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Koncert Muzyczny
w Kościele
Pobrygidkowskim
Niedziela, 28 czerwca 2015 roku
godz. 18.45
Koncert:

ORKIESTRA
TRYBUNAŁU KORONNEGO
MIESZKAŃCOM LUBLINA
Wykonawcy:
Szymon Krzemień – wiolonczela
Przemysław Stanisławski – dyrygent
Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie
Jadwiga Jasińska - słowo

Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
20-004 Lublin, Narutowicza 6
tel./fax +48 81 7437019
http://www.pobrygidkowski.pl

REKTOR: ks. kan. mgr Dariusz Bondyra
REZYDENCI I DUSZPASTERZE:
ks. mgr Paweł Bartoszewski
ks. kan. mgr Jerzy Cieślicki
ks. kan. dr Piotr Goliszek
ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń
ks. mgr Grzegorz Musiał

W programie:
W. A. Mozart
Divertimento F dur KV 138
Allegro, Andante, Presto
L. Boccherini
Koncert wiolonczelowy C dur nr 1
Allegro, Largo, Allegro
A. Dvořák
Serenada na orkiestrę smyczkową op.22
Moderato, Tempo di Valse, Scherzo: Vivace,
Larghetto, Finale: Allegro vivace

Na okres miesięcy wakacyjnych
(lipiec i sierpień)
zawieszamy wydawanie naszego
Biuletynu Rektoralnego

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek,29 czerwca, św. Piotra i Pawła
7.00 +Ewa Skraińska – Gregorianka 29
8.00 +Jan i Helena Zalewscy w rocznicę śmierci
11.00 +Wanda Makuła - Gregorianka 29
16.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Alojzego i
Pawła z racji urodzin i imienin
18.00 +Piotr Kowal 2 miesiąc po śmierci
18.00 +Ludwik, Kazimiera Warda (10 r) i zmarli z rodziny
Wardów i Miściurów

Wtorek, 30 czerwca
7.00 +Ewa Skraińska – Gregorianka 30
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30 +Janina (3 r), Tadeusz (19 r)
11.00 +Wanda Makuła - Gregorianka 30
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski przez Teresę
18.00 +Marta Smaga (9r), Wacław Smaga, ks. Edward
Niećko, Leonard, Weronika

Środa, 1 lipca
7.00 +Maria Galińska, Aleksandra i Michał Bodak
7.30 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy popełnione
przez Teresę z prośbą o Boże miłosierdzie
11.00 +Barbara Wilgocka – Gregorianka 1
18.00 +Franciszka(ę) Królik -Gregorianka 1

Czwartek, 2 lipca
7.00 +Franciszka(ę) Królik –Gregorianka 2
7.30 +Barbara Wilgocka – Gregorianka 2
8.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO ŚW. JUDY
11.00 +Zbigniew (7 r)
18.00 + Magdalena, Jan
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, dary Ducha Świętego i udaną operację dla Moniki

Piątek, 3 lipca, św. Tomasza Apostoła
7.00 +Barbara Wilgocka – Gregorianka 3
7.00 O miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych
7.30 Za zabójstwo dzieci nienarodzonych
11.00 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Franciszka(ę) Królik –Gregorianka 3

Sobota, 4 lipca
7.00 +Franciszka(ę) Królik –Gregorianka 4
7.30 +Helena Serwinek
11.00 +Barbara Wilgocka – Gregorianka 4
18.00 +Michalina Reske (3 r)

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 lipca
7.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Weroniki i Edwarda
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata
8.00 +Barbara Wilgocka – Gregorianka 5
9.30 +Stanisław (28 r)
11.00 +Franciszka(ę) Królik -Gregorianka 5
12.00 +Adam Wadowski, zmarli z rodziny Wadowskich i
Kozłów
13.15 Za Polskich profesorów uczelni Lwowskich
pomordowanych we Lwowie w 74 rocznicę mordu
16.00 +Hanna ( 7r)
18.00 +Halina, Marta i jej syn Antonii Nałęcz Górski

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
Podziwiamy bohaterów
dzisiejszej ewangelii: Jaira – jednego z
przełożonych synagogi oraz kobietę cierpiącą na
krwotok. Zapyta ktoś: za co ich podziwiamy?
Słuszne pytanie. Zapewne wielu w pierwszym
odruchu powie; za wytrwałe dążenie i
poszukiwanie zdrowia dla córki – w przypadku
przełożonego synagogi, czy dla siebie – w
przypadku schorowanej przez lata kobiety. Ale
czy na pewno podziw należy się za te chęć
zdrowia? Zdrowie jest czymś ważnym, sami go
pragniemy dla siebie i dla najbliższych, wiemy, że
jego utarta to początek cierpienia. Często
życzymy go sobie przy różnych okazjach,
mówiąc, że jeśli będzie zdrowie to będzie
wszystko. Chyba trochę mijamy się z prawdą.
Zdrowie to wartość, ale nie najważniejsza.
Bohaterów dzisiejszej ewangelii podziwiamy za
coś innego, co pozwoliło im przetrwać czas
cierpienia i choroby. Podziwiamy ich za silną
wiarę! To ona pozwoliła owej kobiecie wytrwać
12 lat w chorobie, w końcu w tłumie odnaleźć
skrawek
płaszcza
Jezusa,
by
dostąpić
uzdrowienia. Chrystus potwierdza jej wiarę,
mówiąc: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju”. Wiara, która ocala! To jest wartość,
której winniśmy pragną i której winniśmy sobie
nawzajem życzyć. Wiara, która ocala jest
bogactwem ducha człowieka, wiara to fundament
zdrowia duchowego. Wielu ludzi fizycznie
zdrowych w dzisiejszym świecie są chorymi i
skarłowaciałymi na duchu, i nie dorównują często
tym
powalonym
przez
cierpienie,
niepełnosprawność, wykluczenie. Wiara jest
bogactwem, jest tą wartością, za którą trzeba
tęsknić i niejednokrotnie jej bronić w sobie. Bo
bywa narażona na zewnętrzne ataki, na śmiech –
tak jak w przypadku owego przełojonego
synagogi. Wielu śmiało się i z niego, i z Jezusa,
kiedy mówił, iż córeczka nie umarła, tylko śpi.
Jair zaufał słowom Chrystusa: „Nie bój się, wierz
tylko!”
Wiara ocala: i to nie tylko w perspektywie
tej ziemskiej - wielu z nas mogłoby dać
świadectwo, jak wiara pozwoliła nie jedno
przetrwać.
Niech każde wymawiane przez nas słowo
„wierzę” ma wartość w oczach Bożych i drugiego
człowieka.
xjj

OGŁOSZENIA
XIII niedziela zwykła, 28 czerwca 2015r.
1. W poniedziałek Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele będą
odprawione o godz. 7.00, 8.00, 11.00, 16.00 i 18.00.
Ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby Stolicy
Apostolskiej.
2. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 zostanie
odprawiona msza św. z okazji 74-tej rocznicy mordu
polskich profesorów we Lwowie. Serdecznie
zapraszamy.
3. Serdecznie dziękujemy za wrażliwe serce,
okazywaną pomoc i indywidualne ofiary składane na
renowację zabytkowych obrazów. W minionym
tygodniu zostały złożone ofiary na łączną kwotę
1850,00 zł i ofiara w wysokości 800,00 zł na
renowację kandelabry 3-świecowego. Bóg zapłać.
Msza św. w intencji ofiarodawców i dobrodziejów
będzie odprawiona wyjątkowo we wtorek o godz. 7.00.

Ośrodek Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. św. Brygidy
Szwedzkiej
Informujemy, że w lipcu i
sierpniu
Ośrodek będzie nieczynny!
Zapraszamy od 1 września!

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Bezimienna - 200,00 zł
Bezimienna - 3 x 50,00 zł
Bezimienna - 1.500,00 zł
Ofiara na renowację kandelabra 3-świecowego
- 800,00 zł
Najbliższa we wtorek o godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.
Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Św. Brygida
nasza patronka
23 lipca obchodzimy
święto św. Brygidy – naszej
patronki i patronki Europy.
W każdy piątek o
godz. 11.00, w intencjach
składanych przez wiernych, jest sprawowana
Msza św. ku czci ŚW. BRYGIDY - Patronki
Kościoła Pobrygidkowskiego. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy!
W TYM TYGODNIU:
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
RENOWACJA PIETY
w KAPLICY KATYŃSKIEJ
Urząd Miasta Lublin przyznał dotacje w wysokości
59.742,00 zł na renowację zabytkowej Piety z
ołtarzykiem i parą kandelabrów. Pracę renowacyjne
rozpoczną się w na początku lipca i będą trwały około
3-4 miesięcy. Przyznana dotacja stanowi 40% całego
kosztu.
Całkowity koszt prac stanowi kwota 148.680,32 zł.
Dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli,
osób związanych z naszą świątynią czy prowadzących
firmy
lub działalność gospodarczą o pomoc
finansową. Ofiary można wpłacać na konto lub można
wykorzystać druk przelewu znajdujący się na stoliku
pod chórem. Każda ofiara przyczyni się do odnowienia
tego pięknego zabytku - Piety - jedynej w Lublinie i
Regionie. W pobliżu rzeźby Matki trzymającej martwe
ciało Syna zostały ustawione urny z ziemią z Katynia,
Charkowa, Miednoje i Bykowni, z miejsc kaźni
polskich oficerów, w czasie II wojny światowej. U
stóp Piety została utworzona Kaplica Katyńska. Niech
PIETA pięknie odnowiona będzie godnym miejscem
uczczenia naszych Wielkich Bohaterów Narodowych.
Wychodząc z kościoła możemy zakupić kubek cegiełkę na renowację zabytków ruchomych będących
wyposażeniem kościoła Pobrygidkowskiego. Kubek cegiełka. Dobrowolna ofiara. Koszt wyprodukowania
kubka - cegiełki 7 zł.

Matka Boża Płacząca
z Archikatedry Lubelskiej
63 lata temu, w niedzielę 3 lipca 1949r., po
południu około godziny 16.00 przed obrazem
Matki Bożej jak zwykle modlili się ludzie. Wtedy
to siostra zakonna Barbara Sadowska zauważyła
zmiany na twarzy Matki Bożej. Pod prawym
okiem Maryi widoczna była łza. Inne osoby w
katedrze także zauważyły zjawisko. Zaczęto się
głośno modlić. Wieść o łzach na obrazie lotem
błyskawicy rozeszła się po mieście. Ze wszystkich
stron nadciągali ludzie, tak, że wieczorem nie
można było zamknąć kościoła ze względu na
napływający tłum.
Poinformowane o wszystkim władze
kościelne przypuszczały, że to naciek wilgoci
usadowił się akurat w tym miejscu. Katedra była

bardzo zniszczona podczas wojny i trwał w niej
remont. Wilgoć wydawała się więc naturalnym
wytłumaczeniem. Jednak kiedy zdjęto obraz ze
ściany okazało się, że od spodu jest suchy i o
wilgoci nie może być mowy.
Wierni jednak nie potrzebowali badań. Na
własne oczy widzieli zjawisko, doświadczali
wielkiej bliskości Boga, nawracali się, często
spowiadali po wielu latach. Ówczesne władze
oskarżyły kościół o mistyfikację a prasa pisała o
ciemnogrodzie i zacofaniu ludzi, którzy wierzą w
takie cuda. Urządzano w zakładach pracy
specjalne masówki, na których przekonywano, że
cud został sfabrykowany przez księży. Ludzie
jednak wiedzieli swoje. Do katedry zaczęły
napływać pielgrzymki z całego miasta, a wkrótce i
z całej Polski. W związku z tym Lublin odcięto od
świata. Nie sprzedawano biletów, zatrzymywano
pociągi, a na rogatkach miasta ustawiono straże.
Kiedy i to nie pomogło zaczęły się aresztowania.

Do najpoważniejszego starcia doszło 17
lipca, gdy na placu Litewskim zorganizowano
wiec rządowy. W tym samym czasie w kościele
kapucynów trwała Msza święta. Teksty liturgii
splatały się z przemówieniami partyjnymi.
Zaczęły się przepychani. Katolicy śpiewali „My
chcemy Boga”, a przez megafony skandowano
hasła „precz z klerem”. Pośród ludzi krążyli
tajniacy UB znacząc kredą ubrania najbardziej
aktywnych katolików. Kiedy ludzie się
zorientowali zaczęli uciekać, jednak milicja
zamknęła centrum tak, że trudno było się
wydostać. W bocznych uliczkach stały ciężarówki
na które ładowano zatrzymanych. Sceny z 17 lipca
w Lublinie nie różniły się niemal od hitlerowskich
łapanek.
Aresztowanych rozwożono po różnych
komisariatach. Cele były niewielkie ciemne i
wilgotne
zupełnie
nieprzystosowane
do
przetrzymywania tam ludzi. Często wcześniej
trzymano tam węgiel. Po kilku dniach większość
zatrzymanych przewożono do więzienia na
lubelskim zamku. Zasadnicze odbywanie kary
zaczynało się po procesie sądowym. Pierwszy
proces „cudaków” jak nazywano zatrzymanych w
związku z cudem, miał miejsce 20 sierpnia 1949
roku. Wybrano 15 osób spośród aresztowanych.
Sprawa odbywała się w Sądzie Grodzkim.
Zatrzymani oskarżeni zostali o udział w
zbiegowisku publicznym i czyny chuligańskie
wobec funkcjonariuszy MO. Zarzuty nie
wydawały się groźne. Wszystkich oskarżał
prokurator
Ryszard
Nafalski,
który
ku
zaskoczeniu wszystkich domagał się najwyższego
wymiaru kary ku przestrodze dla innych. Jednym
z
dowodów
na
wyjątkową
brutalność
zatrzymanych był milicjant z ręka na temblaku w
gipsie, który twierdził, że podczas aresztowania
jedna z osób tak dotkliwie go pogryzła. Wszystkie
osoby biorące udział w tym procesie otrzymały od
10 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności.
Bardzo wysoką cenę przyszło zapłacić tym, którzy
przyznawali się do wiary. Pomimo represji ludzie
przychodzili do katedry modlić się przed obrazem
Matki Bożej. Przychodzą tam do dziś. To miejsce
szczególne, gdzie wciąż wierni wypraszają nowe
łaski i dziękują za otrzymane
W 1988 roku obraz Matki Bożej Płaczącej,
jak zaczęto go nazywać, został ukoronowany
papieskimi koronami.
(Źródło: www.archikatedra.kuria.lublin.pl)
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w
Lublinie

