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Na przyjście
Chrystusa Króla
pójdźmy wszyscy
z pokłonem!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
NIEDZIELA i ŚWIĘTA
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.00; 13.15; 16.00; 18.00
ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE
7.00; 8.00; 11.00; 16.00; 18.00
DNI POWSZEDNIE
7.00; 7.30; 11.00; 18.00
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

Nowenna do Dzieciątka Jezus
przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego
codziennie o godz. 10.40 i 17.40
24 grudnia o 23.40

RORATY
Msze święte roratnie
ku czci Najświętszej Maryi Panny
w naszym kościele
codziennie o godz. 7.00
Godzinki o NMP o godz. 6.40

Zapraszamy!

TRANSMISJA PASTERKI
W RADIO LUBLIN
Miło nam poinformować, że 24 grudnia,
uroczysta msza św. o Narodzeniu Pańskim
celebrowana o północy w naszym kościele będzie
transmitowana przez Radio LUBLIN. Eucharystia
będzie sprawowana przez ks. Rektora Dariusza
Bondyrę wraz z innymi kapłanami, a homilię
wygłosi ks. Jarosław Jęczeń. Serdecznie
zapraszamy do udziału w przeżywaniu radości
Nocy Betlejemskiej i tajemnicy Wcielenia Syna
Bożego.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 19.12
7.00
7.30
11.00 +Lucjan Grudek, Marianna i Jan Mazur, Wiktoria i
Piotr Grudka
18.00

Wtorek, 20.12.
7.00 O szczęśliwy powrót z podróży dla Magdy, Michała i
ich dzieci
7.30
11.00
24.00

Środa, 21.12.
7.00
7.30
11.00
18.00

Czwartek, 22.12.
7.00
7.30
8.00 WOTYWNA KU CZCI ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Jan (36 r.) Stanisława, Antoni
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, dary Ducha Świętego dla Kamila z okazji urodzin

Piątek, 23.12.
7.00
7.30
11.00 WOTYWNA KU CZCI ŚW. BRYGIDY
18.00+Krystyna Babij 10 miesięcy po śmierci

Sobota, 24.12., WIGILIA
7.00
7.30
11.00 +Kazimiera Bijak, zmarłych z rodziny Jachowskich i
Gagosiów
24.00 Do Świętej Rodziny z Nazaretu o miłosierdzie Boże
dla Mieczysławy, Marii, Stanisławy, Czesława, Stefana i
Józefa
24.00 +Jarosław Putowski
24.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
radiosłuchaczy Radia Lublin
24.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla zarządu i
pracowników Radia Lublin
24.00 W intencjach wszystkich tworzących wspólnotę
Kościoła Pobrygidkowskiego
24.00 W intencjach ofiarodawców

NARODZENIE PAŃSKIE, 25.12
7.00
8.00 +Krystyna Madejewska-Roman
9.30 +Stanisława Kanadys (10 r.), Jan, Marianna,
Aleksander
11.00 +Czesława Pop, zmarli z rodziny Ładniaków i
Woźniców
12.00 Do Świętej Rodziny z Nazaretu za wstawiennictwem
Św. Piotra o łaskę nieba dla Jana Kuleszy
13.15 Do Świętej Rodziny z Nazaretu o miłosierdzie Boże
dla Stanisławy, Janiny i Aleksandra Romanowskich
16.00 Do Świętej Rodziny z Nazaretu o pokój duszy Ireny i
Henryka Wójcików i zmarłych z rodziny
18.00 +Marcin Nowacki, Jan Bocheński
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
„Pan sam da wam
znak: Oto Panna pocznie
i porodzi Syna. I nazwie
Go imieniem Emmanuel”
(tzn. „Bóg z nami”)
Dlaczego Achaz nie chciał prosić o znak,
a w konsekwencji nie chciał przyjąć tego znaku? –
pytamy. Znak, który zapowiadał zwycięstwo
pogrążonego wówczas w wojnie Królestwa Judy;
znak, w którym człowiek oddaje siebie całego
Bogu, a nie ludzkim spekulacjom. Achaz wybiera
to drugie, także w odpowiedzi, jakiej udziela
prorokowi. Jego słowna szermierka stwarza
pozory religijności: „Nie będę wystawiał Pana na
próbę”. Achaz wiedział, że znak byłby dla niego
zobowiązujący. Bał się tego zobowiązania, ale
dobroć Boga wyprzedza jego hipokryzję, znak
zostaje i tak dany, by potwierdzić wierność Pana,
która jest bez względu na postawę człowieka. Bóg
jest obecny i bliski człowiekowi w jego historii,
a człowiek? Cóż, człowiek nie zawsze...
Ale nie każdy człowiek! Oto Józef.
W odróżnieniu od Achaza, który odrzucił znak
Boży, Józef przyjmuje zwiastowanie Anioła
z pełnym miłości posłuszeństwem i przez to staje
się współpracownikiem Boga w wielkim dziele
Wcielenia. Józef, choć zakłopotany, i może wiele
nierozumiejący, przyjmuje bliskość Boga i sam
uczestniczy w tym, by inni poczuli Jego bliskość –
poprzez wydarzenia w Betlejem! Tu w Betlejem
Bóg staje się bliski każdemu człowiekowi!
Emmanuel – Bóg z nami!
Ta tajemnica dokonała się, i wobec niej
przechodzą pokolenia ludzi, człowiek za
człowiekiem, przechodzą ci, którzy stwarzają
pozory religijności, jak Achaz, boją się
zobowiązań płynących z cudownego narodzenia.
Ale są także naśladowcy Józefa: ludzie prawi, jak
mówi ewangelista, pracujący, opiekuńczy wobec
rodziny, posłuszny woli Boga, nawet jeśli ta wola
jest nie do końca zrozumiała... Ci są blisko Boga,
Boga, który także chce być blisko człowieka do
tego stopnia, że sam stał się człowiekiem. Ci
ludzie, naśladowcy Józefa, są zarazem
zwiastunami w dzisiejszym świecie obecności
Boga, Jego bliskości wobec każdego człowieka.
Dzięki takim ludziom, Betlejem jest dziś obecne
i może być obecne w każdym miejscu świata,
w każdej rodzinie, przy każdym stole i to nie tylko
tym wigilijnym.
(xjj)

Centrum Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. św. Brygidy
Szwedzkiej
przy Kościele Rektoralnym
p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej

Dyżury:
w poniedziałek w godz. 16.00-18.00
od wtorku do czwartku
w godz. 17.00-19.00
Poniedziałek – psycholog
Wtorek – psycholog
Środa – mediator, prawnik
Czwartek – pedagog, pracownik socjalny
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!
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 z
napisem Caritas. Od lat wzbogacają one
bożonarodzeniową tradycję. Świece Caritas i opłatek
można będzie nabyć przy wyjściu z kościoła i w
zakrystii. Ofiary składane przy nabyciu opłatka będą
przeznaczone na spłatę zaległości związanych z
renowacją baldachimu i tabernakulum. Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
za wszelkie wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W każdym tygodniu
sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa 24 grudnia o godz. 24.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

PIELGRZYMKA DO LWOWA
28 - 30.04.2017
Zapraszamy na pielgrzymkę do Lwowa organizowaną
przez nasz Kościół Rektoralny i Biuro Podróży Frater.
Program:
DZIEŃ 1. Zwiedzanie Żółkwi (miasta założonego przez
hetmana koronnego – Stanisława Żółkiewskiego) oraz
Krechowa. Przejazd do Lwowa.
DZIEŃ 2. Zwiedzanie Lwowa: m.in. cmentarz: Orląt
Lwowskich i Łyczakowski, Starówka, katedra łacińska,
kaplica Boimów, kościół Dominikanów kościół
Bernardynów, cerkiew Wołowska, kościół św. Marii
Magdaleny, dawny klasztor Brygidek z kościołem
zewnątrz, katedra ormiańska, kościół św. Elżbiety.
DZIEŃ 3. Zwiedzanie prawosławnej cerkwi Św. Jura,
Uniwersytet, dawną bibliotekę Ossolineum, Wzgórze
zamkowe. Czas wolny. Obiad pożegnalny.
CENA: 500 zł (śniadania, obiadokolacje, noclegi) i bilety
wstępu do 30 Euro. Zapisy w zakrystii do 15 lutego 2017
roku. Zaliczka 300,00 zł.

PIELGRZYMKA DO FATIMY
29.06-06.07.2017
W związku z 100-tną rocznicą objawień w Fatimie
Kościół Pobrygidkowski wspólnie z Biurem Podróży
proponuje 8-dniową pielgrzymkę samolotową do Fatimy
i Santiago de Compostela w dniach 29.06.- 06.07.2017r.
Program: Lizbona - Ajustrel - Fatima - Batalha Alcobaca - Nazare - Braga - Santiago de Compostela Rejs po Porto - Coimbra - Sintra - Cabo de Roca Cascais Koszt 3.600,00 zł (cena nie obejmuje biletów
wstępu i dojazdu na lotnisko F. Chopina w Warszawie i
powrotu do Lublina. Zapisy do 15 stycznia 2017 r. Przy
zapisie wplata zaliczki 1000,00 zł. Więcej informacji
udziela ks. Dariusz Bondyra - rektor kościoła.

SKLEP U BRYGIDY
DEWOCJONALIA I ZIOŁA
Sklep u Brygidy prowadzony przez Powizytkowski
Ośrodek Kultury w Lublinie przy ul. Narutowicza 6
poleca:
- zioła z klasztornych ogrodów, miody, słodycze
i kosmetyki na bazie miodu, ziołowe herbaty
o. Bonifratrów, soki naturalne, zapachowe mydła
z dodatkiem miodu
- Pismo św. i albumy okolicznościowe, pamiątki
chrztu, ślubu, breloczki, figurki, obrazki, opaski i
bransoletki, magnesiki, szopki i figurki Dzieciątka
Jezus, słodkie upominki i prezenty na "Gwiazdkę",
- książki religijne, medycyny naturalnej, nauczanie
papieskie, książki
ks.
Jana Kaczkowskiego
i w promocyjnych cenach książki dla dzieci
Wydawnictwa Jedność, modlitewniki, nowenny, gry
multimedialne, dewocjonalia, różańce, obrazy, ikony.
Sklep u Brygidy zaprasza:
poniedziałek - piątek 9.00-18.00
sobota 9.00-14.00

Wieczór Wigilijny w rodzinie
Już za kilka dni 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

