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ORKIESTRA
TRYBUNAŁU KORONNEGO
MIESZKAŃCOM LUBLINA
Niedziela, 25 czerwca 2017 roku
godz. 19.00
Wykonawcy:
Dominika Kołszut - skrzypce
Aleksandra Mazurek - skrzypce
Iwona Kowalkowska - sopran
Jacek Szponarski - tenor
Chór i Orkiestra Trybunału
Koronnego w Lublinie
Przemysław Stanisławski dyrygent

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

Na program złożą się utwory nieczęsto wykonywane,
wśród nich będą również światowe prawykonania. Na
początku usłyszymy bardzo rzadko wykonywane Ave
Maria F. Mendelssohna na tenor solo, ośmiogłosowy
chór i orkiestrę, następnie dzieła J. S. Bacha, G. F.
Haendla i W. A. Mozarta, w których wystąpią kolejni
soliści.
Pewną tradycją jest, iż w koncertach solowych
prezentują się muzycy orkiestry. Pierwszym
prawykonaniem będzie "Bogu Rodzica" znakomitego
lubelskiego kompozytora Mieczysława Mazurka na
chór a cappella. Po czym kolejne prawykonania
Henryka Pachulskiego na orkiestrę smyczkową.
W koncercie znajdą się jeszcze utwory S.
Niewiadomskiego, L. J. Kronenberga i G. Faure.

REKTOR: ks. kan. mgr Dariusz Bondyra
REZYDENCI I DUSZPASTERZE:
ks. mgr Paweł Bartoszewski
ks. mgr lic. Andrzej Bubicz
ks. kan. dr hab. Piotr Goliszek
ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń
ks. mgr Grzegorz Musiał
ks. dr Marcin Zieliński

SKLEP U BRYGIDY
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 6
poniedziałek - piątek: 9.00-18.00
sobota: 9.00-14.00
tel. 81 534 34 39
Publikacje o Kościele Pobrygidkowskim,
pamiątki dla turystów

www.sklepubrygidy.pl
Zapraszamy !!!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 19.06.
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30 +Marianna Siczek – gregorianka 19
11.00 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 19
18.00 +Krzysztof Galik 6 miesiąc po śmierci
18.00 Dziękczynna, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Tadeusza

Wtorek, 20.06.
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Diany i Piotra w miesiąc po ślubie
7.30 +Marianna Siczek – gregorianka 20
11.00 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 20
18.00 +Jan Bortacki (18 r.), Marek Bortacki, Jan Bortacki, Jan,
Aniela, Zygmunt, Jan Bojarczukowie

Środa, 21.06., św. Alojzego Gonzagi
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Małgorzaty
7.30 +Marianna Siczek – gregorianka 21
11.00 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 21
18.00 +Bolesław Surmacz (3 r.), zmarłych z rodziny Surmaczów i
Trojnarów
18.00 +Piotr (56 r.), Anna, Kazimiera, Józef, Eugeniusz, zmarłych
z rodziny Chrulów

Czwartek, 22.06.
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Wandy Kowalczyk z racji imienin
7.30+Marianna Siczek – gregorianka 22
8.00 Wotywa do św. Judy Tadeusza
11.00 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 22
18.00 +Adam (13 r.), Mieczysław, Helena, Józef, zmarłych z
rodziny
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Aliny z racji imienin
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Marty z racji imienin

Piątek, 23.06., Uroczystość NSPJ
7.00 +Marianna Siczek – gregorianka 23
7.30 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 23
11.00 Wotywa do św. Brygidy
18.00 +Wanda Margol (7 r.), Dominika
18.00 +Mieczysława Boluk (1 r.)

Sobota, 24.06., Narodzenie św. Jana Chrzciciela
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Elizy i Andrzeja w 28 rocznicę ślubu
7.00 +Jan, Paulina, Elżbieta, Zofia, Karolina
7.30 +Marianna Siczek – gregorianka 24
11.00 + Zygmunt Paszkowski – gregorianka 24
11.00 +Janina, Tadeusz, Katarzyna, zmarłych z rodziny Pawelców
15.00 50 lecie Matury – absolwentki Szkoły Sióstr
Urszulanek
18.00 +Jarosław Putowski

XII niedziela zwykła, 25.06.
7.00 +Marianna Siczek – gregorianka 25
8.00 +Marcin Nowacki, Antonina, Anna
9.30 +Marianna, Władysław, zmarłych z rodziny Boków, Gleniów,
Milewskich
9.30 +Jan i Janina Bieleccy
9.30 Chrzest Święty Karolina
11.00 +Zygmunt Paszkowski – gregorianka 25
11.00 +Janina, Antoni, zmarłych z rodziny Polonis i Zakrzewskich
12.00 +Władysław (31 r.), Barbara (12 r.)
12.00 O szczęśliwą podróż, Boże błogosławieństwo na czas
wyjazdu dla Aleksandry
13.15 +Jan, Marianna, zmarłych z rodziny Krząstków,
Jaworowskich
13.15 +Wiesław Waszkiewicz (1 r.)
16.00 +Apolonia i Czesław
18.00 +Michał (62 r.), zmarłych z rodziny
18.00 +Zuzanna i Jan Brydniak

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
„Wy
będziecie
Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym”
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich
uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi... [...]
tych to dwunastu wysłał Jezus...”

Te dwa odległe od siebie czasowo teksty
łączy tajemnica Bożego wybrania. Z codziennego
życia wiemy, co znaczy wybierać pośród ludzi,
wydarzeń, wartości. Wybranie to coś więcej niż
codzienne „wybierać”; wybranie ma w sobie
więcej patosu, tajemniczości, zaangażowania na
miarę wybrania swej drogi życiowej, powołania,
małżonki czy małżonka, kierunku myślenia i
działania, miejsca i sposobu życia, odniesienia do
ludzi.
Dzisiejsza Liturgia Słowa pozwala na
nowo odkryć przed nami tajemnicę wybrania.
Człowiek, który podejmuje owo „wybranie” w
życiu, musi pamiętać, że sam został wybrany,
wybrany przez Boga i to właśnie w tym wybraniu
jest drogowskaz dla niego.
Dlaczego zatem Bóg wybrał człowieka?
Czy złamał w ten sposób jego wolność?
Ograniczył człowieka? Naród wybrany otrzymuje
obietnicę, że będzie szczególną własnością Boga,
jeśli będzie Go słuchać i strzec Jego przymierza.
Wybranie Boże zawsze ma swój motyw i
przeznaczenie zbawcze. Największym motywem
wybrania człowieka, bez którego Bóg nie
pozostałby sobą jest miłość. Miłość ma to do
siebie, że daje się drugiemu w bezinteresownym
darze z siebie samego. Bóg postanowił wybrać
każdego człowieka w Chrystusie. Do tego stopnia
motyw miłości względem człowieka był silny, że
Bóg sam stał się człowiekiem. Św. Paweł w
dzisiejszym liście zaznacza, że zostaliśmy
wybrani przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bóg pojednał
nas ze sobą przez śmierć Chrystusa i możemy się
tym chlubić, więcej możemy, a nawet winniśmy
dokonywać naszych życiowych wyborów,
kierując się tym samym motywem miłości dającej
siebie. Czyż nie tak dokonały się nasze życiowe
wybory, co do naszego powołania kapłańskiego
czy do małżeństwa? W tych wyborach naczelne
miejsce zajmuje miłość… Nasze wybranie przez
Boga jest więc jednocześnie posłaniem. Bóg
wybierając nas w ten sposób posyła nas. Jesteśmy
narzędziem w Jego ręku – jak mówiła Siostra
Faustyna, by w naszym codziennym życiu
kierować się motywem miłości w tych wielkich
wyborach, ale i w tych najmniejszych...
(xjj)

BIBLIOTEK PRZY KOŚCIELE
POBRYGIDKOWSKIM

UROCZYSTOŚĆ

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk
o Biblii, historii Kościoła, teologii duchowości,
dogmatycznej i moralnej. W zbiorach bibliotecznych
dostępne są również dzieła monograficzne dotyczące
życia i działalności świętych i papieży. W
księgozbiorze znajdują się również takie dziedziny jak:
powieść obyczajowa, poezja liryczna, filozofia, etyka i
historia.
ŚRODA GODZ. 17.00 - 19.00
CZWARTEK GODZ. 9.00 - 11.00
SOBOTA GODZ. 9.00 - 13.00

Narodzenia
Św. Jana Chrzciciela

Kontakt 81 525 88 31 wew. 39
ZAPRASZAMY !!!

Centrum Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. św. Brygidy
Szwedzkiej
Informujemy, że w lipcu, sierpniu i wrześniu
Centrum będzie nieczynne!
Zapraszamy od 1 października!

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
w naszej świątyni
codziennie
o godz. 10.30 i 17.30,
w niedzielę o godz. 17.30

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
Bezimienna 50,00 zł
bezimienna - 100,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w poniedziałek o godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Imię
Jan
jest
pochodzenia hebrajskiego i
oznacza tyle, co "Bóg jest
łaskawy".
Jan
Chrzciciel
urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim,
jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 580). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej
Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował
Zachariaszowi
archanioł
Gabriel,
kiedy
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni
(Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat w sześć miesięcy
przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36),
prawdopodobnie w Ain Karim leżącym ok. 7 km
na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna
tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok.
roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu
otrzymał imię, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej
okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym
sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita
go jako proroka, który przed obliczem Pana
będzie szedł i gotował mu drogę w sercach
ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe
do liturgii i stanowi istotny element codziennej
porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez
swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa
(Łk 1, 36).
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii
następującą informację: "Dziecię rosło i
umacniało się w duchu i przebywało na miejscach
pustynnych aż do czasu ukazania się swego w
Izraelu" (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten
sposób, że po wczesnej śmierci rodziców
będących już w wieku podeszłym, Jan pędził
żywot anachorety, pustelnika, sam lub w
towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że
mógł zetknąć się także z Esseńczykami, którzy
wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram
swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu
było według prawa występować publicznie i
nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad
brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się
do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon
(Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje
nauczenie rozpoczął w piętnastym roku
panowania cesarza Tyberiusza {Łk 3, 1), czyli w
30 r. naszej ery według chronologii, którą się
zwykło podawać.

Niepokalane Serce Maryi
Dzień po Uroczystości Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Liturgii Kościoła
wspominamy Niepokalane Serce Maryi. W tym
roku tego dnia wypada Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela.
O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św.
Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca
Maryi napotykamy już w XII w. Na wielką skalę
kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (16011680). Kult, który szerzył, nosił nazwę
Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego
Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca
Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca
Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do
rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił
się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej
Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on
bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel
nawracanie grzeszników przez Serce
Maryi.
W
wieku
XIX
rozpowszechniło się nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi dla
podkreślenia
przywileju
Jej
Niepokalanego.
Początek
temu
nabożeństwu
dało
ogłoszenie
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
Maryi przez papieża Piusa IX w roku
1854, jak też objawienia Matki Bożej
w Lourdes (1858). Najbardziej
jednak przyczyniły się do tego głośne
objawienia Matki Bożej w Fatimie w
roku 1917.
Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci:
Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9)
i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości
3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle
silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy,
który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone
dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi
owcami. Ujrzały nagle na dębię postać Matki
Bożej i usłyszały Jej głos: "Nie bójcie się,
przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na
wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości
Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego
Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść
pociechę memu Niepokalanemu Sercu?" W
imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja:
"Tak jest, bardzo tego chcemy". Matka Boża
poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo
miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca. Dzieci
wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i
zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze

pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu
za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od
Maryi: "Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu
Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed
Jego tronem". W lipcu Maryja powiedziała:
"Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to
będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z
miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w
łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»".
Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w
nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich
grozę i tym większe pragnienie ratowania
grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także
z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę
miesiąca była przyjmowana Komunia święta
wynagradzająca.
10 grudnia 1925 roku Matka Boża
pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje
Serce otoczone cierniami i powiedziała: "Spójrz,
córko moja, na to Serce otoczone cierniami,
którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty
przynajmniej
staraj
się
Mnie
pocieszać i oznajmij w moim
imieniu, że przybędę w godzinę
śmierci z łaskami potrzebnymi do
zbawienia tym wszystkim, którzy w
pierwsze soboty pięciu następujących
po sobie miesięcy wyspowiadają się,
przyjmą Komunię świętą, odmówią
różaniec, towarzyszyć Mi będą przez
15 minut w rozważaniu tajemnic
różańca
świętego
w
intencji
wynagrodzenia".
13 października 1942 roku, w
15. rocznicę zakończenia objawień
fatimskich, papież Pius XII ogłosił całemu światu,
że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu
Maryi. Polecił także, aby uczyniły to
poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza
uczyniła to Portugalia. Polska była wówczas pod
okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał
August Hlond w obecności całego Episkopatu
Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8
września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII
wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny do
Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia
fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci
Jej Serca Niepokalanego. Nadto nadały mu
charakter wybitnie ekspiacyjny.
(Źródło: www.brewiarz.pl)
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