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Wieczory Muzyczne
w Kościele
Pobrygidkowskim
Niedziela, 28 kwietnia 2019 roku
godz. 18.45

KONCERT
MIŁOSIERDZIE
Wykonawcy:
Halina Łabonarska - aktorka, narracja
Ewa Królikowska - Mach - skrzypce I
Kołszut Dominika - skrzypce II
Czerniawska Katarzyna - altówka
Iwona Godzik - Ćwiek - wiolonczela

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

W programie: Utwory m.in. J. S. Bach, J. Bloch,
E. Morricone; fragmenty Dzienniczka św.
s. Faustyny i św. Jana Pawła II
Halina Łabonarska - narracja
Partnerzy koncertu:

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.

Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie

ZAPRASZAMY!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 29.04., św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Michała z
racji 35 urodzin oraz dla jego rodziny
7.30 +Zbigniew Kosior (7r.), zmarli z rodziny Kosiorów i
Waligórskich
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (20)
11.00 +Marianna Głogucka (10r.)
18.00 Zmarli z rodziny Żurawskich
18.00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i aniołów dla
Tomka z racji 9 urodzin

Wtorek, 30.04., św. Wojciecha
7.00 +Marianna, Eugeniusz Kabasińscy
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (21)
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II dla Pawła z
racji 49 urodzin
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Małgorzaty z racji 34 urodzin

Środa, 1.05., św. Józefa Robotnika
7.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (1)
7.30
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (22)
18.00 +Adam Pietroń (4r.), zmarli z rodziny Pietroniów i
Sobieszków
18.00 +Halina Barska (20r.), jej rodzice Wacław i Klementyna – za
spokój duszy i życie wieczne

Czwartek, 2.05., św. Atanazego
7.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (2)
7.30
8.00 WOTYWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (23)
11.00 Józef (44r.), zmarli z rodziny Ratajskich i Paradowskich
18.00 +Zygmunt Boluk (w dniu imienin), Mieczysława Boluk
18.00 +Agnieszka, Stanisław
18.00 +Felicja Kosiorowska (30r.)

Piątek, 3.05., NMP Królowej Polski
7.00 +Agnieszka Janczarek (43r.)
8.00 O miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych
8.00 +Zbigniew Kowalczyk (7r.), Henryk, Anna, Wacław, zmarli z
rodziny Dalmatów i Masieraków
11.00 +Stanisława (59r.), Iwona (22r.), Jadwiga, Andrzej
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (24)
16.00 +Maria, Zygmunt, Leopold Sulowscy, Aniela, Feliks, Józef
Styk
18.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (3)

Sobota, 4.05., św. Floriana
7.00 +Bernard Piech – gregorianka (25)
7.30
11.00 Wynagradzająca Sercu Maryi
18.00 +Bogdan i Zofia Szymańscy
18.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (4)

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 5.05.
7.00 +Marian, Jerzy, Bronisława, Stefania
8.00 Zmarli z rodziny Dziedziców, Majerów, Wybudowskich,
Gotwaldów, Bilskich
9.30 +Stanisława, Stanisław Hałas (imieninowa)
9.30 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego na
nadchodzące egzaminy maturalne dla Mateusza
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (26)
11.00 +Jan Flis (17r.), zmarli z rodziny Flisów i Gęców
12.00 +Zdzisława (29r.), Krystyna (19), zmarli z rodziny
Zermanów i Żurawskich
12.00 O zdrowie dla Bronisława Bartoszewskiego
13.15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Agaty
13.15 +Mieczysław Małek – gregorianka (5)
16.00 +Bolesław (rocznicowa), Helena , Zdzisław
18.00 O nawrócenie i potrzebne łaski dla Łukasza

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)

W TYM TYGODNIU

Św. SIOSTRA
FAUSTYNA

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
30 kwietnia (wtorek) celebrujemy w liturgii
Kościoła uroczystość św. Wojciecha – głównego
Patrona Polski. Przesunięcie uroczystości z daty
własnej 23 kwietnia związane jest
z Oktawą Wielkanocy.
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Msze św. w naszej świątyni o godz.:
7.00, 8.00, 11.00, 16.00, 18.00
I PIĄTEK MIESIĄCA
Litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
o godz. 10.30 i 17.30
Sakrament Pokuty i Pojednania w czasie mszy św.
Ze względu na Uroczystość NMP Królowej Polski
nie będzie adoracji od godz. 15.00 do 17.30
I SOBOTA MIESIĄCA
NABOŻEŃSTWO „PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA”

godz. 10.30 i 17.30
Msza święta wotywna ku czci NMP – godz. 11.00

Intencje apostolstwa modlitwy
na maj 2019
Intencja ewangelizacyjna:
Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków
Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród
narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
Bezimienna - 50,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa we wtorek godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

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).

Wieczory Muzyczne
w Kościele
Pobrygidkowskim
Piątek, 3 maja 2019 roku
godz. 18.45

KONCERT PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH
„WIWAT 3 MAJA”
PROGRAM:

W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego.
Stanisław August z bożej łaski i woli narodu Król
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski,
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski,
Podlaski,
Inflancki,
Smoleński,
Siewierski i Czernichowski, wraz z Stanami
Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród
polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od
ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji
narodowej
jedynie
zawisł,
długim
doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu
naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej
się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili,
która nas samym sobie wróciła, […] chcąc na
błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych
i przyszłych pokoleń zasłużyć […], dla
ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny
naszej i jej granic, z największą stałością ducha
niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie
za świętą, za niewzruszoną deklarujemy […].
***

SKLEP U BRYGIDY:
poniedziałek - piątek 9.00-18.00
sobota 9.00-14.00
tel. 81 534 34 39
www.sklepubrygidy.pl
ZAPRASZAMY!

1. Ojczyzno ma
2. Hymn Państwowy
3. Białe róże
4. Mazurek 3 Maja
5. O mój rozmarynie
6. Warszawianka
7. Hej, hej ułani
8. Wiązanka pieśni patriotycznych i żołnierskich:
- Wojenko, wojenko
- Przybyli ułani
- Jak to na wojence ładnie
9. Warszawskie dzieci
10. Serce w plecaku
11. Marsz I Brygady
WYKONAWCY:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Majdan-Grabina założona przez dyrektora miejscowej Szkoły
Podstawowej oraz sołtysa wsi Majdan-Grabina
we wrześniu 2012 r., jako nawiązanie do
istniejącej od 1926 roku orkiestry dętej Majdan.
Kapelmistrzem od początku jest Pan Wojciech
Durak, a opiekunem Zygmunt Rząd.
Partnerzy koncertu:
Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie
Zrealizowano przy pomocy
Marszałkowskiego w Lublinie

finansowej

Urzędu

