i
ustabilizowanie
groźnego,
głębokiego pęknięcia biegnącego w masie skalnej.
Zostały zabezpieczone oryginalne substancje
i warstwy zdobnicze.
Miejsce ekspozycji: Po przeprowadzeniu
prac konserwatorskich gotycka płyta nagrobna
z XV w. została umieszczona na ścianie
południowej nawy bocznej, po jej lewej stronie,
tuż obok ołtarza św. Józefa i w pobliżu gotyckiego
krucyfiksu z XV w.
Od tego roku, w każdą ostatnią niedzielę
listopada przy tej zabytkowej nagrobnej płycie
odbywać się będą Zaduszki Pobrygidkowskie
modlitwa za dusze wszystkich związanych z naszą
świątynią i naszą wspólnotą.
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej
w Lublinie

