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Głosujmy na nasz projekt
w ramach konkursu:
"Tu mieszkam tu żyję"
Projekt Koscioła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia
NMP Zwycięskiej w Lublinie pn. Renowacja
zabytków ruchomych z ekspozycji historycznej w
kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w
Lublinie - wotum króla Władysława Jagiełły za
zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem ubiega się o
grant w konkursie "Tu mieszkam, tu żyję",
organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego
WBK.
W ramach projektu do renowacji zostały wytypowane
zabytki: kielich mszalny z pateną (2-3 ćw. XVIIIw.),
kielich mszalny (ok. 1888r.), puszka mszalna (2 poł.
XVIIIw.), lichtarz neobarok (poł. XIXw.), lichtarze
wyższe neobarok (4 ćw. XIXw.), lichtarz niższy
neobarok (4 ćw. XIX w.), lichtarze ołtarzowe (ok. poł.
XVIIIw.), relikwiarz św. Wincentego Ferarriusza (3
ćw. XVIII w.), kandelabr 3-świecowy (XIX/XXw.),
kandelabr 5-świecowy (ok. 1900 r.).
15 grudnia poznamy listę 305 zwycięskich
organizacji, które otrzymają granty w wysokości od
2,5 do 20 tys. zł. Spośród nich, pomiędzy 15 a 21
grudnia, internauci w specjalnym głosowaniu
wybiorą trzech własnych faworytów. Mamy
nadzieję, że wśród nich znajdzie się nasz kościół i
projekt. To załeży tylko od Państwa!
Prawdopodobnie znajdziemy się na tej liście i wtedy
sukces zależy tylko od naszego internetowego
głosowania. Znajdźmy czas w ciągu tygodnia aby
odszukać
stronę
konkursu
http://www.bzwbk.pl/informacje-obanku/granty/zasady.html i odnaleźć nasz projekt,
aby oddać swój głos. Od liczby oddanych głosów
zależy dodatkowa kwota środków finansowych
umożliwiająca odnowienie naszych cennych pamiątek
po przodkach. Zwycięzcy plebiscytu Internautów
otrzymają trzy nagrody dodatkowe (2, 3,5 oraz 5 tys.
zł.) na realizację zaproponowanego w Konkursie
pomysłu. 30 grudnia jury konkursu ogłosi pełną listę
laureatów.

Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://www.bzwbk.pl/informacje-obanku/granty/zasady.html

KONCERT ADWENTOWY
W dniu dzisiejszym (14.12.) o godz. 19.00
odbędzie się koncert adwentowy w ramach cyklu
Wieczory
Muzyczne
w
Kościele
Pobrygidkowskim. W czasie koncertu wystąpi
Zespół wokalny Sine Nomine Młodzieżowego
Domu Kultury "Pod Akacją", dyrygent
Izabela Urban. W programie muzyka religijna.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

REKOLEKCJE
ADWENTOWE
prowadzi ks. Łukasz Pyda
NIEDZIELA, 15.12.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
13.15 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
PONIEDZAŁEK, 16.12.
WTOREK, 17.12
ŚRODA, 18.12.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
NIEDZIELA: podczas każdej Mszy świętej
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
7.00 – 7.45; 10.45 – 11.45; 17.45 – 18.45

ZAPRASZAMY!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 15.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 15 Gregorianka
11.00 +Wojciech, Józef, Helena
18.00 +Mirosław Górecki – 15 Gregorianka

Wtorek, 16.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 16 Gregorianka
11.00 +Mirosław Górecki – 16 Gregorianka
18.00 +Helena i Stanisław

Środa, 17.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 17 Gregorianka
11.00 +Roman
18.00 +Mirosław Górecki – 17 Gregorianka

Czwartek, 18.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 18 Gregorianka
7.30 +Janina, Stanisława(ę), Paweł, Stanisława(ę), Jan,
Stanisław, Genowefa, Stanisław, Anna, Andrzej,
Elżbieta
8.00 ZBIOROWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Lucjan Grudka (10r), Wiktoria, Piotr Grudka,
Jan, Maria Mazur
18.00 +Mirosław Górecki – 18 Gregorianka
18.00 +Ewa (29r), Tatiana

Piątek, 19.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 19 Gregorianka
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Mirosław Górecki – 19 Gregorianka

Sobota, 20.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 20 Gregorianka
7.30
11.00 +Karolina, Zofia, Janina
18.00 +Mirosław Górecki – 20 Gregorianka
18.00 +Michalina, Filip, Aleksander, Antonina, Helena
18.00 +Albina, Jan, Henryk, Edward

IV NIEDZIELA ADWENTU, 21.12.
7.00 +Aniela, Władysław, Antonii, Sławomir, Janina
8.00 +Jadwiga Zarzycka – 21 Gregorianka
9.30 +Mirosław Górecki – 21 Gregorianka
11.00 +Antoni (30r)
11.00 +Maria Borkacka (2r), Leonard, Zuzanna zmarli
z rodziny Sadurskich
12.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Alicji z racji 80
rocznicy urodzin
12.00 +Tadeusz Izdebski (2r)
13.15 +Józef Nowicki (12r) i zmarli z rodziny
Nowickich, Kotów
13.15 +Łucja, Bogdan (6r) Krawczyńscy
16.00 +Bronisław Witkowski (10r), Adela Łucja
18.00 +Maria i Eugeniusz Bissinger, Regina i Jan
Ćwierz
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.

OGŁOSZENIA
III niedziela Adwentu, 14 grudnia 2014 roku
ŚWIECE I OPŁATEK NA STÓŁ WIGILIJNY
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
zabytkowych obrazów z prezbiterium świątyni.
POBRYGIDKOWSKIE KALENDARZE
NA ROK 2015
Przy wyjściu z kościoła można nabyć Kalendarz
„Kościół Pobrygidkowski” na rok 2015. Koszt
druku kalendarza wynosi 4,50 zł. Kupując nasz
Kalendarz składamy dobrowolna ofiarę jako
cegiełkę na renowację zabytków ruchomych
w naszej świątyni.
RORATY
Zapraszamy serdecznie na Msze
święte roratnie
ku czci Najświętszej Maryi Panny:
codziennie
od poniedziałku do soboty
o godz. 7.00
Godzinki o NMP o godz. 6.40
PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
Bezimienna - 150,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w piątek godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Na przyjście
Chrystusa Króla
pójdźmy wszyscy
z pokłonem!

5. Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty /
i wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity /
a cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie /
i wszystkie narody służyć Mu będą. Ant.
6. Narodzi się nam Malutki /
a zwać się będzie Bogiem mocnym /
zasiądzie na tronie Dawida ojca swojego /
i będzie panował potężnym ramieniem. Ant.
7. Betlejem, miasto Boga Najwyższego /
z Ciebie wyjdzie Władca Izraela, /
a wyjście Jego jak od początków wieczności /
i ukaże się wielkim wobec całego świata /
a pokój nastanie na ziemi gdy On przyjdzie. Ant.
8. Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi/
i panował nam będzie Zbawiciel świata. Ant.
Kapłan: Już blisko jest Pan
Lud: Pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Nowenna do Dzieciątka Jezus
przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego
1. Raduj się Córko Syjonu /
i ciesz się wielce Córko Jeruzalem /
Oto Pan Twój przyjdzie /
i w dniu tym Światłość wielka będzie /
a z gór popłynie słodycz /
Miód i mleko popłynie z pagórków /
albowiem przyjdzie Prorok wielki /
i odnowi Jeruzalem.
Ant. Na przyjście Chrystusa Króla,
pójdźmy wszyscy z pokłonem
2. Oto przyjdzie Bóg i Człowiek, /
z domu Dawida zasiądzie na tronie/
i ujrzycie Go /
i rozraduje się serce wasze. Ant.
3. Oto przyjdzie Pan, nasz Obrońca /
Święty Izraela z królewską koroną na głowie /
i zapanuje od morza do morza, /
od wielkich wód poza krańce świata. Ant.
4. Oto ukaże się Pan / i nie zawiedzie /
chociażby zwlekał ty Go wyczekuj, /
albowiem wnet zaniecha zwłoki. Ant.

Psalm
1. Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio
a wy góry chwałę oddajcie.
Góry okryjcie się wdziękiem
a pagórki sprawiedliwością.
2. Bo Pan do nas przyjdzie
i nad swoimi ubogimi się zlituje.
Spuśćcie niebiosa rosę a obłoki Sprawiedliwego
niech się ziemia otworzy i zrodzi Zbawiciela.
3. Pamiętaj o nas, Panie
i odwiedź nas ze swoim zbawieniem.
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
4. Wyślij Baranka, Panie, Władcę Ziemi
ze skały pustyni na górę Syjonu.
Przyjdź nas wyzwolić, Panie, Boże Zastępów
Okaż nam oblicze a będziemy zbawieni.
5. Przyjdź, Panie i przynieś nam swój pokój
abyśmy z Tobą weselić się mogli.
Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie
wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje.
6. Okaż Twoją potęgę i przyjdź Panie
aby nas wszystkich zbawić.
Przyjdź, Panie nie zwlekaj
i rozerwij kajdany Twojego narodu.
c.d. na str. 4

7. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
a od Twego oblicza niechby góry spłonęły.
Przyjdź i okaż nam Twoje oblicze, Panie
Ty co siedzisz ponad Cherubami.

7. Na cały świat pokazał moc swych ramion
świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą
nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił
wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę
zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, *
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom
naszym: * Abrahamowi z potomstwem jego,
wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy
jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi
Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
* teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

8. Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu,
jak było na początku teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.
Hymn
1. Głos jasny dał się słyszeć już
i wśród ciemności dźwięcznie brzmi
daleko znikną złudne sny
bo Jezus Chrystus w górze lśni
2. Baranek Boży zbliża się
umorzyć darmo grzechów dług.
We łzach więc łączmy modły swe
o przebaczenie prosząc win.
3. Stworzyciel świata, wielki Bóg.
Swym Ciałem niosąc wolność ciał,
na ziemi przybrał postać sług
by zbawić, którym życie dał.
4. Niebieskiej łaski spływa zdrój
do czystej Rodzicielki wnętrz
i Panna bierze w Żywot Swój
nieznanych Jej tajemnic czar.
5. Przeczystej piersi żywy dom
na swą świątynię zmienia Syn
i Panna, której nie zna mąż
poczyna Boga w łonie Swym.
6. Niech chwałę przyjmie Ojciec Bóg
Jedyny także Jego Syn
i Święty Pocieszyciel Duch
aż w nieskończony wieków czas. Amen.

Matko Odkupiciela
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich
pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Czytanie, modlitwa, antyfona – różne na każdy
dzień Nowenny
Magnificat
1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,
Chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, *
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

*

Modlitwa na zakończenie
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy
coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci
coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych
bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie,
gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

*
*

Nowenna do Dzieciątka Jezus
16-24 grudnia

*

codziennie o godz. 10.45 i 17.45

ZAPRASZAMY!

