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XV Dzień Papieski
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”
11 października 2015 roku
Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty
Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: „Jan
Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak
powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako
papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie,
gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z
rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba
towarzyszy i go wspiera”. Idąc za myślą Ojca
Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła
decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski
będziemy obchodzili 11 października pod hasłem
Jan Paweł II – Patron Rodziny
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codziennie
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ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń
ks. mgr Grzegorz Musiał
ks. dr Marcin Zieliński

KALENDARZE NA ROK 2016
JUŻ WKRÓTCE!
We wspólnocie naszego kościoła po raz
kolejny
przygotowaliśmy
okolicznościowy
kalendarz. Kalendarz na rok 2016 jest ilustrowany
zdjęciami z naszej świątyni oraz zawiera
informacje dotyczące życia naszej wspólnoty.
Zapraszamy już w najbliższym czasie do nabycia
kalendarza.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 5.10., św. Faustyny Kowalskiej
7.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 5
7.30 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 5
7.30 +Mariusz Zawadzki
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem
Matki Bożej, z prośbą o dalszą opiekę i Boże
błogosławieństwo
18.00 +Zmarłych z rodziny Basińskich i zmarłych przyjaciół

Wtorek, 6.10
7.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 6
7.00 +Maria, Józef Madejewskich
7.30 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 6
11.00
18.00 +Roman (10 r), Zofia, Stanisław, Jan
18.00 O światło Ducha Świętego dla lekarzy i Boże
błogosławieństwo dla Mirosławy

Środa, 7.10., NMP Różańcowej
7.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 7
7.30 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 7
11.00 +Erazm Maria Fasting
18.00 +Maria Szabatowska (25 r)
18.00 W intencji Aleksandry i Jacka

Czwartek, 8.10
7.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 8
7.30 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 8
8.00 MSZA ŚW. WOTYWNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i jej
rodziny
18.00 +Władysława Romanica, Leon Kowalczyk

Piątek, 9.10, bł. Wincentego Kadłubka
7.00 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 9
7.30 +Barbara Różycka
11.00 MSZA ŚW. WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 9

Sobota, 10.10
7.00 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 10
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 10
18.00 Za pomordowanych w Katyniu i zmarłych w
katastrofie pod Smoleńskiem
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy
z okazji rocznicy przyjęcia Chrztu świętego

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.10
7.00 +Jadwiga Zarzycka – Gregorianka 11
8.00 +ks. Tadeusz Repich, ks. Jan
9.30 +o. Czesław Studnicki – Gregorianka 11
9.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Ryszardy
12.00 +Genowefa (20 r)
12.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Świętego dla Justyny z racji 18 urodzin
13.15 +Irena (5 r) i Stefan (10 r) Stępkowscy
13.15 Msza Święta chrzcielna Marcel Machlarz
16.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo w realizacji
planów życiowych dla Krzysztofa
18.00 +Teodora Wiśniewska (1 r), Krzysztof Buczek;
Krystyna, Jan i Stefan Wiśniewskich, Marianna i Stefan
Zdunek, oraz za dusze cierpiące w czyśćcu
18.00 Za wstawiennictwem Matki Bożej o życie wieczne dla
Marianny Późniak, syna Mariana oraz dziadków Zofii i
Aleksandra Huzarek

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
«Mojżesz pozwolił napisać
list rozwodowy i oddalić...»
Dziś
list
rozwodowy
Mojżesza w zaskakujący sposób
znajduje wielu zwolenników.
Fascynuje ich bynajmniej nie sama postać
Mojżesza czy jego prorocza misja; także nie
Pascha spożywana pospiesznie przed wyjściem z
Egiptu ani nie przejście przez Morze Czerwone
odkupione potem 40-to letnią pustynną tułaczką.
Także Dekalog czy perspektywa Ziemi Obiecanej
nie wzbudza tyle entuzjazmu, co właśnie list
rozwodowy. To swego rodzaju list rozwodowy
(rozwód) z tym „co było na początku”, iż Bóg
stworzył człowieka, stworzył niewiastę i
mężczyznę, aby byli jednym ciałem. Rosnąca
liczba rozwodu w krajach Europy i w Polsce
(ponad 30%) potwierdzają te przypuszczenia.
I zapewne, tak bohaterom dzisiejszej
ewangelii, jak i współczesnym „zwolennikom”
listów rozwodowych nie potrzebne są słowa, które
wnoszą dysharmonię i złe samopoczucie w
uporządkowane życie ich małego światka. Tak
właśnie odbierają słowa Chrystusa:
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie...”
Wam? To znaczy tylko im – bohaterom
dzisiejszej ewangelii, czy także nam? Odczuwamy
w przedziwny sposób dotknięcie tych słów
Chrystusa; często bowiem wygrywa w nas właśnie
zatwardziałość serc, lokalna mądrość i własne
autorytety, samouwielbienie, niewrażliwość czy
nawet ślepota serc pojona, jak w dzisiejszej
ewangelii kwasem faryzejskim.
Może więc grozi nam pokolenie
spadkobierców listu rozwodowego, swego rodzaju
rozwodu z tym „co było na początku’.
Powiedziałbym, że jest to list, który nie dotyka już
tylko tajemnicy samego małżeństwa, ale jest to list
rozwodowy ze światem podstawowych wartości,
list otwierający drogę do wizji człowieka, którego
filozof Robert Musil nazwał człowiekiem bez
wartości. O takich ludziach wspomina Apokalipsa
św. Jana, iż nie są ani zimni, ani gorący. A nie
takich uczniów pragnie Chrystus!
(xjj)
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
XXVII niedziela zwykła,
4 października 2015r.
1. W najbliższy wtorek 6
października po mszy świętej o
godzinie 18.00 spotkanie Koła
Żywego Różańca i zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 15

lat prowadzi program stypendialny wyrównujący
szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z
małych miejscowości. W tym roku obejmie
pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. Środki
na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze
zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego.
Kwesta w polskich i zagranicznych parafiach oraz na
ulicach miast odbędzie się w przyszłą Niedzielę 11
października w XV Jubileuszowym Dniu Papieskim
pod hasłem: „Jan Paweł II - Patron Rodziny”.
3.
Po
raz
kolejny
został
przygotowany
okolicznościowy kalendarz na rok 2016. Kalendarz
Kościół Pobrygidkowski jest ilustrowany zdjęciami
z naszej świątyni oraz zawiera informacje dotyczące
życia naszej wspólnoty. W przyszłą niedzielę
kalendarz będzie do nabycia jako nasza Cegiełka na
renowację zabytkowej Piety.
4. Od poniedziałku rozpocznie się już ostatni etap

prac
konserwatorskich
przy
zabytkowym
ołtarzyku z Pietą. Już niedługo będziemy mogli
zobaczyć nowy blask piękna tego jedynego w
Lublinie i Regionie zabytku.

Centrum Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. św. Brygidy
Szwedzkiej
przy Kościele Rektoralnym
p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
Dyżury: od poniedziałku do czwartku
w godz. 16.00-18.00
Poniedziałek – psycholog
Wtorek – psycholog, prawnik
Środa – terapeuta ds. uzależnień
Czwartek – pracownik socjalny, pedagog
Wejście do Ośrodka – drzwi główne do „starego”
rektoratu, przy wejściu domofon.
tel.: 48 81 52 58 831 wew. 31
e-mail: pobrygidkowski@diecezja.lublin.pl

PORADY SĄ BEZPŁATNE

Relikwie
Bł. Wincentego Kadłubka
w naszej świątyni
W dniu 29 września
1974
roku
odbyła
się
uroczystość
intronizacji
cząstki
relikwii
b. Wincentego, sprowadzonej z inicjatywy
i staraniem ks. Kan. Dra S. Młynarczyka
z klasztoru OO. Cystersów w Jędrzejowie. W tym
tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy
Błogosławionego (9 października).
Wincenty urodził się w Karwowie pod
Opatowem pomiędzy 1155 a 1160 r. Największe
dzieło jego życia i literatury tamtych czasów to
Kronika polska (Chronica Polonorum). Gdy w
1207 r. umarł biskup krakowski, Pełka, na jego
następcę został wybrany Wincenty. On zaś po
dziesięciu
latach
pasterzowania
diecezji
krakowskiej, za pozwoleniem papieża Honoriusza
III w 1218 r. Wincenty zrzekł się urzędu. Czuł, że
spełnił zadanie swojego życia i postanowił
wstąpić do klasztoru. Wybrał sobie opactwo
cystersów w Jędrzejowie, przy kościele, który sam
konsekrował. Zgodnie z zasadą ascetyczną "Bogu
wszystko - sobie nic" pozostawił swój majątek
rodowy, bogactwo i splendor urzędu biskupiego, i
- jak podaje tradycja - boso i pieszo jako pokutnik
udał się do klasztoru. Wincenty zmarł w
Jędrzejowie 8 marca 1223 r. i został pochowany w
prezbiterium klasztornego kościoła, co może
świadczyć o tym, że zmarł w opinii świętości.
26 kwietnia 1633 r. dokonano otwarcia
grobu Wincentego. Ciało znaleziono prawie
nienaruszone, co przyczyniło się do rozbudzenia
jego czci. W roku 1764 Kongregacja Obrzędów
zatwierdziła kult, a papież Klemens XIII podpisał
odpowiednią bullę, co równało się formalnej
beatyfikacji.
(za www.brewiarz.pl)

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
bezimienna 2 x 100,00 zł
bezimienna 5 x 50,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w sobotę o godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty
Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Maryja wzorem
kontemplacji
Kontemplacyjny
charakter
różańca świętego płynie z doświadczenia
Maryi, która jest niedoścignionym
wzorem kontemplacji Chrystusa. W
Liście Apostolskim Jana Pawła II
Rosarium Virginis Mariae czytamy, że
oblicze Syna należy do Niej ze
szczególnego tytułu. To w jej łonie
ukształtowało się, biorąc od Niej
również ludzkie podobieństwo, które
wskazuje na jeszcze większą z
pewnością bliskość duchową. Nikt nie
oddawał się równie pilnie kontemplowaniu
Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej
Serca skupiły się w jakiś sposób na Nim już w
chwili Zwiastowania, gdy Go poczęła za sprawą
Ducha Świętego. Kiedy wydała Go na świat w
Betlejem, również Jej oczy cielesne spoglądały
czule na oblicze Syna, którego «owinęła w
pieluszki i położyła w żłobie ».
Odtąd Jej spojrzenie, zawsze pełne
adorującego zadziwienia, już nigdy się od Niego
nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem
pytającym, jak po Jego zaginięciu w świątyni:
«Synu, czemuś nam to uczynił?»; będzie to
zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, zdolne do
czytania w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania
Jego ukrytych uczuć i odgadywania Jego decyzji,
tak jak w Kanie. Kiedy indziej będzie spojrzeniem
pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie
będzie to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie
„rodzącej”, skoro Maryja nie ograniczy się tylko
do
współudziału
w
męce
i
śmierci
Jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna
powierzonego Jej w osobie umiłowanego ucznia.
W wielkanocny poranek będzie to spojrzenie
rozpromienione radością Zmartwychwstania, a
wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy spojrzenie
rozpalone wylaniem Ducha.
Maryja żyje z oczyma zwróconymi na
Chrystusa Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej
duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności,
sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil
swego życia obok Syna. To te wspomnienia
stanowiły niejako „różaniec”, który Ona sama
nieustannie odmawiała w dniach swego
ziemskiego życia.
Maryja stale przypomina wiernym
„tajemnice” swego Syna, pragnąc, by je
kontemplowano, i by dzięki temu mogły wydać z

siebie całą swą zbawczą moc. Odmawiając
różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w
spojrzenie Maryi i żyje jej wspomnieniami.

Tajemnice Różańca Świętego
Różaniec święty to modlitwa
kontemplacyjna. I choć ma charakter
maryjny, jest modlitwą o sercu
chrystologicznym. Przypomina i poddaje
naszemu rozważaniu najważniejsze
wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego
Matki. Wydarzenia te zostały nazwane
tajemnicami i podzielone na 4 części.
CZ. I. TAJEMNICE RADOSNE
(poniedziałek, sobota)
1.
2.
3.
4.
5.

Zwiastowanie Maryi
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Znalezienie Jezusa w świątyni
CZ. II. TAJEMNICE ŚWIATŁA
(czwartek)

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
CZ. III. TAJEMNICE BOLESNE
(wtorek, piątek)
1.
2.
3.
4.
5.

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Droga Krzyżowa
Śmierć Jezusa na krzyżu
CZ. IV. TAJEMNICE CHWALEBNE
(środa, niedziela)

1.
2.
3.
4.
5.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie NMP
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i
ziemi

Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w
Lublinie

