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Wieczory Muzyczne
w Kościele
Pobrygidkowskim
Poniedziałek, 28 maja 2018 roku
godz. 19.00

Magiczny Lublin Jagiellonów
Wystąpią:
Zespół
Muzyki
Dawnej
CAPELLA
ALL’ANTICO Zamojskiego Domu Kultury
Zespół Wokalny SINE NOMINE
Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją"
w Lublinie

Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa

W programie utwory z czasów panowania
Dynastii Jagiellonów: sakralna i świecka muzyka
instrumentalna, wokalna, i wokalnoinstrumentalna ze zbiorów polskich i
zagranicznych
Patronat honorowy: Elżbieta KRUK –
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu
Mecenas
PUŁAWY

koncertu:

Grupa

Azoty

w Kościele p.w. Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
Msze św.: 7.00; 8.00; 9.30; 16.00; 18.00
więcej na str. 3

Partnerzy:
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Spółdzielczy Bank
w Piaskach

Powiatowy

tel./fax +48 81 7437019
http://www.pobrygidkowski.pl

ZAPRASZAMY!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 28.05.
7.00 W intencji ofiarodawców
7.30 +Zofia Janczarek – gregorianka 28
7.30 +Irena Zietak
11.00 +Józef Wójcik – gregorianka 22
18.00 +Adam Straka – gregorianka 28
18.00 +Łucja (8r.), Stanisław (11r.) z rodziny Stefańskich,
Janina (18r.), Stanisław (45r.), Grzegorz (5r.), Jan (8r.) z
rodziny Mazurek

Wtorek, 29.05., św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 +Adam Straka – gregorianka 29
7.30 +Zofia Janczarek – gregorianka 29
11.00 +Józef Wójcik – gregorianka 23
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej dla Michała Dubrowskiego z okazji 10.
urodzin
18.00 +Andrzej
18.00 +Józef (10r.), zmarli z rodziny

Środa, 30.05., św. Jana Sarkandra
7.00 +Wiesław (9r.)
7.30 +Zofia Janczarek – gregorianka 30
11.00 +Józef Wójcik – gregorianka 24
18.00 +Adam Straka – gregorianka 30
18.00 +Grzegorz Trojanowski

Czwartek, 31.05., BOŻE CIAŁO
7.00 +Filip Janczarek (47r.)
8.00 O Boże miłosierdzie i łaskę uzdrowienia dla Stanisława
Mikołajczuka
9.30 +Jan Pietrzak (35r.)
16.00 +Józef Wójcik – gregorianka 25
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Barbary

Piątek, 1.06., św. Justyna
7.00 za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 +Kazimierz, Wanda, Stanisław, Kazimierz, zmarli z
rodziny Dryś, Maria Borzęcka
7.30 +Zofia Janczarek – gregorianka 1
11.00 MSZA ŚW. WOTYWNA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Józef Wójcik – gregorianka 26
18.00 +Wiesława Wawrzyszak - gregorianka 1
18.00 +Palemon, Joanna Nowiccy i ich rodzice

Sobota, 2.06.
7.00 +Zofia Janczarek – gregorianka 2
7.30 +Eugenia Stupak (30 dzień po śmierci)
11.00 Wynagradzająca Sercu Maryi
16.30 ślub: Róża i Marcin
18.00 +Józef Wójcik – gregorianka 27
18.00 +Wiesława Wawrzyszak - gregorianka 2
18.00 +Karolina, Aleksandra, Józef

IX NIEDZIELA ZWYKŁA, 3.06.
7.00 +Marian, Bronisława, Jerzy, Stefania
8.00 +Zofia Janczarek – gregorianka 3
9.30 +Kazimierz Maziarz (15r.), Emilia i Franciszek Kozak,
zmarli z rodziny Maziarzów
9.30 +Elżbieta Gładosz (w dniu urodzin)
11.00 +Wanda (9 miesiąc), Zygmunt, zmarli z rodziny
11.00 +Jolanta (7r.) i zmarli z rodziny Radziwanowicz,
Staszewskich
12.00 +Leszek Wiśniewski
12.00 +Irena Walikowska (1r.), Stanisław, Zbigniew Walikowscy
13.15 +Wiesława Wawrzyszak - gregorianka 3
13.15 +zmarli z rodziny Lońskich, Szczuków, Barańskich,
Sieńków
16.00 +Józef Wójcik – gregorianka 28
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla Kordiana z okazji 12. urodzin i dla jego
rodziny

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
„Ojcze Święty, zachowaj ich
w Twoim imieniu, które mi
dałeś, aby tak jak My, stanowili jedno”
Słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.
Dziś przywołujemy je w kontekście największej
tajemnicy, jaką przeżywamy w całym Kościele:
Jeden Bóg w Trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch
Święty. Jako różne Osoby mają tę samą naturę, to
samo Bóstwo, stanowią Jedno.
Drogę ku poznaniu owej Tajemnicy
otwiera nam Jezus Chrystus w jednej Osobie
i dwóch naturach: boskiej i ludzkiej. Ten
wspaniały Bóg objawia się człowiekowi w Swoim
Synu. Jezus często nawiązuje do tej Tajemnicy:
czy to w czasie ostatniej wieczerzy, gdzie
podkreśla: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, czy kiedy
posyła Apostołów, by nauczali i chrzcili w „imię
Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Można
powiedzieć, że posyła ich na służbę Trójcy
Świętej lub inaczej zaprasza do współpracy z
Trójcą Świętą przez głoszenie Słowa i udzielanie
Sakramentów. Chrystus objawia nam tajemnicę
Trójcy Świętej nie tyle, by ją do końca zrozumieć,
ale objawia ją po to, byśmy nawiązali osobisty
stosunek z poszczególnymi Osobami, weszli we
współpracę i służbę Trójcy Świętej.
Rozumiał świetnie tę intencję Chrystusa
św. Paweł, który nam oznajmia w Liście do
Rzymian: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch
Boży, są synami Bożymi”, a zaraz dodaje:
„jesteście dziedzicami Boga”, dziedzicami Trójcy
Świętej, a więc dziedzicami tego wszystkiego, co
o Trójcy Świętej wiemy z objawienia
Chrystusowego.
To dziedzictwo widać w pięknie rodziny,
w jedności małżeństwa i jedności rodziny.
I małżeństwo, i każde chrzczone dziecko
w rodzinie ma swoje źródło w Trójcy Świętej.
Jedność rodziny jest pięknym świadectwem naszej
wiary w jedność Trójcy. Więcej, ochrzczeni w
imię Trójcy jesteśmy powołani do jedności. Wiele
może być spojrzeń, wiele dróg realizacji siebie,
ale zawsze „górą” winna być jedność, mająca swe
boskie pochodzenie. Czy tak jest? – pytamy przy
okazji dzisiejszej Uroczystości…
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.

Boże Ciało
Inicjatorką ustanowienia tego święta była
św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była
przeoryszą klasztoru augustianek w Mont
Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została
zaszczycona objawieniami, w których Chrystus
żądał ustanowienia osobnego święta ku czci
Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył
sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup
Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po
pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić
życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się
pierwsza procesja eucharystyczna.
Jednak w tym samym roku biskup Robert
zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za namową
teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za
przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką
nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże
nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie
została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon
na prowincję (1247). Na interwencję
archidiakona katedry w Liege, Jakuba,
kardynał Hugo po ponownym zbadaniu
sprawy zatwierdził jednak święto. W roku
1251 ponownie archidiakon Jakub
poprowadził więc ulicami Liege procesję
eucharystyczną. Pan Jezus hojnie
wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn
szewca z Troyes (Szampania) został
wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą
Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264).
Panował jako Urban IV. On to w roku 1264
wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała.
Impulsem bezpośrednim do ustanowienia
święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena.
Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po
Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się
tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy
kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał.
Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina
zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony
o tym cudzie papież, który przebywał wówczas
w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty
korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w
bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd
widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego
Ciała obnosi się zamiast monstrancji. Korzystając,
że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas
św. Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił
mu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy
świętej i do Liturgii Godzin kapłańskich. Wielki
doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku.

Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza
często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław,
języku...) - i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak
wielkim Sakramentem).
Papież Klemens V odnowił święto (1314),
które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież
Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Kościół.
Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego
Ciała należy do głównych świąt w roku
liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka
o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku
1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią
w Niemczech,
Anglii,
Francji,
Hiszpanii
i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się
w Niemczech zwyczaj procesji do czterech
ołtarzy. Msze święte przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie wprowadzono w
wieku XV. Do roku 1955 obowiązywała także
oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał
wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia
i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce
został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy,
choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.
Po raz pierwszy z procesją Bożego
Ciała na terenie Polski spotykamy się już
w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu.
Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec
zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii
przy czterech ołtarzach. Istnieje on do
dnia
dzisiejszego.
Od
dawna
wprowadzono zwyczaj, istniejący po
dzień dzisiejszy, że lud przynosi do
kościoła wianki ziół. Tam zostawia je
przez całą oktawę. W oktawie kapłan je poświęca,
po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza je na
ścianie, by chroniły od choroby lub poszczególne
gałązki umieszcza na polach, by lepiej rosły plony
i by Bóg zachował je od nieurodzaju.
(źródło: www.brewiarz.pl)

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.
Bezimienna 500,00 zł
Najbliższa w poniedziałek godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

NAWIEDZENIE NMP
Święto
Nawiedzenia
wywodzi
się
z religijności
chrześcijańskiego
Wschodu.
Uroczystość
tę
wprowadził
do
zakonu
franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263.
Kiedy zaś powstała wielka
schizma na Zachodzie, wtedy
święto to rozszerzył na cały
Kościół papież Bonifacy IX
w roku 1389, aby uprosić za
przyczyną Maryi jedność w
Kościele
Chrystusowym.
Sobór w Bazylei (1441) to
święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia
obchodzimy je 31 maja, tj.
między
świętem
Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana
Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede
wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim
poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to
także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis
wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św.
Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według
tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7
km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły
upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie
matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety,
położony na zboczu wzgórza za miastem) i
narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w
samym mieście). Maryja prawdopodobnie
odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do
Hebronu - pieszo. Musiała omijać musiała. Być
może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki,
idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić,
aby szła sama w tak długą drogę, która mogła
wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić
się ze swoją krewną wiadomością o
Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak
długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze
zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie - tak
dalece, że nawet powtarza do niej część słów
anioła:
„Błogosławiona
jesteś
między
niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie
uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom
posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi.
Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej,
gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa
się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa
wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?”

Elżbieta stwierdza równocześnie, że na
dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej
dziecię.
Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze,
ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie.
Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia
Gabriela: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami”, wyraźnie
czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha
Świętego została we wszystko
wtajemniczona. Potem zaraz dodała
własne słowa: „i błogosławiony jest
owoc Twojego łona”. Powstały także
zakony żeńskie, które za główną
patronkę obrały sobie Matkę Bożą w
tej tajemnicy. Co więcej nawet
nazwę od tej tajemnicy otrzymały.
Chodzi głównie o zakon Wizytek,
czyli Sióstr Nawiedzenia.
(źródło: www.brewiarz.pl)

NABOŻENSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwa majowe
w naszej świątyni
codziennie o godz. 10.30 i 17.30,
w niedzielę o godz. 17.30.

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

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
Wydawca: Pobrygidkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny pw. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w
Lublinie

