Biuletyn Rektoralny
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 WRZEŚNIA 2019r. NR 31 (374)
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
NABOŻEŃSTWA
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

Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
20-004 Lublin, Narutowicza 6
tel./fax +48 81 7437019
http://www.pobrygidkowski.pl

REKTOR: ks. kan. mgr Dariusz Bondyra
REZYDENCI I DUSZPASTERZE:
ks. kan. mgr lic. Andrzej Bubicz
ks. mgr Marcin Grzesiak
ks. kan. dr hab. Piotr Goliszek
ks. kan. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
ks. prałat dr Franciszek Przytuła
ks. dr Marcin Zieliński

NABOŻEŃSTWO „PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA”
godz. 10.30 i 17.30

Msza święta wotywna ku czci NMP – godz. 11.00

NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE
W NASZEJ ŚWIĄTYNI
codziennie
o godz. 10.30 i 17.30
***
w niedzielę
o godz. 17.30

ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ
MODLITWY

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 30.09., św. Hieronima
7.00 +Alicja (12r.)
7.00 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (5/30)
7.30 +Mieczysław Łukasik (31r.)
7.30 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (1)
11.00 +Lucyna, Zofia, Wanda, Jan, Józef, Pelagia
11.00 W intencji ofiarodawców
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Klaudyny
18.00 +Maria Kowalczyk – gregorianka (30)
18.00 +Henryk – gregorianka (30)

Wtorek, 1.10., św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Teresy
7.00 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (6/30)
7.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (1)
7.30 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (2)
11.00 +Krzysztof (1r.)
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (1)

Środa, 2.10., św. Aniołów Stróżów
7.00 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (3)
7.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (2)
7.30 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (7/30)
11.00 O wszelkie potrzebne łaski dla Łucji i Franciszka
18.00 Podziękowanie za Anioła Stróża
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (2)
18.00 +Radosław (25r.), Tadeusz, zmarli z rodziny Olejarczyków i
Dzierżaków, Wanda Kijak

Czwartek, 3.10.
7.00 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (4)
7.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i łaskę wytrwania dla
powołanych
7.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (3)
7.30 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (8/30)
8.00 WOTYWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Michał (44r.), zmarli z rodziny Respondów
11.00 W intencji ks. prałata Franciszka z podziękowaniem za gorliwą
służbę kapłańską oraz prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (3)
18.00 +Stanisław (44r.), Józefa, Stanisław, Agata, Władysław, zmarli z
rodziny Mełgieś i Pyc

Piątek, 4.10., I PIĄTEK MIESIĄCA
7.00 O miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych
7.00 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (9/30)
7.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (4)
7.30 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (5)
11.00 WOTYWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (4)
18.00 +Jan, Bronisław, Zygmunt Jucewicz

Sobota, 5.10., I SOBOTA MIESIĄCA
7.00 +Aniela Gałus
7.00 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (10/30)
7.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (5)
7.30 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (6)
11.00 Wynagradzająca Sercu Maryi
15.00 Ślub: Monika i Kamil
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (5)
18.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla rodziny

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 6.10.
7.00 +Marian, Jerzy, Bronisława, Stefania
7.00 W intencji Bogu wiadomej za Krzysztofa – nowenna (7)
8.00 +Józef Mełgieś, Józefa Monik, zmarli z rodziny Mełgiesiów i
Moników
8.00 Prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego,
opiekę Matki Bożej dla Anny, Zbigniewa, Alicji, Grażyny
9.30 +Janina Wójtowicz – gregorianka (6)
9.30 +Lucyna, Kazimierz
11.00 +Genowefa (25r.), Małgorzata, Czesława, Henryk, Stefan
11.00 +Zyta, Ewa, Jerzy Leszczyńscy
12.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Anny i Piotra
12.00 Dziękczynna z racji 1 rocznicy małżeństwa Magdaleny i Macieja
13.15 O zdrowie, opiekę Matki Przenajświętszej dla Małgorzaty i
Grzegorza z racji 50 urodzin oraz dla ich syna Krzysztofa
13.15 O uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby (11/30)
16.00 +Tadeusz, Zofia Murzyńscy, zmarli z rodziny Bielawskich i
Szczypów z Puław
16.00 Dziękczynna z racji 70 urodzin Jadwigi
18.00 +Leokadia Franczak – gregorianka (6)

SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Spoglądamy
na
żywoty dwóch bohaterów
dzisiejszej ewangelicznej przypowieści: Łazarza i
Bogacza; dwóch głównych, bo jest jeszcze pięciu
braci bogatego człowieka, pozostających na ziemi.
Stajemy w obliczu dwóch rzeczywistości, które
spotykają się w tej przypowieści: to los-historia
człowieka i wieczność. Obie dotykają i
ewangelicznych bohaterów i obie dotyczą nas.
podobnie jak i historie życia Łazarza i bogacza.
Intryguje nas ta przypowieść. Dlaczego
bogacz poszedł do piekła? Czy tylko dlatego, że
był bogaty? Dlaczego Łazarz cieszy się
szczęściem wiecznym? Czy tylko dlatego, że był
żebrakiem? Dużym uproszczeniem byłoby
stwierdzenie, że nędza wystarczy do zbawienia.
Podobnie, absurdalna wydaje się teza, że
bogactwo skazuje na potępienie. Czego więc
brakowało bogatemu człowiekowi z dzisiejszej
przypowieści, i co zdecydowało o tym, że po
śmierci „aniołowie zanieśli Łazarza na łono
Abrahama”?
Jest
trudno
cokolwiek
powiedzieć
o bogaczu czy źródle jego posiadania. Wszak nie
musi być w tym coś podejrzanego. W czymże
więc tkwi jego wina? Jezus mówi tylko, że za
ziemskiego życia „Ubierał się w purpurę i dzień
w dzień się świetnie bawił”. A więc ostentacja
bogacza, rozrzutne życie bez umiaru. W ten
sposób Jezus naprowadza na odpowiedź,
w którym momencie życia zagubił się ten
człowiek, czy w ogóle człowiek.
Bogacz opływał w dostatki, co samo
w sobie nie jest grzechem. Jego winą było to, że
zaślepiony
dobrobytem
nie
widział
potrzebującego pomocy Łazarza. Jeśli więc tkwi
w bogactwie jakieś niebezpieczeństwo, to polega
ono na tym, że może uczynić nieczułym na
potrzeby drugiego człowieka.
Pismo św. widzi w bogactwie wielką
szansę: kto posiada, może pomnożyć swe dobra,
dzieląc je z innymi. Wystarczy przypomnieć
ewangelię z ostatniej niedzieli, gdzie Chrystus
zachęcał:
„pozyskujcie
sobie
przyjaciół
niegodziwą mamoną”. Ale także: „nie możecie
służyć Bogu i mamonie”.
Bogactwo tego świata, pieniądz nie mogą
przesłonić potrzebującego człowieka, nie mogą
przesłonić hierarchii wartości, na czele której stoi
sam Bóg.
xjj

MSZE ŚW. WOTYWNE
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

INTENCJE APOSTOLSTWA
MODLITWY NA PAŹDZIERNIK 2019
ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego
wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele

SKLEP U BRYGIDY
DEWOCJONALIA I ZIOŁA
Sklep u Brygidy w Lublinie przy ul. Narutowicza
6 poleca:
- zioła z klasztornych ogrodów, miody, słodycze i
kosmetyki na bazie miodu, ziołowe herbaty o.
Bonifratrów,
- Pismo św. i albumy okolicznościowe, pamiątki
chrztu, ślubu, szatki i świece chrzcielne
- breloczki, figurki, obrazki, opaski i bransoletki,
magnesiki, szopki i figurki Dzieciątka Jezus
- słodkie upominki i prezenty na różne okazje
- upominki, kubki, obrazy w srebrze i prezenty
pierwszokomunijne, magnesy, pamiątki i
publikacje o Kościele Pobrygidkowskim i
Lublinie
- podręczniki do nauki religii z kartami pracy
- książki religijne, medycyny naturalnej,
nauczanie papieskie,
- 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

Relikwie
Bł. Wincentego Kadłubka
w naszej świątyni
W dniu 29 września
1974
roku
odbyła
się
uroczystość
intronizacji
cząstki
relikwii
b. Wincentego, sprowadzonej z inicjatywy
i staraniem ks. Kan. Dra S. Młynarczyka
z klasztoru OO. Cystersów w Jędrzejowie. W tym
tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy
Błogosławionego (9 października).
Wincenty urodził się w Karwowie pod
Opatowem pomiędzy 1155 a 1160 r. Największe
dzieło jego życia i literatury tamtych czasów to
Kronika polska (Chronica Polonorum). Gdy
w 1207 r. umarł biskup krakowski, Pełka, na jego
następcę został wybrany Wincenty. On zaś po
dziesięciu
latach
pasterzowania
diecezji
krakowskiej, za pozwoleniem papieża Honoriusza
III w 1218 r. Wincenty zrzekł się urzędu. Czuł, że
spełnił zadanie swojego życia i postanowił
wstąpić do klasztoru. Wybrał sobie opactwo
cystersów w Jędrzejowie, przy kościele, który sam
konsekrował. Zgodnie z zasadą ascetyczną "Bogu
wszystko - sobie nic" pozostawił swój majątek
rodowy, bogactwo i splendor urzędu biskupiego,
i - jak podaje tradycja - boso i pieszo jako
pokutnik udał się do klasztoru. Wincenty zmarł
w Jędrzejowie 8 marca 1223 r. i został pochowany
w prezbiterium klasztornego kościoła, co może
świadczyć o tym, że zmarł w opinii świętości.
26 kwietnia 1633 r. dokonano otwarcia
grobu Wincentego. Ciało znaleziono prawie
nienaruszone, co przyczyniło się do rozbudzenia
jego czci. W roku 1764 Kongregacja Obrzędów
zatwierdziła kult, a papież Klemens XIII podpisał
odpowiednią bullę, co równało się formalnej
beatyfikacji.
(za www.brewiarz.pl)

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa w poniedziałek o godz. 11.00
Bezimienna - 100,00 zł
Bezimienna - 250,00 zł
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty
Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Matka Boża
Zwycięska
Patronka
października
Pierwszym
wielkim
papieżem różańcowym był św.
Pius V. W wydanej 17 września
1569 konstytucji apostolskiej
Consueverunt Romani Pontifices
zaleca
on
różaniec
jako
szczególnie skuteczną modlitwę
błagalną w czasie zagrożeń
i utrapień, niewątpliwie mając
na myśli ówczesne rozdarcie
chrześcijaństwa po wystąpieniu Marcina Lutra
oraz narastające wtedy zagrożenie ze strony
Turków, którzy nie ukrywali, że następnym ich
celem po zdobyciu Konstantynopola jest zdobycie
Rzymu.
„Biskupi rzymscy oraz inni święci
ojcowie, nasi poprzednicy - pisał Papież - ilekroć
trapiły ich wojny cielesne bądź duchowe, albo
kiedy zagrażały im inne niebezpieczeństwa, mieli
zwyczaj z tym większym pokojem i żarliwością
służyć i oddawać się Bogu, aby tym łatwiej
uniknąć zagrożeń i uzyskać bezpieczeństwo.
Błagali o Bożą pomoc, swoimi prośbami
i litaniami wzywali wstawiennictwa Świętych,
i wraz z Dawidem wznosili oczy ku górom, mając
niezachwianą nadzieję, że stamtąd przyjdzie im
pomoc”.
Rzecz jasna, kiedy wkrótce potem
niebezpieczeństwo tureckie zaczęło coraz bardziej
narastać, różaniec stał się szczególnie ważną
modlitwą o ocalenie.
Przełomowym
wydarzeniem
było
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami
tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką
Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki
Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić
w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież wspomniany już św. Pius V, dominikanin, gorący
czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej
się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić
żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą
troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał
wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu
bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty,
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał
Maryję, która patrzyła na niego spokojnym

wzrokiem.
Nieoczekiwana
zmiana wiatru uniemożliwiła
manewry
muzułmanom,
a sprzyjała
flocie
chrześcijańskiej.
Udało
się
powstrzymać inwazję Turków
na Europę.
Zwycięstwo
było
ogromne. Po zaledwie czterech
godzinach walki zatopiono
sześćdziesiąt
galer
wroga,
zdobyto
połowę
okrętów
tureckich, uwolniono dwanaście
tysięcy
chrześcijańskich
galerników; śmierć poniosło 27
tys. Turków, kolejne 5 tys.
dostało się do niewoli. Pius V,
świadom, komu zawdzięcza
cudowne
ocalenie
Europy,
uczynił dzień 7 października
świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na
jego obchodzenie w tych kościołach, w których
istniały Bractwa Różańcowe.
Klemens XI, w podzięce za kolejne
zwycięstwo nad Turkami odniesione pod
Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały
Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do
Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca
świętego - módl się za nami”, a w dwa lata
później zalecił, by w kościołach odmawiano
różaniec przez cały październik.
Opisane wydarzenia pozwalają nazywać
Maryję Matką Bożą Zwycięską. Jej wizerunek
często jest kopia rzymskiej ikony Salus Populi
Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) z Bazyliki
Santa Maria Maggiore w Rzymie. Wizerunek ten
(co widać na zdjęciu wyżej) przedstawia Jezusa
spoczywającego na lewej ręce Najświętszej Maryi
Panny. Jego prawa ręka jest lekko wzniesiona w
geście błogosławieństwa. W lewej ręce trzyma On
księgę; wydaje się, że patrzy on na swoją matkę.
Wzrok Maryi skierowany jest z kolei na ludzi,
jakby chciała przyciągnąć ich do swojego
Boskiego Syna. Jezus błogosławi ludzi, na
których patrzy Maryja.
Wezwanie naszego Kościoła Rektoralnego
ma w sobie odniesienie do Matki Bożej
Zwycięskiej. Chodzi jednak o inne zwycięstwo
niż to opisanej wyżej, a mianowicie o zwycięstwo
pod Grunwaldem.
(źródło: http://www.mbkp.info/modlitwy/mbz.html)
Wydawca: Powizytkowski Ośrodek Kultury i Kościół
Rektoralny pw. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w
Lublinie

