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UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Msze święte w naszym kościele,
jak w każdą niedzielę:
7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.15, 16.00, 18.00
Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych
o godz. 17.30
Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja żałobna
wewnątrz świątyni z modlitwą za zmarłych.
***
Msze święte na cmentarzach Lublina:
przy ul. Lipowej o godz. 15.00
przy ul. Unickiej o godz. 15.00
przy ul. Męczenników Majdanka o godz. 12.00

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH
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. dr Piotr Goliszek
ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń
ks. mgr Grzegorz Musiał
ks. ppłk mgr Krzysztof Pietrzniak
ks. dr Marcin Zieliński

Msze święte w naszym kościele:
7.00, 7.30, 11.00, 18.00
Różaniec w intencji zmarłych o 10.30 i 17.30
Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja żałobna
wewnątrz świątyni z modlitwą za zmarłych.

WYPOMINKI
W zakrystii lub do oznakowanych puszek
w kościele możemy już składać kartki
wspominkowe z imionami naszych bliskich
zmarłych. W ich intencji modlić się będziemy
modlitwą różańcową podczas nabożeństw przez
cały miesiąc listopad.
Nabożeństwa będą odprawiane codziennie
o godz. 10.30 i 17.30, a w niedziele o godz. 17.30.
Na kartce można zaznaczyć godzinę i dzień,
w którym chcemy by modlono się za naszych
zmarłych. Daje to okazję do osobistego
uczestnictwa w nabożeństwie.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 2.11.
7.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 2
7.30 + Wiesława Wójcik - gregorianka 2
11.00 +Maria/5r/ Kazimierz/27r/ Zbigniew Kosior i zm. z
rodz. Kosiorów
18.00 O życie wieczne dla Władysławy, Stanisława,
Czesława, Władysława, Haliny, Janiny, zm. z Dziurków.

Wtorek, 3.11.
7.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 3
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Wiesława Wójcik - gregorianka 3
18.00 +Helena, Stanisław

Środa, 4.11., św. Karola Boromeusza
7.00 + Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 4
7.30 + Wiesława Wójcik - gregorianka 4
11.00 +Eugeniusz Kabasiński
18.00 +Jerzy

Czwartek, 5.11.
7.00 +Genowefa Janczarek /21r/
7.30 + Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 5
7.30 + Mariusz Zawadzki
8.00 WOTYWNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Wiesława Wójcik - gregorianka 5
18.00 +Janina /21r/, zm. z Maciejewskich, Markiszów,
Madejów
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i szczęśliwą
podróż dla Krystyny

Piątek, 6.11., PIERWSZY PIĄTEK
7.00 O miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych
7.30 Przebłagalna za grzechy zabójstwa dzieci
nienarodzonych
7.30 Wiesława Wójcik - gregorianka 6
11.00 WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 6

Sobota, 7.11., PIERWSZA SOBOTA
7.00 + Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 7
7.00 + Tadeusz, Czesława
7.30 +Wiesława Wójcik - gregorianka 7
11.00 +Roman i jego rodzice i rodzeństwo.
14.00 Ślub Kamila i Mateusz
18.00 Do Świętej Rodziny z Nazaretu prośba o łaskę nieba
dla zmarłych z rodzin Sulowskich, Kuleszy, Styczyńskich,
Zientarów,
Pędziszów,
Romanowskich,
Dziurków,
Suprynowiczów, Wrońskich, Gawronów, Ściborów,
Mierzwów, Dejneków, Kiełbasów, Bielaków, Kowalczyków

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.
7.00 +Paulina i Karol
8.00 +Józefa Monik, Krystyna Puzio, Józef Mełgieś i zm. z
rodz.
9.30 +Jan i zm z rodziny, oraz zm z rodz Wołowik
9.30 +Wiesława Wójcik- gregorianka 8
11.00 +Zdzisław Sadurski/13r/, Adela i Stanisław Przybysz
12.00 +Helena Gęca /14r/ Mieczysław Gęca, zm z rodz
Siczków
12.00 Zaduszki Kresowe
13.15 +Zofia i Marian Raichel, Józef, Ryszard, zm. z rodz
Raichel i Kępa
16.00 +Bronisława Obuch-Woszczatyńska - gregorianka 8
16.00 W intencji ojczyzny- Ogień Niepodległości
18.00 +Józefa/15r/ Antoni, zm z rodz.
18.00 O życie wieczne dla Marii, Weroniki, Mariana,
Stanisława, zm. z rozdz. Dziurków

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
„Ja, Jan, ujrzałem
innego anioła […] mającego
pieczęć Boga żywego. […]
Potem ujrzałem wielki tłum,
którego nikt nie mógł policzyć […] stojący przed
tronem i przed Barankiem”.
Zazdrościmy Janowi tej apokaliptycznej
wizji. Z jednej strony wzbudza w nas
zaniepokojenie, może u innych niedowierzanie,
ale z drugiej strony rozbudza naszą ciekawość
i otwiera drogę do szukania odpowiedzi na
pytanie: co dalej? co po śmierci?
Któż z nas nie czynił spekulacji odnośnie
życia po śmierci: i dorośli, i młodzi, i nawet
dzieci, kiedy pytają dlaczego odchodzi babcia,
dziadek, a może czasem rodzic.. Któż
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o ciągłość
istnienia po biologicznej śmierci, nie rozmyślał
o niebie, czyśćcu czy piekle, o rzeczach
ostatecznych, które czekają człowieka.
Któż nie wybiegał myślami w daleką,
nieznaną przyszłość, nie prowadził wędrówki
poza granice wyobraźni i choć napotykał kruchość
słów i dowodów, to formułował odważne opinie
o życiu po tamtej stronie. Jedni uważają, że nie
ma nic, że śmierć to koniec wszystkiego, salto
w nicość i przepaść – czasem myślę, jak tacy
ludzie odnajdują sens życia, bo to trudne
niesamowicie. Drudzy sens życia łączą z życiem
po życiu. Każdy z nas czuje przemijanie,
szczególnie takiego dnia jak dziś. Każdy z nas,
zapatrzony w nagrobkowy znicz, czuje, że życie
jest jak płomień palącej się świecy. Zostanie
zdmuchnięty, lub dotrwa do końca, lecz zgaśnie
na pewno. Ale jednocześnie czujemy, i to mocno
czujemy w sobie, że nie przemijamy do końca.
Nie przemijają ci, nad grobami których stoimy,
ich pamięć w nas trwa i dopóki trwa – oni żyją!
Czujemy to! Czas, który przemija jednocześnie
omija miejsca, osoby, które wspominamy.
Tajemnica! Czujemy życie, przestrzeń, tajemnicę,
jakąś krainę ducha, w której nie ma pożegnań,
czujemy duszę, która nie przemija, ale żyje!
Czujemy to, dziś w duchowej łączności ze
społecznością Wszystkich Świętych – czujemy to!
(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.

W TYM TYGODNIU:
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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

WSPIERAMY
RENOWACJĘ PIETY!
Zapraszamy do nabycia naszego
kalendarza na rok 2016 przy
wyjściu z kościoła lub w zakrystii.
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą
na dokończenie renowacji zabytkowej Piety i
ołtarzyka. Renowację możemy także wspierać
przez wpłaty na konto kościoła: 07 1500 1520
1215 2008 3567 0000

Centrum Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. św. Brygidy
Szwedzkiej
przy Kościele Rektoralnym
p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
Narutowicza 6, 20-004 Lublin
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

1. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie
się
zmiana
tajemnic
różańcowych.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.
2. W niedzielę 8 listopada o godz. 16.00 zostanie
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i
poległych Legionistów dla uczestników sztafety
rowerowej pod nazwą Ogień Niepodległości.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w
intencji Ojczyzny.
3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej:
Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny i naszego
Biuletynu.

INTENCJE APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LISTOPAD
OGÓLNA: Abyśmy potrafili otworzyć się na
osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również
z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
EWANGELIZACYJNA: Aby Pasterze Kościoła,
głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć
im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

BIBLIOTEKA KATOLICKA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

16.00 - 20.00
08.00 - 12.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

Kontakt: 81 525 88 31 wew. 39

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
Bezimienna 250,00 zł
Bezimienna 100,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa we wtorek 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Odpust
za wiernych
zmarłych
Od Uroczystości
Wszystkich Świętych do
dnia 8 listopada wierni
mogą uzyskać odpust zupełny, który może zostać
ofiarowany za zmarłego. Dzieje się to w sytuacji,
kiedy w tych dniach wierny pobożnie nawiedzi
cmentarz i przynajmniej w myśli pomodli się za
zmarłych; w dzień wspomnienia wszystkich
wiernych zmarłych (lub za zgoda ordynariusza, w
Uroczystość Wszystkich Świętych) nawiedzi
pobożnie kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze
nasz i Wierzę w Boga.
Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że
odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi
warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków
wstępnych,
potrzebnych
do
otrzymania
jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź św.,
przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji
papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty
wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji
osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w
intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie
przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Pozostawia się jednak wiernym możliwość
odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy,
zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania
odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego
przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.
Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo
nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy
odpust będzie tylko cząstkowy.
Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem
kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do
winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod pewnymi określonymi
warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i
prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze
skarbca zasług Chrystusa i świętych" (KKK
1471). Aby zrozumieć tę naukę i praktykę
Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma
podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas
komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp
do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa
się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie
pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i
następuje przywrócenie komunii z Bogiem.
Jednakże każdy grzech, nawet powszedni,

powoduje nieuporządkowane przywiązanie do
stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na
ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym
czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co
nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie
kary doczesnej określa się terminem „odpust”.
Chrześcijanin powinien starać się, znosząc
cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w
końcu godząc się spokojnie na śmierć,
przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech.
Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i
miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki
uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i
przyoblec w człowieka nowego. W pracy nad sobą
nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, może
bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, który
stanowią duchowe dobra płynące z Komunii
Świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi
Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych,
którzy pracując nad własnym uświęceniem,
przyczynili się też do zbawienia swoich braci (por.
KKK 1476).
Odpust cząstkowy lub zupełny
Odpust jest cząstkowy lub zupełny w
zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej
w części lub w całości. Jest on oznaczany bez
określania dni lub lat. Kryterium miary tego
odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś
wykonuje
dzieło
obdarzone
odpustem
cząstkowym. Stąd tym więcej będzie darowania,
im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca
odpust. Można uzyskać tylko jeden odpust
zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie
śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny,
chociażby tego dnia zyskał już inny odpust
zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka
razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie
zaznaczone. Po jednej spowiedzi sakramentalnej
można uzyskać kilka odpustów zupełnych,
natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po
jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego
zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Wypada,
by Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym
wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy
ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa
lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla
nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek,
dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać
przemiany swojego życia i wypełnić warunki
wymagane do otrzymania odpustu.
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej
w Lublinie

