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XXIV Ogólnopolski Dzień
Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce – 17.01.2021
Pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed
tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt
30,15) w niedzielę 17 stycznia 2021 r. odbędzie
się XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce.

Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan w Lublinie
18.01.2021
W dniach 18-25 stycznia 2021 obchodzony jest
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod
hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie
obfity owoc (por. J 15,5-9). W archidiecezji
lubelskiej centralne nabożeństwo odbędzie się
w poniedziałek, 18 stycznia o godz. 17.00
w lubelskiej archikatedrze pod przewodnictwem
naszego metropolity, ks. abpa Stanisława Budzika.
Kazanie wygłosi prawosławny ordynariusz
lubelsko-chełmski abp Abel.

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

Dzień Babci i Dziadka
Najlepsze życzenia: zdrowia i błogosławieństwa
Bożego składamy naszym Babciom i Dziadkom
Tych, którzy odeszli do Pana, polecamy
w naszych modlitwach, prosząc o życie wieczne
dla nich.

REKTOR: ks. kan. mgr Dariusz Bondyra
REZYDENCI I DUSZPASTERZE:
ks. dr Tomasz Adamczyk
ks. kan. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
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SŁOWO
NA NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia
7.00 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (18)
7.00 Wynagradzająca (16/30)
7.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej,
świętość i dary Ducha Świętego dla rodziny
7.30 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, Mieczysława, Teresy,
Marka, Tomasza, Ryszarda, Czesława i ich rodzin
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (18)
18.00 Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o uzdrowienie z
ciężkiej choroby córki Anieli
18.00 +Halina Durakiewicz – gregorianka (18)
18.00 +Maria, Stanisław

WTOREK, 19 stycznia
7.00 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (19)
7.00 W intencji ofiarodawców
7.00 Wynagradzająca (17/30)
7.30 O Boże błogosławieństwo dla Aliny, Jana Góźdź i ich rodziny
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (19)
11.00 +Jadwiga, Feliks Zając
18.00 +Halina Durakiewicz – gregorianka (19)
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, dary
Ducha Świętego dla Barbary, Ewy, Bożeny

ŚRODA, 20 stycznia
7.00 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (20)
7.00 Wynagradzająca (18/30)
7.30 +Halina Durakiewicz – gregorianka (20)
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (20)
18.00 +Bożena Szmulik
18.00 O rozwiązanie trudnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla
Katarzyny

CZWARTEK, 21 stycznia
7.00 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (21)
7.00 Wynagradzająca (19/30)
7.30 Halina Durakiewicz – gregorianka (21)
8.00 WOTYWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (21)
11.00 +Stanisław (25r.), Helena, Roman
18.00 +Wojciech Trawiński (9r.), zmarli z rodziny Trawińskich
18.00 zmarli z rodziny Kotlińskich, Śliwa

PIĄTEK, 22 stycznia
7.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (22)
7.00 Wynagradzająca (20/30)
7.30 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (22)
11.00 WOTYWA DO ŚW. BRYGIDY
18.00 Halina Durakiewicz – gregorianka (22)
18.00 Z okazji 80. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie,
potrzebne łaski na dalsze lata życia Marianny Teresy

SOBOTA, 23 stycznia
7.00 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (23)
7.00 Wynagradzająca (21/30)
7.30 +Halina Durakiewicz – gregorianka (23)
11.00 +Krystyna Makuła – Trochimiuk (2r.)
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (23)
18.00 +Zofia
18.00 +Irena Korab (2m-c)
18.00 +Lucyna, Stanisław Bogudzińskich, zmarli
Bogudzińskich, Niczyporuków

z

rodziny

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 stycznia
7.00 Wynagradzająca (22/30)
8.00 +Władysław Kalinowski (24r.), Teofil, Helena, Stanisław, Helena,
zmarli z rodziny Kalinowskich, Feliksa Urban (23r.), Julian, Ryszard,
Marianna, zmarli z rodziny Urbanów
9.30 +Halina, Zdzisław Radkowiak, zmarli z rodziny
9.30 O mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów
11.00 +Edward Niewiadomski – gregorianka (24)
11.00 +Tadeusz Figarski (3r.)
12.00 +Edward (29r.), Czesława, zmarli z rodziny Ładniaków,
Woźniców
12.00 +Albert Omiotek (80r.)
13.15 +Elżbieta Kowalska – gregorianka (24)
13.15 +Władysław Kowalski (21r.)
16.00 +Czesława, Tadeusz, Maria, Wojciech, Barbara Grzelak
18.00 +Halina Durakiewicz – gregorianka (24)
18.00 +Jarosław Putowski

Czego szukacie…?
Czy to pytanie Jezusa
z dzisiejszej ewangelii nie pada
i w naszą stronę? Czego szukamy, idąc za
Jezusem, czy nie wystarczy iść za Nim, czy
potrzeba jakiegoś głębszego odkrycia, a jeśli tak,
to jakiego?
Nie da się ukryć, że cała dzisiejsza
Liturgia Słowa mówi o powołaniu, o odkrywaniu
tego powołania w sobie - czy to w chłopięcym
wieku Samuela czy w dojrzałym wieku ucznia.
Liturgia wskazuje na bogactwo treści,
jakie niesie w sobie powołanie. Sami w częstych
rozmowach czy osobistych zamyśleniach to
bogactwo dostrzegamy, wręcz przenosi nas ono w
obszar
pewnej
tajemnicy,
spekulacji,
przeznaczenia, czy przypadku....
Szukamy naszego powołania zatem... Czyż
nie rodziło się ono już od najwcześniejszych lat
pod okiem naszych najbliższych: rodziców,
wychowawców, katechetów, u boku przyjaciół.
Tak wzrastał Samuel u boku Helego, tak
dojrzewali dwaj uczniowie, w tym Andrzej u boku
Jana Chrzciciela... Wszyscy oni dojrzewali do
tego zbliżenia się ku Bogu, rozpoznawania Jego
obecności... W odkrywaniu swego powołania
człowiek zbliża się ku Bogu, czuje Jego obecność
i w tej obecności odkrywa piękno i swego ciała
i swego ducha, odkrywa przeznaczenia tej
duchowo-cielesnej jedności. Mówi dziś o niej św.
Paweł Apostoł, by potwierdzić naszą refleksję, ale
także by przestrzec przed swego rodzaju
schizofrenią, zaglądającą do naszego życia: duch
swoją drogą, a ciało i jego przypadłości swoją...
Nie na tym polega powołanie. Jest to całe
zaangażowanie się człowieka. I nie chodzi tu tylko
o powołanie kapłańskie czy zakonne. Każdy z nas
jest powołany przez samego Boga do konkretnego
dzieła w życiu, a jego fundamentem winno być
zaangażowanie całego siebie w stronę Tego,
Którego obecność ciągle odnajdujemy w naszym
życiu, za Którym kiedyś poszliśmy i nadal
kontynuujemy swoją drogę....
To jest kwestia stylu naszego życia,
fundamentalnego wyboru, który winien się
przekładać na codzienną rzeczywistość, jak mówi
poeta – Jerzy Libert:
Jedno wiem i innych objawień
Nie potrzeba moim oczom i uszom.
Uczyniwszy na wieki wybór,
w każdej chwili wybierać muszę
(xjj)

OFIAROMAT
ELEKTRONICZNA TACA I OFIARA
NA NASZ KOŚCIÓŁ

W przedsionku naszego kościoła znajduje się tzw.
ofiaromat, dzięki któremu będziemy mogli w
każdej chwili (w niedzielę, ale i na tygodniu)
bezpiecznie i bezgotówkowo złożyć ofiarę na nasz
kościół. Dziś bardzo często dokonujemy różnych
transakcji za pomocą kart kredytowych,
debetowych czy telefonów komórkowych. Taką
możliwość da nam także nasz ofiaromat. Na jego
dotykowych ekranie znajduje się grafika naszej
świątyni i kwoty, które możemy złożyć: 2, 5, 10,
20, 50 i 100 zł. Wystarczy nacisnąć przycisk z
wybraną kwotą, przyłożyć kartę lub telefon.
Za wszystkie ofiary składane tą drogą, przez
Internet na konto bankowe kościoła, jak i składane
na tacę serdecznie dziękujemy, szczególnie teraz
w czasie pandemii, kiedy jest nas mniej w
kościele.
Jesteśmy wdzięczni za każdy dar serca. Jest to dla
nas wszystkich wyjątkowa sytuacja i razem
szukamy rozwiązań na przyszłość dla naszej
wspólnoty i kościoła.
Chcemy także poinformować, że w zakrystii
naszego kościoła znajduje się drugi terminal
płatniczy, gdzie również możemy dokonywać
płatności w sposób elektroniczny.

Intencje mszy świętych
Intencje mszy świętych przyjmujemy w zakrystii,
a w obecnej sytuacji można zamawiać intencje
również za pomocą formularza kontaktowego
umieszczonego na naszej stronie internetowej.

Święci tygodnia
Św. Sebastian
Św. Sebastian, wspominany w liturgii
20 stycznia, cieszył się tak wielką czcią w całym
ówczesnym Kościele, że należał do najbardziej
znanych świętych. Rzym uczynił go jednym ze
swoich głównych patronów. Według św.
Ambrożego Sebastian był dowódcą przybocznej
straży samego Dioklecjana. Za to, że mu
wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych
chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami. Na
pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena,
i swoją opieką przywróciła mu zdrowie.
Sebastian, gdy tylko powrócił do sił, miał
ponownie udać się do cesarza i zwrócić mu uwagę
na krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym
wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał
go zatłuc pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca
Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała ze
czcią w rzymskich katakumbach niewiasta
Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub 288.

Św. Agnieszka
Agnieszka (wspominana w liturgii
Kościoła 21 stycznia) była w starożytności jedną
z najbardziej popularnych świętych. Jako 12-letnia
dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała
ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana
około 305 roku. Na miejscu „świadectwa krwi”
dzisiaj
jest
Piazza
Navona
jedno
z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych
miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem
męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej
wezwaniem (więcej na str. 4)

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne
dla naszej świątyni!
Bezimienna 200,00 zł
Bezimienna 120,00 zł
W każdym tygodniu sprawujemy dziękczynną
Mszę Świętą w intencji ofiarodawców.
Najbliższa we wtorek godz. 7.00
W modlitwie pamiętamy także o wszystkich
zmarłych z naszej wspólnoty

Nr konta PL 07 1500 1520 1215 2008 3567 0000

Św. Agnieszka
Agnieszka była w starożytności jedną
z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej
św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy,
papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako
12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego
rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na
stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu
„świadectwa krwi” dzisiaj jest Piazza Navona jedno
z
najpiękniejszych
i
najbardziej
uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad
grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej
wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze
starym zwyczajem - poświęca się dwa białe
baranki.
Według
przekazów
o rękę Agnieszki rywalizowało
wielu zalotników, a wśród nich
pewien
młody
rzymski
szlachcic oczarowany jej urodą.
Ona
jednak
odrzuciła
wszystkich,
mówiąc,
że
wybrała Małżonka, którego nie
potrafią
zobaczyć
oczy
śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc
złamać jej upór, oskarżyli ją, że
jest
chrześcijanką.
Doprowadzona przed sędziego
nie uległa ani łagodnym
namowom,
ani
groźbom.
Rozniecono
ogień,
przyniesiono narzędzia tortur,
ale ona przyglądała się temu
z niewzruszonym spokojem.
Wobec tego odesłano ją
do domu publicznego, ale jej
postać budziła taki szacunek, że
żaden
z
grzesznych
młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał
się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni,
został nagle porażony ślepotą i upadł
w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu
rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką
Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać
sędziego. Bohaterska dziewica została skazana na
ścięcie. „Udała się na miejsce kaźni - mówi św.
Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na
swój ślub”. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej
głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego
małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.
Pochowano ją w rzymskich katakumbach
przy Via Nomentana. Już w IV wieku wystawiono
tam kościół Santa Agnese fuori le Mura

(św. Agnieszki za Murami). Potem w miejscu
śmierci Świętej powstał wspomnainy już kościół
pod jej wezwaniem: Santa Agnese in Agone na
Piazza Navona.
Kult św. Agnieszki był bardzo popularny
już w IV wieku. Świadczy o tym, oprócz
wspomnianych świątyń, również odkryta przez
archeologów w katakumbach płyta z wizerunkiem
Świętej i podpisem: „Hagné sanctissima”
(Najświętsza Agnieszka).
Agnieszka jest patronką dzieci, panien
i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka,
całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona
na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła
się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest
wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej Kanonie rzymskim. Artyści
przedstawiają
Agnieszkę
z barankiem, gdyż łacińskie
imię Agnes wywodzi się
zapewne od łacińskiego wyrazu
agnus - baranek. Dlatego
powstał zwyczaj, że przy
klasztorze, który znajduje się
przy
bazylice,
siostry
pielęgnują
baranki,
które
poświęca się w dzień św.
Agnieszki. Z ich wełny
zakonnice wyrabiają paliusze,
które papież rozsyła świeżo
mianowanym
metropolitom
Kościoła katolickiego.
Paliusz
to
strój
liturgiczny,
noszony
co
najmniej od V wieku przez
papieży, a później również
przez
innych
wysokich
dostojników kościelnych. W
roku
1978
Paweł
VI
w dokumencie Inter Eximina Episcopalis określił,
że mogą go nosić, prócz papieża, wyłącznie
arcybiskupi metropolici oraz patriarcha łaciński
Jerozolimy.
Każdy nowy metropolita otrzymuje paliusz
od Ojca Świętego. W roku 1984 Jan Paweł II
ustalił, że uroczystość ta odbywa się 29 czerwca,
w dniu świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Obrzęd włożenia paliuszy ma ważną
symbolikę. Podkreśla łączność metropolitów
z Następcą św. Piotra, a w konsekwencji ze
św. Piotrem, a także odpowiedzialność, która na
nich spoczywa jako na pasterzach.
Wydawca:
Pobrygidkowski Ośrodek Kultury i Kościół Rektoralny
pw. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w Lublinie

