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Zapomniane pieśni sakralne
Władysława Żeleńskiego z fragmentami
przemówień Jana Pawła II
Pieśni Władysława Żeleńskiego, wybitnego kompozytora
przełomu XIX i XX wieku, zaliczane są do najcenniejszych
przykładów kontynuacji twórczości pieśniowej Fryderyka
Chopina i Stanisława Moniuszki. Pisane do tekstów
największych poetów polskich okresu romantyzmu,
pozytywizmu i wczesnego modernizmu wyróżniają się
znakomitym warsztatem kompozytorskim i bogactwem
pomysłów muzycznych, idealnie dopełniających ich
warstwę słowną. Zostanie zaprezentowany program płyty
nagranej w Lublinie w Archikatedrze. Utwory będą
przeplatane recytacją wybranych fragmentów z przemówień
i homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas II
Pielgrzymki do Polski.

Mecenas koncertu:
Grupa Azoty PUŁAWY

ZAPRASZAMY!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 15.05., św. Zofii
7.00 +Zofia i Stanisław Woźniakiewicz, Helen Woźniakiewicz, Tadeusz
Marzyński
7.00 W intencji Teresy i jej rodziny o wypełnienie woli Bożej i zbawienie
dla wszystkich
7.30 +Barbara Lipecka - gregorianka 15
11.00 + Aleksandra – gregorianka 15
18.00 +Zofia Madejewska, Zofia Tomaszewska, Zofia Koperczak, Zofia
Kasperek, Zofia Szafranek
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Zofii i
Jerzego
18.00 +Julia i Stanisław Pasek (21 r.), Stanisław Frider

Wtorek, 16.05., św. Andrzeja Boboli
7.00 +Barbara Lipecka - gregorianka 16
7.00 W intencji Teresy i jej rodziny o wypełnienie woli Bożej i zbawienie
dla wszystkich
7.30 +Aleksandra – gregorianka 16
11.00 WOTYWA KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
18.00 +Stanisław-Eliasz Kornecki (2 r.)
18.00 +Witold Stępiński (4 r.)
18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo opiekę
Matki Bożej dla Romana, Zofii oraz całej rodziny

Środa, 17.05.
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Zofii
7.00 +Antoni i zmarli z rodziny
7.30 +Barbara Lipecka - gregorianka 17
11.00 + Aleksandra – gregorianka 17
18.00 +Jan, Julianna, Michał, Maria-Magdalena, Kazimiera, zmarłych z
rodziny Zabiegałów, Ochniaków, Araszkiewiczów, Samułów, Wijaszków
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Zofii
oraz jej rodziny

Czwartek, 18.05.
7.00+Antoni i zmarłych z rodziny
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30 +Barbara Lipecka - gregorianka 18
8.00 WOTYWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 + Aleksandra – gregorianka 18
18.00 +Jan (23 r.), Barbara
18.00 +Joanna (17 r.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Anny
Dąbrowskiej z okazji 80-tych urodzin

Piątek, 19.05.
7.00 +Eleonora Tłuczkiewicz (15 r.)
7.00 +Barbara Lipecka - gregorianka 19
7.30 + Aleksandra – gregorianka 19
11.00 WOTYWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Aleksander Tomasz (18 r.), zmarłych z rodziny Wójcików,
Cudziłów
18.00 +Elżbieta Krzyżanowska, Hubert Krzyżanowska, Elżbieta
Krzyżanowska

Sobota, 20.05.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o wypełnienie Bożych
planów
7.30 +Barbara Lipecka - gregorianka 20
11.00 +Danuta i Ryszard Sadło, Katarzyna i Edward Sadło
11.00 + Aleksandra – gregorianka 20
16.00 Ślub: Aneta i Bartosz
18.00 +Józef Chudziak (3 r.), zmarłych z rodziny Chudziaków,
Adamiaków, Kowalskich
18.00 +Helena Trojanowska, Grzegorz Trojanowski

VI NIEDZIELA WIELKANOCY, 21.05.
7.00 +Barbara Lipecka - gregorianka 21
7.00 +Janina (8 r.), Antoni, Maria, Wawrzyniec
8.00 +Stanisław, Janusz, Helena, Mieczysław
9.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Danuty
9.30 +Marcin i Zofia Nowaccy, Zofia
11.00
+ Aleksandra – gregorianka 21
11.00 +Helena, Michał, Roman, zmarłych z rodziny Terleckich i
Żurawskich
11.00 +Jan i Maria Chlebiej
12.00 +Tadeusz Fajksa
13.15 +Genowefa Stańczyk (15 r.), Jan Stańczyk ( 3 r.)
13.15 +Leokadia, Józef, Stanisław, Natalia, Stanisław, Aleksander,
Marianna, zmarłych z rodziny Stodulskich, Kubaszczyków, Wawerskich
16.00 +Halina, Bronisław, Krzysztof
18.00 +Robert Konarzewski (5r.)

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Być blisko Jezusa
i nie rozumieć Go. Być blisko Jezusa i nie
zobaczyć w Nim Boga samego...
Wydaje się, że jest to perspektywa
omijająca nasze życie - życie ludzi, przyznających
się do Chrystusa, stojących blisko Niego, wydaje
się rozumiejących Go, a jednak nie. Tak, jak stało
się to z Filipem i Tomaszem. Ich cienie dosięgają
naszego życia...
Apostoł Filip był przedstawicielem tej
dużej części Izraela, która z tęsknotą wyglądała
posłanego przez Ojca Mesjasza. To właśnie ta
tęsknota w dużej mierze pozwoliła Filipowi i
innym apostołom dołączyć się do Jezusa, być Jego
uczniami. I oto ten sam Filip, podążający za
Jezusem, pyta: „Panie pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy!” Jakże silna była owa tęsknota z
Ojcem! I jakże małe zrozumienie tych spraw, o
których mówił Jezus: „Filipie, tak długo jestem z
wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Czy nie wierzysz,
że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” Tak
blisko i tak daleko był Filip...
A drugi Apostoł, często nazywany przez
nas, może nawet w duchu jakiejś solidarności,
niewiernym. Tomasz, który podobnie jak Filip,
przepełniony tęsknotą, pyta już nie o Ojca, ale o
drogę do Ojca, do domu Ojca. „Panie, nie wiemy
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przez Mnie”.
Co znaczy zatem zobaczyć Ojca w
Chrystusie i co znaczy iść do domu Ojca przez
Chrystusa, który jest drogą? – pytamy, wszak
podobnie jak apostołowie, jak Izrael, jesteśmy
ludźmi tęsknoty za Ojcem, za Jego domem.
Jesteśmy ludźmi wiary, którzy pragną zobaczyć
Ojca, którzy u kresu swego życia pragną dotrzeć
do domu Ojca.
Odpowiedź jest tyle prosta, co i trudna do
podjęcia w życiu. Formułuje ją Kardynał
Ratzinger w swym traktacie O człowieku, mówiąc,
że aby zobaczyć Ojca, wcześniej zobaczyć
Chrystusa, trzeba podjąć trud naśladowania Go,
nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą, jak
przypomina dziś św. Jan Apostoł. Aktywne
naśladowanie Jezusa, wejście duchem i czynem w
Jego ducha i Jego czyny.
(xjj)

SKLEP U BRYGIDY
DEWOCJONALIA I ZIOŁA

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
PATRON POLSKI

Sklep
u
Brygidy
prowadzony
przez
Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie przy
ul. Narutowicza 6 poleca:

Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku
w Strachocinie koło Sanoka. Po wstąpieniu do
zakonu jezuitów i odbyciu studiów został
wyświęcony w 1622 roku. Pracował jako
nauczyciel młodzieży w Braniewie, Pułtusku,
Nieświerzu oraz jako duszpasterz, między innymi
w Wilnie, Bobrujsku, Połocku, Warszawie,
Łomży. Od 1652 roku oddał się pracy
ewangelizacyjnej w Pińsku, apostołując wśród
ubogiej ludności na obrzeżach ówczesnej
Rzeczypospolitej. Trudne to były czasy w naszej
Ojczyźnie kiedy św. Andrzej z olbrzymim
zapałem głosił Ewangelię. Jego niestrudzona
praca zostaje nagle przerwana śmiercią męczeńską
w 1657 roku. Po swojej śmierci został
zapomniany i św. Andrzej musiał sam
przypomnieć o sobie - miało to miejsce 16
kwietnia 1702 roku, dokładnie 300 lat temu;
wtedy to ukazał się przełożonemu klasztoru
00. Jezuitów w Pińsku, gdzie został pochowany
w miejscowym kościele. Gdy została wydobyta
trumna ze szczątkami Świętego, wtedy jego
relikwie, zachowane w niezwykły sposób,
pozwoliły poznać okrutne szczegóły męczeńskiej
śmierci. Rozpoczął się kult Męczennika - do jego
relikwii pielgrzymowali zarówno katolicy, jak
i prawosławni, jednocząc się we wspólnej
modlitwie.
W 1992 roku, św. Andrzej Bobola został
ogłoszony patronem Metropolii Warszawskiej,
a w roku 2002 – Patronem Polski. Święto
liturgiczne przypada 16 maja.
Życie św. Andrzeja Boboli, zakończone
męczeńską śmiercią, było jak ziarno, które padło
w ziemię w bardzo trudnym okresie pierwszej
Rzeczypospolitej, aby wydać owoce po wiekach w odrodzeniu drugiej Rzeczypospolitej, i teraz –
u początku trzeciej. Święty Andrzej jest patronem
ewangelizacji w trudnych czasach.

- 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
olejne,
trójwymiarowe, obrazy ze srebra, ikony.

Sklep u Brygidy zaprasza:
poniedziałek - piątek 9.00-18.00
sobota 9.00-14.00
Zapraszamy do sklepu internetowego:
www.sklepubrygidy.pl

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

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Modlitwa
Boże, Panie mój, racz to łaskawie sprawić,
abyśmy za przykładem świętego Męczennika
Twego, Andrzeja Boboli, zawsze niezłomni
zostali w tej wierze, a tym samym zbawienia
wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po
wszystkie wieki wieków. Amen.

ŚW. ZOFIA
ZAPOMNIANA PATRONKA
15
maja
obchodzimy w
liturgii
wspomnienie św. Zofii. Jest ona związana
z naszym Kościołem. Został on wzniesiony na
miejscu istniejącej już wcześniej kaplicy
Najświętszej Maryi Panny, św. Barbary i św.
Zofii, poświęconej przez biskupa krakowskiego
Piotra Wysza w roku 1396.
Greckie imię Zofia znaczy tyle, co
„mądrość”. W IV w. Konstantyn I Wielki
wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci
„Mądrości Bożej”, którą w wieku VI cesarz
Justynian (+ 565) rozbudował i upiększył tak
dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń
chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta
świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej)
spopularyzowała imię Zofii.
Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w
różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej kult
był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo
późne (wiek VII i VIII) i podają tak nieraz
sprzeczne informacje, że trudno z nich coś
pewnego wydobyć. Według tych tekstów Zofia
miała mieszkać w Rzymie w II w. za czasów
Hadriana I. Była wdową i miała trzy córki: Pistis,
Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość).
Dziewczynki miały mieć odpowiednio 12, 10 i 9
lat. Namiestnik Antioch wezwał Świętą, by
złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany.
Kiedy Zofia stanowczo odmówiła, wyprowadzono
jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki
wyszukanym torturom. Nie załamało to wszakże
bohaterskiej matki. Owszem, zdobyła się na to, że
zachęcała swoje dzieci do wytrwania. Namiestnik,
zdumiony takim męstwem, miał pozostawić Zofię
przy życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami
na ich grobie.
Inna wersja wspomina, że Zofia miała
pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść
wraz z córkami męczeńską śmierć. Papież Paweł I
(756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S.
Silvestro in Capite w Rzymie. Ze wszystkich
opisów jedno wydaje się pewne: że taka Święta
żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę.
Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana bywa
w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych
przez przymrozki.
W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest
w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i
Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Mają
często korony na głowach, a także miecze w
dłoniach
(www.brewiarz.pl)

LITURGIE
W NASZYM KOŚCIELE
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
NABOŻEŃSTWA
Ku czci ŚW. JUDY TADEUSZA
Patrona od spraw trudnych i beznadziejnych
Msza św. w intencjach składanych przez wiernych
czwartek, godz. 8.00
Ku czci ŚW. BRYGIDY
Patronki Kościoła Pobrygidkowskiego
Msza św. w intencjach składanych przez wiernych
piątek, godz. 11.00
Ku czci ŚW. JANA PAWŁA II
Msza św. w intencjach składanych przez wiernych
każdego 16-go dnia miesiąca, godz. 11.00
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Przed i w czasie każdej mszy świętej
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny p.w. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej
w Lublinie

