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Ukazała się łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Tt 2, 11

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Już za klika dni w czasie Mszy Świętej Pasterskiej usłyszymy te właśnie słowa z Listu
św. Pawła do Tytusa: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim
ludziom”. Jesteśmy pośród wielu pokoleń, których udziałem jest ta Łaska – Bóg staje
się jednym z nas, aby nas do Siebie prowadzić! Wykorzystajmy tę Łaskę! I jak jest Ona
źródłem radości przy Wigilijnym Stole i w dni Narodzenia Pańskiego, tak niech stanie
się źródłem chrześcijańskiej radości na każdy dzień nadchodzącego czasu. Tego Wam
z serca życzymy!
Wasi Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 22.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 22 Gregorianka
7.30 O zdrowie i udaną operację dla Bożeny
11.00 +Bolesław
18.00 +Mirosław Górecki – 22 Gregorianka
18.00 +Janina, Mieczysław, Jacek, Leokadia, Stanisława(ę),
zmarli z rodziny i przyjaciele
Wtorek, 23.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 23 Gregorianka
7.30 O zdrowie i udaną operację dla Bożeny
11.00 +Mirosław Górecki – 23 Gregorianka
18.00 +Maria Krupa (1r)
18.00 +Wiktoria (imieninowa)
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
dary Ducha Świętego dla Jolanty z racji urodzin
Środa, 24.12., Wigilia Bożego Narodzenia
7.00 Za zmarłych z Lipińskich, Słowińskich, Sikorów,
Krzymowskich, Masłowskich, Federowiczów
7.30 +Jadwiga Zarzycka – 24 Gregorianka
11.00 +Mirosław Górecki – 24 Gregorianka
24.00 W intencji ofiarodawców
24.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Żurawskich
24.00 O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława i Teresy
24.00 W intencji wspólnoty Kościoła Pobrygidkowskiego
24.00 Za fundatora świątyni i spoczywających w kryptach
24.00 W intencjach pracowników i słuchaczy RADIA LUBLIN
Czwartek, 25.12., NARODZENIE PAŃSKIE
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 25 Gregorianka
8.00 +Mirosław Górecki – 25 Gregorianka
9.30 +Adam, Anna, Zdzisław
11.00+Czesława (26r) i zmarli z rodz. Ładniaków i Woźniców
12.00 +Józef, Aniela, Feliks, Marianna, Tomasz
13.15 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
z racji 50 rocznicy ślubu Moniki i Leszka Harasiów
16.00 +Stanisława, Janina, Aleksandra Romanowskich
18.00 +Jan Kulesza
Piątek, 26.12., św. Szczepana
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 26 Gregorianka
8.00 O zdrowie i udaną operację dla Bożeny
9.30 +Mieczysława
11.00 + Stanisława(ę) Kandys (8r), Jan, Marianna, Aleksander
12.00 +Andrzej Hałłas
13.15 +Mirosław Górecki – 26 Gregorianka
16.00 +Genowefa Balicka (1r)
18.00 +Jerzy
Sobota, 27.12., św. Jana Apostoła
7.00 +Teodozja Perucka
7.00 +Jan, Katarzyna, Władysław, Julia, Wacława(ę),
Katarzyna i zmarli z rodziny Gadzałów
7.30 +Jadwiga Zarzycka – 27 Gregorianka
11.00 +Mirosław Górecki – 27 Gregorianka
16.00 Ślub: Małgorzata i Piotr, Chrzest: Weronika i Oskar
18.00 +Władysław (37r)
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 28.12.
7.00 +Jadwiga Zarzycka – 28 Gregorianka
8.00 O zdrowie i udaną operację dla Bożeny
9.30 +Ludomira (10r), Antoni (11r) Jezierscy, Irena,
Mieczysław Stylscy, Patrycja Pidek
9.30 +Małgorzata, Marek, Stanisław
11.00
Dziękczynno-błagalna
z
prośbą
o
Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski, dar wzajemnej miłości z
racji 1 rocznicy ślubu Anny i Jarosława
11.00 +Tomasz Jabłoński w rocznicę urodzin i imienin
12.00 +Eugeniusz, za jego rodziców Katarzynę i Jana Kucałów
13.15 +Mirosław Górecki – 28 Gregorianka
16.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
z racji 80 rocznicy urodzin Zofii Bukowskiej
18.00 +Stefania (9r), Marianna, Jakub

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Już w środę Wigilia
Narodzenia
Pańskiego
i zupełnie inny świat, jakoś
promienny, radosny, łagodny,
nadziejny, dobry, ludzie tacy
życzliwi dla siebie, czujący wiążącą ich miłość ku
sobie... miłość ku innym, także tym obcym, dla
których zostawiają wolne nakrycie przy stole,
miłość ku tym, którzy jeszcze ostatniej Wilii
dzielili się opłatkiem... Do tego radość bycia
z sobą posunięta często do łez, miłych
wspomnień, tęsknot..
Skąd to wszystko w naszych domach, taka
przemiana, skąd w nas nagle tyle ciepła i miłości,
gdzie zginęła szara ciemna strona życia? Co
objawia w rzeczywistości owa tradycyjna gwiazda
na niebie?
Świąteczna
Liturgia
Słowa
daje
odpowiedź: „Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju
mroków zabłysło światło. Albowiem Dziecię się
nam narodziło...” To będzie znakiem dla was:
„znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki
i położone w żłobie”.
Żłób – kolebka, ku której dziś zwracamy
nasze oczy, cudowna kolebka z Dzieciątkiem
Jezus, dzięki której ta niezwykła noc!
Kolebka, ku której zwracają się nasze
serca, my sami, nasze rodziny, cały świat!
Kolebka świata! Dziecię Jezus!
Źródło owej wspaniałej miłości, owej
mocy, która rozświetla ciemności, wydaje walkę
złu, przemienia smutek w radość, łzy bólu - w łzy
spokoju; źródło owej mocy, która drzemie w nas,
a którą On potrafi obudzić..
Dziecię Jezus, źródło radości, której
życzymy sobie nawzajem tak obficie w te dni,
nadziei na lepsze - wyglądane z utęsknieniem
jutro; źródło wiary, tak niejednokrotnie jeszcze
niedoskonałej czy chwiejącej się w przemianach
świata, w końcu źródło tęsknoty za wspaniałym
światem leżącym u stóp małego Jezusa... - nawet
jeśli okoliczności Jego narodzin nie napawały
zbytnim optymizmem: brak miejsca w gospodzie,
marny
żłób
w
stajence,
towarzystwo
przypadkowych zwierząt, a jednak Jego Osoba
przesłania to wszystko, także dziś i pozwala
odkryć, najpierw pasterzom, potem Mędrcom
i rzeszom tych, którzy nas poprzedzili, przedziwną
nadzieję na lepszy świat!
(xjj)
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ŚWIECE CARITAS
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 na wigilijny stół. Świece
Caritas w cenie 5,00, 13,00 lub 15,00 zł i opłatek
można 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 również 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: od
poniedziałku do środy włącznie o godz. 7.00
Godzinki o NMP o godz. 6.40.
NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
W poniedziałek i wtorek o godz. 10.40 i 17.40,
w środę, w Wigilię Bożego Narodzenia o godz.
10.40 i 23.40.
TRANSMISJA MSZY ŚW. PASTERSKIEJ
W RADIO LUBLIN
Miło nam poinformować wspólnotę Kościoła
Pobrygidkowskiego, iż tegoroczna Msza Święta
Pasterska będzie transmitowana przez publiczne
RADIO LUBLIN. Przekażmy tę informację do
naszych najbliższych, którzy z różnych powodów
nie mogą uczestniczyć fizycznie, a są z naszą
świątynia związani.

ŚW. SZCZEPAN
PIERWSZY MĘCZENNIK
Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co „wieniec”
i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub
Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św.
Szczepan się urodził. Jego greckie imię
wskazywałoby na to, że był nawróconym
hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym,
czyli posługującym się na co dzień językiem
greckim. Nie są nam znane szczegóły jego
wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają
się od czasu wybrania go na diakona Kościoła.
Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi
ubogim. Według Dziejów Apostolskich, „pełen
łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię z
mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje
przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej
Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy
chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale
lekceważył wolę Boga. Publicznie wyznał
Chrystusa, za co został ukamienowany. Jest
określany mianem Protomartyr - pierwszy
męczennik.
Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele
zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt
spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej
rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami
świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i
znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w
kościele zboże na pamiątkę kamienowania
Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano
„szczodrym”, gdyż służba dworska składała
panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a
nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem
pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło,
było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.
PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
Bezimienna 100,00 zł
Bezimienna 100,00 zł
Bezimienna 300,00 zł
Bezimienna 100,00 zł
Bezimienna 500,00 zł
Bezimienna 10.000,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa Msza św. na Pasterce.
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty
Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Wieczór Wigilijny w rodzinie
Już jutro będziemy przeżywać w naszych
rodzinach wieczór Wigilii Bożego Narodzenia.
„Wigilia”, wyraz pochodzenia łacińskiego, znaczy
tyle, co czuwanie, straż, warta. Wigilia
początkowo oznaczała nabożeństwa całonocne
czy też wieczorne, poprzedzające większą
uroczystość kościelną. W naszym kraju „wigilią”
lub też niekiedy „wilią” nazywa się tradycyjną
wieczerzę spożywaną w przeddzień uroczystości
Bożego Narodzenia - 24 grudnia. W Polsce
Wigilia przyjęła się w XVIII w., powszechną
tradycją stała się w wieku XX.
Stół wigilijny zaściela obrus biały,
przypominający ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim
znajduje się siano dla przypomnienia sianka, na
którym spoczywało Boże Dziecię. Jeśli ktoś
z rodziny w tym roku przeniósł się
do wieczności, zostawia się i dla
niego pełne nakrycie. Wierzymy
bowiem, że w tajemnicy świętych
obcowania dusze naszych bliskich
w
tak
uroczystej
chwili
przeżywają
radość
Bożego
Narodzenia
wraz
z
nami.
Przygotowuje się również osobną
zastawę
dla
gościa,
który
w wieczór wigilijny może się
przypadkowo
zjawić.
Tego
bowiem wieczoru nie może nikt
być samotny czy też głodny.
Zwyczajem jest również, że cały
dzień obowiązuje post ścisły.
W czasie wigilii podajemy tylko
potrawy postne,
w
liczbie
nieparzystej, ale tak różnorodne,
by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło
dawać w ciągu roku.
Wieczerzę rozpoczyna zapaleniem świecy
i modlitwą ojciec rodziny lub najstarszy
domownik. Najczęściej czyni to, gdy dzieci
zobaczą pierwszą gwiazdkę na niebie – symbol
gwiazdy betlejemskiej zwiastującej narodzenie
Jezusa. W modlitwie poleca sie Bogu wszystkich
domowników, krewnych, przyjaciół; pamięta sie
także o zmarłych. Następnie jest czytany opis
narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza
(rozdz. 2). Po krótkim przemówieniu każdy
z domowników bierze opłatek do ręki i wszyscy
składają sobie życzenia. Z tej okazji także
wszyscy przepraszają się wzajemnie i darują sobie
urazy.
Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba
anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmują.

Tak więc Chrystus narodzony jednoczy
wszystkich swoich wyznawców. Opłatek, być
może, pochodzi od eulogów pierwszych wieków,
czyli od chlebów błogosławionych w czasie Mszy
świętej, jak to jest w zwyczaju jeszcze dzisiaj
u prawosławnych.
Po złożeniu sobie życzeń zabierają się
uczestnicy do uczty, po której udaje się każdy do
choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent
gwiazdkowy. Choinka to zwyczaj dawny,
pochodzący jeszcze z czasów pogańskich
a rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów
germańskich. W dniach przesilenia: zimy i nocy,
kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe,
zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły,
jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa
życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad
ciemnością. Kościół chętnie ten zwyczaj przejął
jako zapowiedź i znak, jako typ
i figurę Jezusa Chrystusa. On był
dla
rodzaju
ludzkiego
prawdziwym rajskim drzewem
żywota.
Ucztę kończą kolędy, które
śpiewa się do Pasterki. Obyczaj
śpiewania kolęd wywodzi się od
rzymskich kolęd styczniowych,
związanych
ze
świętem
odradzającego się słońca. W swej
pierwotnej szacie było to życzenie
pomyślności w domu i w
gospodarstwie. Nie ma narodu
katolickiego, który by nie miał
własnych kolęd. Polska należy do
krajów, posiadających w swoim
dorobku
kulturalnym
i
folklorystycznym
ponad
500
kolęd, co stanowi swoisty rekord.
W okresie pomiędzy Bożym Narodzeniem
a Uroczystością Trzech Króli kolędy śpiewają
tzw. przebierańcy czy kolędnicy, którzy
odwiedzają domy. Zwyczaj to dawny. Wspomina
o nim już w wieku XVI Mikołaj Rej. Wywodzi
swój początek z misteriów średniowiecznych,
odprawianych po kościołach. Żacy przenieśli ten
zwyczaj na ulice, obchodząc domy i zbierając
datki. Dzisiaj chłopcy kontynuują tę tradycję,
przedstawiając Heroda, trzech Króli, śmierć,
pasterzy, aniołów. Bywa, że idzie także Żyd.
Chłopcy niosą często szopkę lub gwiazdę, grają
i śpiewają kolędy, pastorałki i okazyjnie ułożone
przyśpiewki.
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół Rektoralny
p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w Lublinie

