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Program Dni Maryjnych
Sanktuarium NMP Płaczącej

Archikatedra Lubelska
29.06–3.07 2016 r.

Maryja Przewodniczką 
na drogach Miłosierdzia

 

Środa 29 czerwca,  Uroczystość św. Piotra i Pawła. App. 
Maryja wzorem zawierzenia Bogu

godz.  6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą wierni z parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie 
godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 30 czerwca   Maryja zatroskana o człowieka
godz.  9.00 Msza święta z nauką
  19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą wierni z parafii pw. NMP Królowej Polski w Lublinie
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Piątek 1 lipca   Maryja zasłuchana w Słowo Boże i żyjąca nim
godz.  9.00 Msza święta z nauką
 19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą  wierni z parafii Niepokalanego Serca Maryi 

i św. Franciszka w Lublinie
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Sobota 2 lipca   Maryja nauczycielką modlitwy
godz.  9.00 Msza święta z nauką
 19.00 Msza święta z nauką
 Czuwanie maryjne prowadzą członkowie wspólnot charyzmatycznych
godz.  21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 3 lipca   Maryja prowadząca do Jezusa 
      – Gwiazda Nowej Ewangelizacji

godz.  6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00 Msza święta z nauką
 19.00  MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA – przewodniczy i słowo Boże głosi 

Ksiądz Biskup Odessko-Symferopolski Bronisław Biernacki
 PROCESJA RÓŻAŃCOWA ulicami miasta
22.00 Apel Jasnogórski

Podczas Dni Maryjnych słowo Boże głosi O. Tomasz Mular CSsR

Maryja  
na drodze miłosierdzia

Tegoroczne uroczystości związane z 67 rocznicą Cudu Lubelskiego wpisują się 
w niezwykły kontekst życia Kościoła: przeżywamy Rok Miłosierdzia. „Potrzebu-
jemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem 
radości, pogody i pokoju. Nadzwyczajny Rok Święty jest po to, aby w codzienności 
żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec nam ofiaruje” (pp. Franciszek). Jeste-
śmy zaproszeni do podążania drogą miłosierdzia, której istotne elementy widnieją 
w bocznej nawie katedry. Żyć prawdą chrztu świętego, znaczy wejść w przestrzeń 
miłosierdzia, która prowadzi od przebaczenia do wzajemnego obdarowania i za-
prasza, byśmy otwierali się na innych i kochali bez granic.

Rozważania, które usłyszymy podczas rekolekcji poprowadzą nas w  głębię 
tajemnicy miłosierdzia Bożego. W szkole Maryi, która wyprzedziła nas w piel-
grzymce wiary, chcemy uczyć się zawierzenia Bogu, zasłuchania w Słowo Boże 
i zatroskania o człowieka. Ona jest nauczycielką modlitwy i Gwiazdą Ewangeli-
zacji.

Słowo Boże będzie głosił O. Tomasz Mular, redemptorysta z Lublina.
Każdego dnia po Mszy św. o godz. 19.00 zatrzymamy się w archikatedrze, by 

wraz z Maryją, obecną w Świętym Wizerunku, modlić się za naszą archidiecezję, 
parafie, rodziny. Będziemy prosić, aby Duch Święty przemiał nasze serca, byśmy 
byli miłosierni jak Ojciec.

Centralna Uroczystość odbędzie w dniu 3 lipca o godz. 19.00 na Placu Kate-
dralnym. Mszy świętej będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ksiądz Biskup 
Odessko-Symforopolski Bronisław Biernacki. Po Mszy świętej przejdziemy ulica-
mi Miasta z Obrazem Matki Bożej Płaczącej w precesji różańcowej, prosząc Ma-
ryję, byśmy podjęli wezwania czasu, jakie Opatrzność stawia przed nami i stali się 
uczestnikami nowości życia jakie nam Pan daje. 

Uroczystość zakończymy przed godz. 22.00 Apelem Jasnogórskim na placu Ka-
tedralnym.

Zapraszam do lubelskiego Wieczernika.
W imieniu duszpasterzy katedralnych

Ks. Adam Lewandowski
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Środa, 29.06. 

MARYJA  
WZOREM ZAWIERZENIA BOGU
„Największych łask pragnę udzielać duszom, które ufają  
Mojemu miłosierdziu” (Św. S. Faustyna, Dzienniczek, nr 687).

Rozpoczynamy nasze duchowe przygotowanie do uroczystości odpustowych 
ku czci NMP Płaczącej w naszym katedralnym sanktuarium. Przeżywamy ogło-
szony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Moty-
wuje nas to do pochylenia się nad tajemnicą Bożej Miłości. Chciejmy dostrzec 
Maryję jako Tę, która prowadzi nas do zdrojów łaski Miłosiernego Boga i swoim 
życiem daje przykład realizacji postawy miłości Boga i bliźniego.

Pierwszą charakterystyczną cechą kultu Miłosierdzia Bożego jest zaufanie wo-
bec Boga. Nasze życie ziemskie jest odpowiedzią na miłość Boga. Przejawia się to 
wyborem konkretnej drogi życiowej, mówimy – drogi powołania, na której naj-
lepiej na tę miłość można odpowiedzieć. Po ludzku „układamy” cały scenariusz, 
planujemy jak żyć, co robić, chcemy radzić sobie ze wszystkimi przeciwnościa-
mi… Czy zawsze jest tak łatwo, sielankowo?

Patrząc na Maryję zauważamy, że ludzki plan, „porządek” zaplanowanej przy-
szłości, przegrywa z wydarzeniami, których źródłem jest Bóg. Maryja także mia-
ła zaplanowaną przyszłość. W jednym momencie – Zwiastowania – Bóg zburzył 
cały porządek. Maryja staje przed podjęciem trudnej decyzji. W swoim wyborze 
staje po stronie Boga, nie „ucieka” przed Bożym planem. Konsekwencja tej decy-
zji zaprowadzi Ją na Kalwarię, pod Krzyż. I tu właśnie ujawni się po raz kolejny 
Jej bezwarunkowe zaufanie Bogu. To będzie konsekwencja „tak” powiedzianego 
Bogu.

Każdy z nas wybiera, bądź już wybrał swoją drogę powołania. Patrzmy na Ma-
ryję, abyśmy jak Ona zawsze stawiali wszystko na jedną szalę. Zawsze stawali po 
stronie Boga. Taka postawa może czasem wiele kosztować, trzeba płacić wysoką 
cenę…

Maryja jest także wspaniałym przykładem dla każdego młodego człowieka, który 
stoi przed własną decyzją wyboru życiowej drogi. Swoją postawą ukazuje bowiem, że 
przede wszystkim potrzeba pozwolić być obecnym Bogu, Jego słuchać… 

Maryja jest Patronką wyboru trudnych życiowych dróg. 

Fot. Piotr Maciuk
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Czwartek, 30.06. 

MARYJA  
ZATROSKANA O CZŁOWIEKA
„Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać 
z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia 
bliźnim: pierwszy – czyn…” (Św. S. Faustyna, Dzienniczek, nr 742).

Drugim charakterystycznym rysem kultu Miłosierdzia Bożego jest moja kon-
kretna postawa wobec bliźniego. Ta postawa ma obejmować całego człowieka. 
Chodzi zatem o mój konkretny czyn wobec bliźniego, moje słowo wobec bliźniego 
i o moją modlitwę za bliźniego.

Mój czyn wobec bliźniego
Podstawowy katalog dobrych czynów względem drugiego człowieka proponu-

je nam Katechizm Kościoła Katolickiego, nazywając je uczynkami miłosierdzia 
względem duszy i względem ciała. W tym świetle przyjrzyjmy się postawie Maryi. 
W Jej życiu dostrzegamy wiele sytuacji, które są wyrazem troski o bliźniego. Jej 
obecność u krewnej Elżbiety – posługa, pomoc przed narodzinami Jana Chrzci-
ciela. Wyrazem Jej troski o bliźniego jest obecność na weselu w Kanie Galilejskiej. 
Tylko Ona dostrzegła brak wina i niebezpieczeństwo hańby nowożeńców. Dys-
kretnie towarzyszyła Jezusowi i Apostołom w czasie publicznej działalności, zara-
dzała pierwszym potrzebom. Była również z Apostołami po Wielkim Piątku, sta-
nowiła wielki oparcie. Trwała w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Maryja ma szeroko otwarte oczy i uszy na potrzeby bliźnich. Jej życie można 
nazwać „byciem dla innych”. Jest wzorem naszej postawy życiowej, naszej troski, 
czynu wobec bliźniego.

W Roku Miłosierdzia potrzeba nam zwrócić uwagę w naszej postawie zatro-
skania wobec bliźniego na bardzo ważny, ale zapomniany czy pomniejszany gest: 
przebaczenie, pojednanie z  bliźnim. Nie umniejsza to zaproponowanych nam 
przez Katechizm uczynków miłosierdzia. Z większą czy mniejszą świadomością 
je wypełniamy. Ale dzieje się to anonimowo. Dla spokoju czy lepszego samopo-
czucia ofiarujemy jakiś grosz, dołączamy się do jakiejś akcji charytatywnej. To 
wszystko jest dobre. Jakże ważnym jest jednak konkretny gest pojednania, które-
go dzisiaj tak bardzo brakuje.

Trudno jest mówić o przebaczeniu. Zgoła inna postawa życiowa preferowana 
jest przez świat. Podobnie było za czasów Jezusa – panowała zasada „oko za oko”, 
„ząb za ząb”. Jezus to zmienił…Obraz Grażyny Czapskiej z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku
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Piątek, 01.07. 

MARYJA  
ZASŁUCHANA W SŁOWO BOŻE 
I ŻYJĄCA NIM
„Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać 
z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia 
bliźnim: pierwszy – czyn, drugi - słowo…”  
(Św. S. Faustyna, Dzienniczek, nr 742).

Moje słowo
Elementem, na który siostrze Faustynie zwraca uwagę Jezus w postawie miło-

sierdzia wobec bliźniego jest słowo. Cieszymy się darem mowy. Trudno sobie wy-
obrazić życie nie mogąc mówić, czy słuchać. Jak ten dar wykorzystujemy? Trzeba 
postawić również pytanie, w jaki sposób słuchamy Słowa Bożego, czy Nim żyjemy?

W  tym względzie przykładem również jest Maryja. Najpierw zauważmy jak 
Matka Boża zasłuchana jest w  Jego Słowo. Bóg kieruje je do Maryi w ważnych 
momentach Jej życia. Te Słowa są wymagające. Tak było w Zwiastowaniu – ży-
cie uległo całkowitej zmianie. Podobnie kiedy ofiarowywała Jezusa w świątyni – 
proroctwo Symeona o przebitym sercu. Również odnalezienie dwunastoletniego 
Jezusa: zamiast dać radość, Maryja spotyka się z  wyrzutem – czemuście Mnie 
szukali? Mam być w sprawach Ojca…

Słowa, które Bóg do Niej kierował zachowywała w sercu, rozważała je i nimi 
żyła. Słowa usłyszane od Boga wytyczały Jej drogę życia. Zaś słowa wypowiadane 
przez Maryję są pełne uwielbienia i ufności. Tak było po przybyciu do krewnej 
Elżbiety – wyśpiewała Magnificat. Były to także słowa zatroskania – Kana Gali-
lejska…

A jak jest w naszym życiu? Najpierw Słowo Boga skierowane do nas w Piśmie 
Świętym – czy czytamy, czy chcemy usłyszeć? Nie chodzi o pochwalenie się ka-
płanowi w czasie kolędy, że mamy Biblię, podczas gdy w ciągu całego roku stoi na 
półce w regale. Ale trzeba czytać, rozważać Pismo Święte, starać się według niego 
żyć. Księga Biblii to list Boga do człowieka.

W końcu kwestia słów, które sami wypowiadamy. Czy nie cieszymy się z plo-
tek, kłamstw na temat drugiego człowieka? A to są najcięższe grzechy przeciw-
ko miłości bliźniego. Łatwo jest odebrać dobre imię, ale jak trudno ten grzech 
naprawić, dobre imię przywrócić. Wypowiadając słowa trzeba dostosować się do 
pewnych zasad…
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Sobota, 02.07. 

MARYJA  
NAUCZYCIELKĄ MODLITWY
„Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać 
z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia 
bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci - modlitwa”  
(Św. S. Faustyna, Dzienniczek, nr 742).

Moja modlitwa
Ostatnią z wskazanych przez Jezusa dróg okazywania miłosierdzia wobec bliź-

niego jest modlitwa. Praktycznie każdy człowiek ma swoją definicję modlitwy, 
określa czym ona jest dla niego. Najczęściej modlitwę rozumiemy jako spotkanie 
z Bogiem, rozmowę z Bogiem o mnie, o moim życiu…

Ponownie spójrzmy na Maryję: jak Ona przeżywała modlitwę? Tak naprawdę 
wszystkie teksty biblijne ukazują Maryję jako nieustannie się modlącą. W Zwia-
stowaniu modli się o wypełnienie „tak” powiedzianego Bogu. Ofiarowanie Jezusa 
w świątyni – lęk przed proroctwem Symeona, ale i prośba o wytrwałość. W Kanie 
Galilejskiej – modlitwa pełna wiary i przekonania, że dla Boga nie nic niemożli-
wego. Na Kalwarii modlitwa Maryi staje się milczeniem i oddaniem. Dopełnie-
niem jest Jej obecność w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego. Patrząc 
na Maryję mamy zatem wspaniały wzór tego, jak możemy dzisiaj, jak Ona przed 
dwudziestu wiekami, obejmować pamięcią modlitewną każdego człowieka.

 Maryja jest Matką, która nie zapomina o swoich dzieciach. W różnych miej-
scach i w różnym czasie objawia się. Najczęściej przy okazji bolesnych wydarzeń, 
kiedy dzieje się wiele krzywdy. Objawia się i prosi o przemianę serca, nawrócenie. 
Daje także broń w walce z przeciwnościami, daje różaniec. Zapewnia o skutecz-
ności tej modlitwy…

 Ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia z Jarosławia
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Niedziela, 03.07. 

MARYJA – PROWADZĄCA DO 
JEZUSA – GWIAZDA NOWEJ 
EWANGELIZACJI
„Ewangelizację można określić jako pokazywanie Chrystusa Pana” 
(Bł. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, nr 19).
„Niech Maryja stale przyświeca jako Gwiazda stale odnawianej 
ewangelizacji” (Bł. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, nr 82).

Głoszenie Ewangelii w Kościele jest wyrazem najgłębszego posłuszeństwa po-
leceniu Chrystusa, który w  ten sposób określa podstawowe zadania wspólnoty 
wierzących. Dzięki temu Kościół nieustannie rozwija się i wzrasta poprzez miłość 
swoich członków, którzy kochając Boga, pragną podzielić się tą miłością z wszyst-
kimi ludźmi. Nie dziwi więc fakt, że temat ewangelizacji jest w Kościele szczegól-
nie obecny, zaś Jego Pasterze zachęcają nas do włączenia się w to dzieło. 

Czym jest ewangelizacja? Bardzo prostą, a  jednocześnie jedną z  pierwszych 
definicji, podał bł. Paweł VI w  cytowanym wyżej dokumencie: ewangelizować, 
to znaczy pokazywać Jezusa; prowadzić ewangelizację – to prowadzić do Jezu-
sa. Jednocześnie w swoich rozważaniach Ojciec Święty nazywa Maryję Gwiazdą 
Ewangelizacji.

Dlaczego mamy ewangelizować? Powodów jest wiele. Ale jeden jest najważniej-
szy – w sercu człowieka brakuje Światłości, Chrystusa. Wtedy człowiek jest zdolny 
do największych zbrodni. Aby coś się zmieniło – Chrystus musi rozproszyć mroki 
ludzkiego serca. Bez wątpienia można stwierdzić, że to właśnie Matka Boża jest 
pierwszą, która wnosi Jezusa w życie ludzkiej rodziny. Od pierwszego momentu 
Zwiastowania, przez wszystkie czasy Kościoła, zawsze wskazuje na Swojego Syna 
i wiedzie do Niego rzesze Swoich dzieci. Podobnie stało się przed laty w naszej 
katedrze, w cudownym „znaku łez”, który nieustannie przypomina nam o Bożej 
opiece nad każdym z nas.

Jak mamy ewangelizować? Niewątpliwie drogę tę wyznaczył sam Chrystus 
Pan: to droga moich czynów względem bliźniego, moich słów, mojej modlitwy… 
Kościół przypomina nam także wspaniałe świadectwo swoich świętych synów 
i  córek, pośród których warto wspomnieć choćby św. Klemenas Hofbauera – 
ewangelizacja przez modlitwę (szczególnie modlitwa różańcowa), czy bł. Anielę 
Salawę – przyjęcie cierpienia; świadectwo życia wiarą…

Obraz Grażyny Czapskiej z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku
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MSZE ŚWIĘTE
Niedziele:   6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 19:00
Święta:   7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00, 19:00
Dni powszednie:  6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 19:00
Lipiec i sierpień:  7:00, 7:30, 8:00, 9:00 (tylko w piątki i soboty), 19:00

NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta: 18:00, w pozostałe dni: 18:30

SPOWIEDŹ
Październik - czerwiec: 6:30-19:30
Lipiec - wrzesień: 10:00-12:00 oraz podczas Mszy i nabożeństw
Niedziele i święta: podczas Mszy i nabożeństw

KULT MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ
Msze święte przed obrazem Matki Bożej:  
w dni powszednie rano oraz we wszystkie święta Maryjne
Msze wotywne w intencjach zbiorowych: środa 19:00, sobota 9:00
Czuwanie Maryjne: trzeci dzień każdego miesiąca 19:00-21:00
Główne uroczystości w rocznicę Cudu Lubelskiego: 3 lipca 19:00
Tydzień Maryjny: 27 czerwca - 3 lipca

ZWIEDZANIE SKARBCA, SALI AKUSTYCZNEJ I KRYPT
Poniedziałek - sobota: 10:00-16:00. Rezerwacja dla grup: tel.: 695 322 780

KANCELARIA
Czynna w dni powszednie: 10:00-12:00, 15:00-17:00

ADRES:
ul. Królewska 10, 20-109 Lublin
tel.: 81 532 11 96, czynny w godzinach urzędowania kancelarii
e-mail: katedra@diecezja.lublin.pl

Wydawca: Parafia Archikatedralna, 20-109 Lublin, ul. Królewska 10, www.katedra.kuria.lublin.pl

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Kościół katedralny
Sanktuarium NMP Płaczącej

Biskup Odesko-Symferopolski
Bronisław Biernacki
Urodził się 30 września 1944 roku w wio-
sce Murafa w Województwie Winnickim. 
Zakończył Wyższe Seminarium Duchow-
ne w  Rydze. Wyświęcony na prezbitera 
w Rydze 28 maja 1972 roku. Po święceniach 
pracował w mieście Bar i okolicznych pa-
rafiach. W 1995 roku został proboszczem 
w Murafie. Od tego czasu był wikariuszem 
generalnym Diecezji Kamienicko-Podol-
skiej. Otrzymał święcenia biskupie 4 lipca 
2002 roku w Kamieńcu Podolskim. Ingres 
do katedry Odesko-Symferopolskiej odbył 
się 13 lipca 2002 roku. Na swoje zawołanie 
biskupie wybrał „Per Mariam ad Iesum” 
(przez Maryję do Jezusa).

Przy Konferencji Episkopatu Ukrainy 
przewodniczy Komisji do spraw Świec-
kich. Jest inicjatorem powstania i  wielo-
letnim kierownikiem Międzywyznanio-
wej Duchownej Rady Chrześcijańskich 
Wyznań i  Misji w  Odessie i  Wojewódz-
twie Odeskim. W 2004 roku otrzymał ty-
tuł Doctora Honoris Causa w dziedzinie 
teologii pastoralnej na Odeskim Chrze-
ścijańskim Humanistyczno-Ekonomicz-
nym Uniwersytecie.

O. Tomasz Mular CSsR
Pochodzi z  pięknych terenów Warmii. Blisko Nidzicy (rodzinnej 
miejscowości) znajdują się historyczne tereny, na których rozegrała się walka 
rycerstwa Korony Polskiej z Krzyżakami w 1410 r. W tym roku mija 30 lat od 
wstąpienia do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). 
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Tuchowie w Wyższym Seminarium 
Duchownym. Ukończył Tirocinium Pastoralne przygotowujące do pracy 
misyjno-rekolekcyjnej. Przez pewien czas pracował za wschodnią granicą, 
na Ukrainie. Po powrocie do Polski podjął dalszą pracę jako misjonarz-

-rekolekcjonista. Głosi misje parafialne i rekolekcje. W Lublinie w domu zakonnym przebywa 
prawie od 10 lat. 




