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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. Jego niestrudzona praca zostaje
nagle przerwana śmiercią męczeńską w 1657
roku. Gdy 16 kwietnia 1702 roku 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.

Wieczory Muzyczne
w Kościele
Pobrygidkowskim

REZYDENCI I DUSZPASTERZE:

28 maja 2019 roku
godz. 18.45

ks. kan. mgr lic. Andrzej Bubicz
ks. kan. dr hab. Piotr Goliszek
ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
ks. prałat dr Franciszek Przytuła
ks. dr Marcin Zieliński

MAGICZNY LUBLIN
JAGIELLONÓW
Wykonawca koncertu Zespół Muzyki Dawnej „La
Folia”, kameralny zespół instrumentalno-wokalny
działający od wielu lat przy Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 w Lublinie

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 13.05., NMP Fatimskiej
7.00 +Marianna Kabasińska – gregorianka (3)
7.30 +Mieczysław Małek – gregorianka (13)
7.30 O nawrócenie i szczerą spowiedź dla Józefa
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (4)
18.00 +Barbara, Jan
18.00 +Marian Falkowski

Wtorek, 14.05., św. Macieja
7.00 +Marianna Kabasińska – gregorianka (4)
7.30 O pomyślną operację, opiekę Matki Bożej i dary Ducha
Świętego dla Marka Sowińskiego
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (5)
18.00 +Zofia (rocznicowa), Teodora, Czesław
18.00 +Stefan
18.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (14)

Środa, 15.05., św. Zofii
7.00 +Bernard Piech – gregorianka (6)
7.00 +Halina Woźniak (18 miesiąc)
7.30 +Marianna Kabasińska – gregorianka (5)
11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Jerzego
11.00 +Janina, Stanisław Raciborscy
18.00 Dziękczynna za pomyślną operację z prośbą o zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla córki Iwony, jej męża i dziecka nowenna 1
18.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (15)

Czwartek, 16.05., św. Andrzeja Boboli
7.00 +Bernard Piech – gregorianka (7)
7.30 +Marianna Kabasińska – gregorianka (6)
8.00 WOTYWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 WOTYWA DO ŚW. JANA PAWŁA II
18.00 Nowenna (2)
18.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (16)

Piątek, 17.05.
7.00 +Bernard Piech – gregorianka (8)
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla
Weroniki z okazji imienin
7.30 +Marianna Kabasińska – gregorianka (7)
7.30 +Mieczysław Małek – gregorianka (17)
11.00 WOTYWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 Nowenna (3)
18.00 +Jan, Julianna, Michał, Maria, Magdalena, Kazimiera,
zmarli z rodziny Zabiegała, Ochnik, Araszkiewicz, Wijaszka,
Samuła

Sobota, 18.05.
7.00 +Marianna Kabasińska – gregorianka (8)
7.30 W intencji ofiarodawców
11.00 +Bernard Piech – gregorianka (9)
11.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (18)
18.00 Nowenna (4)
18.00 +Halina Zbarańska (10), Zbigniew, Marek Barańscy

V NIEDZIELA WIELKANOCY, 19.05.
7.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla
Bartosza z racji 3 rocznicy urodzin oraz o opiekę Świętej Rodziny
dla niego i jego rodziny
8.00 +Marianna Kabasińska – gregorianka (9)
9.30 O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla syna Stasia
11.00 +Tadeusz Fajks
11.00 Dziękczynno-błagalna z racji 40 urodzin dla Emilii
12.00 +Bernard Piech – gregorianka (10)
12.00 +Mieczysław Małek – gregorianka (19)
13.15 Nowenna (5)
13.15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,
moc Bożego Miłosierdzia, dary Ducha Świętego dla Elżbiety
Krzemińskiej
16.00 +Natalia Popko (5r.), Eugeniusz, Wojciech, Maria, zmarli z
rodziny Popko
18.00 +Zmarli z rodziny Berbeciów, Kowalczyków, Andrzej
Wypychowski, Marta Benicewicz, zmarli z ich rodzin

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Dam wam pasterzy
według mego serca” (Jr 3,15)
Tymi słowami proroka
Jeremiasza
Bóg
obiecuje
swojemu ludowi, że nie
pozostawi go nigdy bez
pasterzy, którzy będą go zawsze
gromadzili
i
prowadzili:
„Ustanowię zaś nad nimi –
moimi owcami – pasterzy, by je paśli; i nie będą
się już więcej lękać ani trwożyć” (Jr 23,4)
Kościół jako Lud Boży nieustannie
doświadcza spełniania się tej prorockiej
zapowiedzi i z radością za to Bogu dziękuje,
szczególnie dzisiejszej niedzieli, kiedy Liturgia
Słowa przypomina, że to Jezus Chrystus jest
żywym, najwyższym i ostatecznym wypełnieniem
Bożej obietnicy.
Ja jestem dobrym Pasterzem – mówi
o sobie Jezus Chrystus – „moje owce słuchają
mojego głosu, a Ja znam je”.
Życie Chrystusa, które znamy z kart
ewangelii, jest nieustannym ukazywaniem
i realizacją Jego pasterskiej miłości: Jezus lituje
się nad tłumami, bo były znękane i porzucone jak
owce bez pasterza; szuka owiec zagubionych
i rozproszonych, a gdy je znajdzie, cieszy się,
zbiera je i broni, zna je i woła każdą po imieniu,
prowadzi je nad wody i na zielone pastwiska,
gdzie mogą odpocząć; przygotowuje dla nich
posiłek i karmi je swoim własnym życiem. To
życie Dobry Pasterz daje w swojej śmierci
i zmartwychwstaniu, jak głosi rzymska Liturgia
Kościoła: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który
oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas
zbawić. Alleluja!”
W dzisiejszej ewangelii sam o sobie mówi:
„Ja daje im życie wieczne. Nie zginą one na
wieki”. To jest dobry pasterz, w odróżnieniu od
najemnika, który owszem opiekuje się owcami,
ale w chwili zagrożenia opuszcza je, bądź
pozbywa się ich dla osiągnięcia własnej korzyści.
Najemnik traktuje człowieka instrumentalnie –
tylko i wyłącznie jako środek dla osiągnięcia
swego celu.
W wielu dziedzinach naszego codziennego
życia nie brakuje najemników – to jakby
przewidział Chrystus – Dobry Pasterz, i dlatego
powierzył Piotrowi, apostołom, uczniom, w końcu
kapłanom - posługę pasterzy Bożej owczarni,
niezwykle odpowiedzialną posługę przewodnika –
dusz pasterza...
(xjj)

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

APEL
Zwracamy się z prośbą o wsparcie
renowacji zabytków ruchomych Kościoła
Pobrygidkowskiego. Informacja o planowanych
pracach renowacyjnych została umieszczona na
stronie głównej Kościoła Pobrygidkowskiego
www.pobrygidkowski.pl w artykule: Apel o
pomoc - pomóż odnowić zabytki ruchome
(https://www.pobrygidkowski.pl/pl/start/renowacj
a -zabytkow-wsparcie.html). Na tej stronie
zaprezentowano zabytki ruchome z kościoła
planowane do prac renowacyjnych w 2019 r. Na
pokrycie kosztów prac konserwatorskich zostały
przyznane dotacje: Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie. W celu uzyskania wymienionych dotacji
niezbędne są środki własne w wysokości 50%
zaplanowanych kosztów. Cegiełki w wysokości
10,00 zł, 20,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł można
wykupić dokonując tego kilkoma kliknięciami! Za
każdą wirtualną cegiełkę będziemy wdzięczni. W
każdym tygodniu sprawowana jest Msza święta w
intencji
wspierających
naszą
świątynię.
Dziękujemy !!!

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W minionym tygodniu złożono ofiary:
Bezimienna - 100,00 zł
Bezimienna - 50,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w sobotę o godz. 7.30
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty.
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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)

Najświętsza Maryja Panna
Fatimska
13 maja w liturgii Kościoła obchodzimy
wspomnienie NMP Fatimskiej. Tego dnia
wspominamy także wydarzenia z 1981 roku
z Placu św. Piotra. Zamach na życie bł. Jana
Pawła II jest związany z Objawieniami
Fatimskimi.
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej
miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych
dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata
starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej
siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł
Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście
Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej
dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani
powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego
wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić,
abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej
porze. W październiku powiem wam, kim jestem
i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie
Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja
obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka
i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus
pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była
więcej znana i kochana, by ustanowić
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze,
które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi,
otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną
łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało
wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie
było z powodu aresztowania dzieci. Piąte
objawienie 13 września było ponowieniem prośby
o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste
objawienie dokonało się 13 października. Mimo
deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys.
ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka
Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień.
Podczas tego objawienia powiedziała: „Przyszłam
upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie
zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie
codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za
grzechy”.
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy,
jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do
depozytu wiary, są przez wielu wierzących
otaczane szczególnym szacunkiem. Zostały one
uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem
dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy,

chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i
zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw.
trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie
ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią,
trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele
kontrowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił
światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie
w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie
podkreślał, że właśnie opiece Matki Bożej z
Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu
dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r.
na Placu Świętego Piotra w Rzymie. W środę mija
kolejna rocznica tego wydarzenia.(www.breawiarz.pl)

SKLEP U BRYGIDY
Sklep u Brygidy w Lublinie przy
ul. Gabriela Narutowicza 6 poleca:
- zaproszenia na I Komunię, wianuszki,
rękawiczki, sweterki, bolerka dla dzieci, muszki
i prezenty pierwszokomunijne,
- upominki, kubki, obrazy w srebrze i magnesy,
pamiątki i publikacje o Kościele Pobrygidkowskim i Lublinie
- 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, szatki i świece chrzcielne
- breloczki, figurki, obrazki, opaski i bransoletki,
magnesiki, figurki Aniołów
- słodkie upominki i prezenty na różne okazje
- podręczniki do nauki religii z kartami pracy
- książki religijne, medycyny naturalnej,
nauczanie
papieskie,
książki
ks.
Jana
Kaczkowskiego i o. Dolindo i książki dla dzieci
Wydawnictwa Jedność,
- modlitewniki fatimskie, nowenny, gry
multimedialne, dewocjonalia, różańce, obrazy,
ikony.
Sklep u Brygidy zaprasza:
poniedziałek - piątek 9.00-18.00
sobota 9.00-14.00
tel. 81 534 34 39
www.sklepubrygidy.pl

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

