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Wieczory Muzyczne
w Kościele
Pobrygidkowskim
Niedziela, 23 kwietnia 2017 roku
godz. 19.00

Koncert: Gloria

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła
z Serca Jezusowego jako zdrój
miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

ŚWIĘTO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II
Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą
Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza
liturgicznego
najpierw
Franciszek
kard.
Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985),
a potem niektórzy biskupi polscy w swoich
diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec
Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to
święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu
kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Wykonawcą koncertu będzie Chór
Politechniki Lubelskiej. Utwór „Gloria” B.
Chilcotta powstały w 2015 r. będzie wykonywany
po raz pierwszy w Lublinie a drugi w Polsce. To
wyjątkowo ekspresyjne i nastrojowe dzieło z
łacińskim tekstem oddaje piękno chwały Pana
Boga. Kompozytor znany jest z tworzenia muzyki
zainspirowanej jazzem i przeznaczonej na
ciekawe składy wykonawcze. W koncercie
weźmie udział, obok Akademickiego Chóru
Politechniki
Lubelskiej,
kwintet
dętych
instrumentów blaszanych, kotły i organy. W
koncercie będzie można usłyszeć instrumentalne
interpretacje muzyki filmowej i popularnej o
inspiracji religijnej a także utwory a cappella w
wykonaniu solistów i jednego z najlepszych
chórów akademickich w Lublinie.
Akademicki
Chór
Politechniki
Lubelskiej powstał w 1975 roku. Od 1987 r. do
chwili obecnej dyrygentem i kierownikiem
artystycznym jest dr hab. Elżbieta Krzemińska,
prof. nadzw. Członkami Chóru są studenci,
absolwenci i pracownicy Politechniki Lubelskiej i
innych uczelni Lublina.

ZAPRASZAMY!
Mecenas koncertu:
Grupa Azoty PUŁAWY

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 24.04., św. Wojciecha
7.00 + Mateusz Siczek – gregorianka 23
7.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i
Emila z racji pierwszej rocznicy ślubu
11.00 +Marek, Jerzy oraz ich rodzice
18.00 +Kazimiera Bijak (2 r.), zmarłych z rodziny
Jackowskich i Gagosiów
18.00 +Jarosław Putowski
18.00 +Grzegorz Trojanowski

Wtorek, 25.04., św. Marka Ewangelisty
7.00 +Danuta
7.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Tomasza Wierzyńskiego i jego rodziny
11.00+Krzysztof (19 r.), Stanisław, Jolanta, Franciszek,
Franciszek Staszak, Ludwik, Barbara Stefania, i Jan Wrzos
18.00 +Mateusz Siczek – gregorianka 24
18.00 +Wojciech Orlik (9 r.)

Środa, 26.04.
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30
11.00 +Jan, Władysława, zmarłych z rodziny Marcinkowskich
18.00 +Mateusz Siczek – gregorianka 25
18.00 +Agnieszka

Czwartek, 27.04.
7.00
7.30
8.00 MSZA WOTYWNA DO ŚW. JUDY
11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Tomasza w 7 rocznicę urodzin i jego rodziców
18.00 +Mateusz Siczek – gregorianka 26
18.00 +Justyna Kocoń (18 r.)

Piątek, 28.04.
7.00 +Mateusz Siczek – gregorianka 27
7.30
11.00 MSZA WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Eugenia i zmarli z rodziny Żurawskich
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Pawła w 47 rocznicę urodzin

Sobota, 29.04., św. Katarzyny ze Sieny
7.00
7.30
11.00 +Zbigniew Kosior w rocznicę śmierci i wszystkich
zmarłych z rodziny Kosiorów i Waligórskich
18.00 +Waldemar Gruchalski
18.00+Mateusz Siczek – gregorianka 28

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30.04.
7.00
8.00 +Marta Gorajczyk 30 dzień po śmierci
9.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Bartosza
11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej
11.00 +Kazimiera Sadurska (1 r.), Zdzisław Sadurski, Adela
i Stanisław, zmarłych z rodziny Przybysz i Łukowskich
12.00 +Apolonia i Czesław, zmarli z rodziny
12.00 O potrzebne łaski dla małego Filipka z okazji chrztu i
Boże błogosławieństwo dla jego rodziców
13.15 +Balbina, Stanisław
13.15 +Bolesław (35 r.), Helena, Zdzisław
16.00 +Mateusz Siczek – gregorianka 29
16.00 +Antoni (23 r.), zmarłych z rodziny Wójciak
18.00 +Halina Barska (18 r.), Klementyna, Wacław

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezu ufam Tobie!
Zazdrościmy
Apostołom
usłyszanych słów „Pokój Wam”,
zazdrościmy Tomaszowi, że dotykając Pana
wyznaje wiarę: „Pan mój i Bóg mój”. Czy nasza
zazdrość jest uzasadniona? Już wtedy Jezus
wypowiada słowa - nie do Tomasza, nie do
Apostołów, ale właśnie do nas: „Błogosławieni,
którzy nie widzieli a uwierzyli”.
To błogosławieństwo jest dla nas, dla
naszej nadziei, by pokonywać to, co wydaje się
beznadziejne.... Bez nadziei nie ma przyszłości.
Ona płynie z każdej Eucharystii. Także tu i teraz,
kiedy kapłan już za chwilę wypowie słowa: „To
jest Ciało Moje… To jest Krew Moja...” Po każdej
Eucharystii wyruszamy w codzienne życie
z ewangelicznym zawołaniem, jak uczniowie:
„Widzieliśmy Pana!” czy jak Tomasz: „Pan mój
i Bóg mój!”
I jeszcze jedno błogosławieństwo, które
płynie do nas w dniu dzisiejszym. Jeszcze jedno
źródła umocnienia naszej nadziei. Wypływa ono
ze znanego nam obrazu Jezusa Miłosiernego.
Historia tego obrazu dotyczy życia świętej
Faustyny Kowalskiej. Pewnego wieczoru, kiedy
wróciła do swej celi zakonnej zobaczyła w
widzeniu postać Jezusa. Tak to opisuje
w „Dzienniczku”.
„Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w białą
szatę. Jedną rękę miał wzniesioną do
błogosławieństwa a druga dotykała szaty na
piersiach. Z uchylenia szaty wychodziły dwa
promienie: jeden czerwony, a drugi biały. Po
chwili powiedział Jezus: wymaluj obraz według
wzoru, który widzisz z podpisem Jezu ufam Tobie.
Chcę, aby ten obraz był poświęcony w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być
Świętem Miłosierdzia. Obiecuję, że dusza, która
czcić będzie ten obraz nie zginie…”.
Dziś w Święto Miłosierdzia Bożego
stajemy przed obrazem Jezusa Miłosiernego.
W miejscu, gdzie Tomasz dotykał przebitego
boku, dziś nie nasze ręce, ale nasze oczy
wpatrzone są w to miejsce, z którego płynie dla
nas miłosierdzie. Niech nasze serca zwrócą się
w codziennych trudach dnia ku Bożemu
Miłosierdziu, niech usta szepczą modlitwę „Jezu
ufam Tobie”, niech serce i umysł napełnią się
nadzieją, płynącą z apokaliptycznego wołania
Syna Człowieczego: „Przestań się lękać! Jam jest
Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto
jestem żyjący na wieki wieków”.
(xjj)

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 różne
okazje,
- zaproszenia na I Komunię, wianuszki i prezenty
pierwszokomunijne, 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
PODARUJ
1% PODATKU
NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW KOŚCIOŁA
POBRYGIDKOWSKIEGO,
WPŁACACJĄC NA KONTO:
POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. GABRIELA NARUTOWICZA 6
20-004 LUBLIN

KRS 0000582162
DZIĘKUJEMY!

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w środę o godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.
Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Św. SIOSTRA
FAUSTYNA
S.M. Faustyna Kowalska, znana
dziś w całym świecie apostołka
Miłosierdzia Bożego, zaliczana
jest przez teologów do grona
wybitnych mistyków Kościoła.
Całe jej życie koncentrowało się
na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniejszego
zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy
z Jezusem w dziele ratowania dusz. Jezu mój wyznała w Dzienniczku - Ty wiesz, że od
najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką
świętą, to jest, pragnęłam Cię kochać tak wielką
miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas żadna dusza
nie kochała (Dz. 1372).
Głębię jej życia duchowego odsłania Dzienniczek.
Uważna lektura tych zapisków daje obraz
wysokiego stopnia zjednoczenia jej duszy
z Bogiem: wielkiego udzielania się Boga jej duszy
oraz jej wysiłków i zmagań na drodze ku
chrześcijańskiej doskonałości. Pan obdarzył ją
wielkimi łaskami: darem kontemplacji,
głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia
Bożego, wizjami, objawieniami, ukrytymi
stygmatami, darem proroctwa i czytania
w duszach ludzkich.
Tak bardzo obdarowana pisała: Ani łaski, ani
objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej
(duszy) udzielone nie czynią ją doskonałą, ale
wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem.
(...) Świętość i doskonałość moja polega na
ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą
(Dz.1107).
Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni
dojrzała duchowo, mistycznie zjednoczona
z Bogiem, zmarła w opinii świętości
5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata,
w tym 13 lat życia zakonnego.
Tej prostej, niewykształconej, ale mężnej,
bezgranicznie
ufającej
Bogu,
zakonnicy,
powierzył Pan Jezus wielką misję: orędzie
Miłosierdzia skierowane do całego świata.
Wysyłam ciebie - powiedział - do całej ludzkości
z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do
swego miłosiernego Serca (Dz.1588). Jesteś
sekretarką mojego miłosierdzia; wybrałem cię na
ten urząd w tym i przyszłym życiu (Dz. 1605), (...)
abyś dawała duszom poznać moje wielkie
miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do
ufności w przepaść mojego miłosierdzia (Dz.
1567).

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
z listu pasterskiego Episkopatu Polski na
Niedzielę Miłosierdzia Bożego
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Obecny rok poświęcony jest osobie św.
Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka
miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa
dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas
inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce
miłosierdzia. […] Ojciec Święty Franciszek w
Liście Misericordia et misera ogłoszonym na
zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę
na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego
miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas,
aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”.
Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma
mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu
słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i
we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach,
a dobra materialne rozdzielali każdemu według
potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc
charytatywna „każdemu według potrzeby”
przyczynia się do budowania sprawiedliwości
społecznej. Chrześcijanie od początku mają
świadomość, że działalność charytatywna nie jest
celem samym w sobie, ale że ma się ona
przyczyniać do realizacji najważniejszego celu,
którym jest zbawienie wszystkich ludzi.
Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia
jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że
działalność charytatywną Kościoła w Polsce
podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują
5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc
dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W
szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas
Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi.
Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000
Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i
Akademickich Kół Caritas, w których posługuje
blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można
pominąć również nieocenionej roli wszystkich
tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc
potrzebującym.
Mimo
błyskawicznego
rozwoju
technologicznego, kulturowego, społecznego i
cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka
wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód,
którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym
świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na
los drugiego człowieka, przede wszystkim tego
będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi
Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających

do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie
dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy
płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie
zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.) […].
[…] Celem wszystkich współcześnie
podejmowanych
wysiłków
duszpasterskich
Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i
zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze
swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie
ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych
perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich
znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność
wobec bliźnich na marginesach współczesnego
świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo
Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i
cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi,
ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec
uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar
handlu ludźmi i przemocy.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem
trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek
tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln
dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród
wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest
przygotowany i realizowany przez Caritas Polska,
wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który
umożliwia materialne wsparcie konkretnej
syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu
pojedynczych osób a także całych rodzin,
instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych
wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich
rodzin. […]
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
w którą przypada też Święto Patronalne Caritas,
pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi,
Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną
radość wszystkim zaangażowanym w dzieła
charytatywne
Kościoła,
zwłaszcza
wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich
Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także
tym, których modlitwa umacnia posługujących.
Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i
darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim
organizacjom charytatywnym codzienną misję.
Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów
miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia
udzielamy pasterskiego błogosławieństwa
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce obecni
na 375. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie,
w dniu 14 marca 2017 r
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury
i Kościół Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P
Zwycięskiej w Lublinie

