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ROK MIŁOSIERDZIA
„Nadzwyczajny Rok Święty jest po to, aby
w codzienności żyć miłosierdziem, które od
zawsze Ojciec nam ofiaruje. W tym Jubileuszu
dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie
otwiera drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas
kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.
Kościół bardzo silnie odczuwa pilną potrzebę
głoszenia miłosierdzia Boga. Jego życie jest
autentyczne i wiarygodne, gdy czyni z
miłosierdzia swoje przekonujące przesłanie.
Niech w tym Roku Jubileuszowym
Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi
mocno i przekonująco jako słowo i gest
przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech
nigdy go nie nuży ofiarowanie miłosierdzia i
niech zawsze cierpliwie pokrzepia i przebacza.
Niech Kościół stanie się głosem każdego
mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z
ufnością i bez ustanku: «Wspomnij na
miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają
od wieków» (Ps 25 [24], 6).”
Papież Franciszek

REKOLEKCJE
ADWENTOWE
Jan Paweł II - nasz przewodnik do nieba
prowadzący: ks. dr Grzegorz Szubtarski
NIEDZIELA, 13.12.
Msza św. z nauka rekolekcyjną:
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.00; 13.15; 16.00; 18.00
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 14.12-16.12
Msza św. z nauka rekolekcyjną:
7.00; 11.00; 18.00

Rorate caeli
Roraty, adwentowe msze odprawiane
o wschodzie Słońca, podkreślają wyjątkowość
tego okresu. Nazwa „roraty” pochodzi od
zwyczajowej pieśni na wejście (introitu),
rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli
desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza św.
roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej
Maryi Pannie w okresie
Adwentu, jest śladem
dawnego
obchodzenia
święta
Zwiastowania
Pańskiego w okresie
Adwentu - 18 grudnia.
W starożytnych i
średniowiecznych
księgach
liturgicznych
polecano odprawianie tej
mszy o Najświętszej
Maryi Pannie w tygodniu
poprzedzającym
Boże
Narodzenie lub nawet przez cały Adwent.
Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w
Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią
adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela,
jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła.
Z Izraelem czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł
zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna,
Emmanuela, oczekiwała na Życie, które cudownie
w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na
przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa,
a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół
w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.
Z tego tytułu w czasie Rorat przy ołtarzu znajduje
się dodatkowa, ozdobna świeca, zwana roratką.
Symbolizuje ona obecność Maryi.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
NIEDZIELA: podczas każdej Mszy świętej

Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
7.00 – 7.45; 10.45 – 11.45; 17.30 – 18.45

Msze św. o godz.: 7.00, 8.00, 11.00, 16.00, 18.00
więcej na str. 4

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 7.12.
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 7
7.30 +Mariusz Zawadzki
7.30 O zdrowie, potrzebne łaski, szczęśliwe rozwiązanie
trudnych spraw w pracy dla Józefa i Boże błogosławieństwo
dla niego i całej rodziny
11.00 +Wacław ( 20 r.), Helena
18.00 Przez Niepokalane Serce Maryi proszę o uzdrowienie
duchowe, łaskę darów Ducha Świętego oraz o wypełnienie woli
bożej dla Krzysztofa, Ryszarda, Sylwii, Agnieszki, Tomasza,
Łukasza i Marcina

Wtorek, 8.12., Niepokalane Poczęcie NMP
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 8
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla Doroty
8.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
pomyślną operację dla Teodory
11.00 +Marianna (25 r.), Stanisław, Andrzej
16.00+Jerzy (16 r.), Marian
18.00 +Maria Mioduna

Środa, 9.12.
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 9
7.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
pomyślną operację dla Ewy
11.00 +Waleria, zmarłych z rodziny Kosiarskich
18.00 O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i prowadzenie w
nauce dla Aleksandry

Czwartek, 11.12.
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 10
7.30 W intencji ofiarodawców
8.00 MSZA WOTYWNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Jadwiga Bara (10 r.), Katarzyna Ludwik, Stefan Bara
18.00 +Henryka, zmarłych z rodziny Malinowskich
18.00 +Za pomordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy
smoleńskiej

Piątek, 11.12., św. Damazego
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 11
7.30
11.00 MSZA ŚW. WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Maria Jaworska

Sobota, 12.12., NMP z Guadalupe
7.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 12
7.30
11.00 +Aleksander Zawadzki, Adam, Helena, Mieczysław
11.00 +Barbara i Kazimierz Górscy
18.00 O duchowe pocieszenie dla rodziców i brata Zuzi, którą
wspominamy w kolejną rocznicę odejścia do domu Ojca

III NIEDZIELA ADWENTU, 13.12.
7.00
Przebłagalna
za
ginących
w
katastrofach
nieprzygotowanych na śmierć
8.00 +Aleksander (33 r.), zmarłych z rodziny Brzostek,
Wielgat, Sorek
9.30 +Leokadia, Wit, Edward, Hieronim, zmarłych z rodziny
Mrozów
11.00 +Joanna Kowalska – gregorianka 13
12.00 +Maria Karwowska o szczęśliwą wieczność
13.15 +Bogdan, Ksawera, Piotr, zmarłych z rodziny
Pawłowskich, Antoni, Helena, zmarłych z rodziny Piesiaków
16.00 +Mariusz Darnowski
18.00 +Stefan Wiśniewski (20 r.), Teodora, Jan, Krystyna,
zmarłych z rodziny Wiśniewskich, Krzysztof Buczek, Marianna
i Stefan Zdunek

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Głos wołającego…

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” - to
słowa proroka Izajasza odnoszące sie do Jana
Chrzciciela.
Jan jest głosem, przemawia do nas całą swoją
osobą. Przemawia poprzez to, kim jest, co
posiada, poprzez to wszystko, co czyni. To
niezwykle cenny głos dla człowieka tamtych
czasów, jak i człowieka żyjącego dziś. Bo życie
każdego człowieka wyczulone jest na głos,
a świat,
niejako
posłuszny
ludzkim
możliwościom, dostarcza mnóstwa tych głosów.
Z tym większą uwagą wsłuchujemy się
w dzisiejszy głos, w dzisiejsze słowo...
Jan, prorok znad Jordanu wychodzi
naprzeciw naszym oczekiwaniom. Głosi chrzest
nawrócenia, porywa tłumy z całej judzkiej krainy
i mieszkańców Jerozolimy. Porywa nie dla siebie,
a dla przychodzącego Mesjasza. Wskazuje na
Niego jako Baranka, który gładzi grzechy świata.
Coś jest w osobie Jana! Coś było dla ludzi
tamtych czasów, którzy oczekiwali na przyjście
Mesjasza. Czy coś pozostało dla ludzi naszych
czasów? Oto jest pytanie!
Dziś trwamy w oczekiwaniu na przyjście
Mesjasza, jak niegdyś Izrael. Poniekąd trwamy
razem: Żydzi oczekują Mesjasza po dziś dzień,
my oczekujemy przyjścia Chrystusa na końcu
czasów! Adwent jest naszym wspólnym czasem!
Dlatego dziś wsłuchujemy się w głos
proroka Barucha. Głos pełen nadziei, umacniający
w oczekiwaniu na przyjście Pana, w Adwencie
tamtych czasów: „Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i
utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty
chwały, dane ci na zawsze od Pana!”.
Wsłuchujemy się, gdyż mamy tę świadomość, że
wielu naszych starszych braci w wierze, minęło
się z tym proroctwem. Czy mamy prawo ich
osądzać? Nie, choć czasem wstępujemy na tę
drogę. Nie osądzamy, gdyż sami często, mijamy
się z tymi słowami. Nie dostrzegamy tej
perspektywy „nowego nieba i ziemi nowej”. Grozi
nam to, co było i jest udziałem Izraela… (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.

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 (Pani profesor w
miesiącu grudniu nie przyjmuje)
Wtorek – psycholog, prawnik
Środa – terapeuta ds. uzależnień
Czwartek – pracownik socjalny, pedagog

ŚWIECE CARITAS I OPŁATKI
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 i w
zakrystii.

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE
Msze święte roratnie ku czci Najświętszej Maryi
Panny w naszym kościele codziennie od
poniedziałku do soboty o godz. 7.00.Godzinki o
NMP o godz. 6.40. Zapraszamy!
PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie dla naszej świątyni!
W tym tygodniu złożono 4 ofiary na kwotę
1050,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w czwartek godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

POMÓŻ DZIECIOM
PRZETRWAĆ
ZIMĘ
Akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę” jest w istocie Ogólnopolskim
Programem Pomocy Dzieciom w okresie
przedświątecznym. Polega na organizowaniu
zbiórek darów rzeczowych i przekazywaniu ich
najmłodszym. Zgodnie z tradycją i regulaminem
Akcji, zbierane są wyłącznie dary rzeczowe –
zabawki, książki, słodycze, odzież, żywność
długoterminowa i ziemiopłody, artykuły szkolne i
papiernicze, środki czystości, które potrzebne są
Dzieciom. W naszej Akcji nie zbieramy i nigdy
nie zbieraliśmy żadnych środków finansowych.
Nie
zbieramy
pieniędzy!
Akcja
PDPZ
zainicjowana przez red. Ewę Dados z Radia
Lublin, Kawalera Orderu Uśmiechu, cieszy się
ogromną społeczną akceptacją i popularnością, co
świadczy o szeroko rozumianej potrzebie jej
organizowania. Z inicjatywy czysto lubelskiej
Akcja przerodziła się w Akcję ogólnopolską, za
koordynację której odpowiada Główny Społeczny
Komitet Organizacyjny przy Polskim Radiu
Lublin. Tegoroczną, XXIII Akcję patronatem
honorowym objęła Małżonka Prezydenta RP Pani
Agata Kornhauser-Duda. Patronat duchowy nad
Akcją objął Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup
Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.
Pierwsza w tym roku Wielka Uliczna
Zbiórka Darów odbyła się 29 listopada. Tego dnia
zebrano około 33 ton darów w samym tylko
Lublinie.
INNE OGŁOSZENIA:
1. Pozostało jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy
Kalendarza "Kościół Pobrygidkowski" na rok
2015 oraz kubki porcelanowe i plastikowe.
Zwracamy się także z prośbą, aby ten kalendarz
zagościł w każdym domu, przypominając o
pięknie naszej świątyni. Może będzie także formą
prezentu dla naszych bliskich czy znajomych z
okazji Mikołaja czy Świątecznej Gwiazdki. Niech
to będzie także nasz wspólny wkład
umożliwiający
kontynuację
przywrócenia
nieznanego i ukrytego piękna najcenniejszym
pamiątkom dziedzictwa naszych przodków.
2. Płaskorzeźba w drewnie "Chrystus w Ogrójcu"
i rzeźba złocona "Chrystus" zostaną po niedzieli
przewiezione do pracowni konserwatorskiej
Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki
Nowoczesnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu w celu przeprowadzenia renowacji w
ramach pracy dyplomowej.

„Jestem Niepokalanym Poczęciem”
Objawienia w Lourdes w 1958
W roku 1858, kiedy ukazała się jej
w Lourdes Matka Boża Bernadeta miała 14 lat.
Była najstarszą córką rodziny Soubirous.
Brakowało jej wszystkiego: pieniędzy, zdrowia,
wykształcenia. Nie umiała ani czytać, ani pisać,
często chorowała, nie chodziła do szkoły, nie
przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Rodzice
mogli jej dać jedynie wiarę, prostą i żywą. Ją
właśnie wybrała Maryja dla przekazania ludziom
orędzia.
11 lutego 1858 roku wraz z siostrą
i przyjaciółką Bernadeta wyszła z domu zebrać
drewno na opał nad rzeką, w okolicach groty,
poniżej skały Massabielle. Musiała przejść przez
rzekę, aby dogonić towarzyszki. Tak opisała to, co
się wtedy zdarzyło: «Kiedy zdjęłam pierwszy but
usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy
odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, że
drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do
ściągania butów. Znowu usłyszałam
ten sam hałas. Kiedy podniosłam
głowę w stronę groty, ujrzałam Panią
ubraną na biało. Miała białą suknię,
biały welon, w pasie błękitną szarfę
i różę na każdym bucie – żółtą,
w takim
samym
kolorze
jak
łańcuszek jej różańca. Trochę się
wystraszyłam. Sądziłam, że to
złudzenie.
Przecierałam
oczy.
Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę
samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni
i znalazłam w niej mój różaniec. Zrobiłam znak
krzyża. Lęk, jaki odczuwałam zniknął. Uklękłam.
Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej
Pani. Zjawa przesuwała różańcowe paciorki, ale
nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam
różaniec – nagle zniknęła.» W niedzielę 14 lutego
Bernadeta powróciła do groty z przyjaciółkami.
Chciała sprawdzić, czy wizja nie była złudzeniem.
Przy grocie uklękła i rozpoczęła różaniec. Po
odmówieniu jednej dziesiątki ujrzała tę samą
Panią. Kropiła Ją wodą święconą, chcąc Ją
przepędzić, o ile nie pochodzi od Boga. Maryja
przemówiła dopiero za trzecim razem, 18 lutego.
Z Bernadetą przyszli dorośli. Za ich radą
zaopatrzyła się w papier i atrament... «Kiedy po
przybyciu tam zaczęłam odmawiać różaniec –
napisała Bernadeta – ujrzałam piękną Panią po
pierwszej dziesiątce Różańca. Powiedziałam jej,
że jeśli byłaby tak dobra i chciała mi coś
powiedzieć, to proszę, aby to zapisała. Wtedy Ona

uśmiechnęła się i powiedziała mi, że tego, co ma
mi do powiedzenia nie trzeba zapisywać».
Następnie Matka Najświętsza zapytała ją, czy
zechciałaby przychodzić w to miejsce przez 15
dni. Dziewczynka zgodziła się. Usłyszała w
odpowiedzi, że Maryja nie obiecuje jej szczęścia
na tym świecie, ale w przyszłym. Objawienia
trwają nadal... Po 4 objawieniach milczących,
wypełnionych kontemplacją i modlitwą – Maryja
dała Bernadecie nakaz, który powtarzała przez
kilka następnych dni: «Proście Boga o nawrócenie
grzeszników.» 25 lutego Maryja mówiła:
«Pokuty! Pokuty! Pokuty!». Potem poleciła
Bernadecie zjeść roślinę, która tam rosła, iść do
źródła, napić się i obmyć się w nim. «Nie widząc
źródła – opowiada Bernadeta – skierowałam się
ku rzece. Pani jednak powiedziała mi, że to nie
tam, i dała mi znak palcem, abym podeszła pod
skałę. Zrobiłam tak. Znalazłam tam zaledwie
odrobinę wody, jakby błoto, i z ledwością mogłam
jej nabrać. Zaczęłam drążyć ziemię. Po chwili
mogłam nabrać wody, ale trzy razy ją wyrzuciłam.
Dopiero za czwartym razem mogłam się napić, tak
bardzo woda była brudna.» W ten
sposób zostało odkryte źródło, które
nigdy nie wyschło i stało się
narzędziem licznych uzdrowień. 2
marca
Bernadeta
otrzymała
podwójną
misję:
powiedzieć
kapłanom, żeby przyszli w procesji
oraz wybudowali kaplicę. Nie
wiedziała, kim była ukazująca się jej
Pani. Proboszcz polecił, by o to
pytała. Kiedy dziewczynka stawiała pytanie, Pani,
zamiast
odpowiedzieć,
uśmiechała
się
w milczeniu. 25 marca w święto Zwiastowania,
Bernadeta wymusiła odpowiedź: «Zapytałam
trzykrotnie, kim jest. Ona cały czas się
uśmiechała. Wreszcie spróbowałam czwarty raz.
Dopiero wtedy powiedziała mi, składając ręce na
wysokości klatki piersiowej, że jest Niepokalanym
Poczęciem.» Jeszcze dwa razy Bernadeta ujrzała
w grocie massabielskiej milczącą, uśmiechającą
się i modlącą Matkę Najświętszą. 7 kwietnia
objawienie trwało blisko godzinę, obecnych było
kilkaset osób. Płomień świecy dotykał przez wiele
minut palców Bernadety, nie pozostawiając na
nich żadnego śladu, o czym zaświadczyli obecni.
16 lipca Bernadeta ujrzała po raz ostatni Maryję
bardziej piękną i promienną niż wcześniej. Ostatni
raz tu na ziemi... Objawienia zostały zatwierdzone
18 stycznia 1862 przez biskupa diecezji Tarbes, J.
E. Laurence’a, jako autentyczne i nie budzące
wątpliwości.
(źródło: www.voxdomini.com.pl)
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