
 
 

06/06/2021 X Niedziela Zwykła - św. Norberta, biskupa 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Aleksandry i Bartłomieja w 1 r. sakramentu małżeństwa 
 09:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Stefana i Lucyny w 50 r. sakramentu małżeństwa z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
 10:30 Za parafian 
 12:00 + Zbigniewa, Zdzisława Gawrońskich, zm. z rodz. Gawrońskich i Gończaruków 
 18:00 W intencji sióstr i braci z Kół Żywego Różańca 
 18:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja eucharystyczna  

07/06/2021 Poniedziałek - św. Roberta z Newminster, opata 

 07:00 + Franciszek Pęksa 
 07:00 + Józefę i Ksawerego Nieścioruków 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Mirosława w 35 r. sakramentu małżeństwa z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny 
 18:00 Ku czci Boga Ojca, o wypełnienie woli Bożej przez nas, rodziny, Ojczyznę i wszystkich ludzi 
 18:00 + Marka Karpiuka - ciocia Ala 
 18:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja eucharystyczna  
08/06/2021 Wtorek - Wspomnienie św. Jadwigi Królowej 

 07:00 + Stanisława Hondrę - sąsiedzi 
 07:00 + Marka Karpiuka 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji  Dominiki z okazji 18 r. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo. 
 18:00 Dziękczynna w intencji ks. Prałata Wiesława Wyrzykowskiego z racji rocznicy święceń 

kapłańskich 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Elżbiety i Pawła w 8 r. sakramentu małżeństwa 
 18:00 + Stanisława Smolińskiego ( 14 r.), zm. rodziców i rodzeństwo,  

zm. z rodz. Makarewiczów 
 18:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja eucharystyczna  

  Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca – spotykanie formacyjne w kościele  
09/06/2021 Środa - św. Efrema Syryjczyk, diakona i doktora Kościoła;  

 07:00 + Bogusława Brzozowskiego ( 8 r.), rodziców, dziadków obu str, zm. z rodziny Brzozowskich 
 07:00 + Eugeniusza, Mariannę Bosak, zm. z r. rodziny 

 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 18:00 O Boże błogosławieństwo dal Rzemieślników wykonujących ołtarz na uroczystość Bożego Ciała 
 18:00 Dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich ks. Piotra 
 18:00 + Józefa Gąszcza ( 2 r.), Barbarę, Zofię, Jana zm. Gąszczów 
 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny 

 18:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja eucharystyczna  
  



10/06/2021 Czwartek - Wspomnienie bł. Bogumiła-Piotra, biskupa 

 07:00 + Ryszarda Głogowskiego - of. rodzina Soroków 
 07:00 + Kazimierza Krzywdę (20r.) 
 Przygotowanie do przyjęcia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque 

 18:00 Dziękczynna w intencji ks. Jakuba w rocznicę święceń kapłańskich 
 18:00 + Mariannę, Kazimierza, Tadeusza zm. z r. Iwanejków 
 18:00 + Kazimierza Topolskiego ( 30 r.), zm. z r. Topolskich i Alkiewiczów 
 18:00 + Władysława Demianiuka - od rodziny Lewczuków i Dzyrów 
 18:30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i procesja eucharystyczna . Zakończenie 

oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo dzieci. 

  Godzina Święta – adoracja do 20:00 

11/06/2021 Piątek – Najświętszego Serca Jezusowego 

Przygotowanie do przyjęcia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Janiny Budzyły w 85 r. urodzin o zdrowie  

i Bożą opiekę 
 07:00 + Adama Białasia, zm. z rodziny 
 12:00 Za parafian z racji odpustu 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Łucji z racji 1 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Zbigniewa Herna z racji 27 r. sakramentu małżeństwa 
 18:00 + Roman Oleksy - Zborowski 

12/06/2021 Sobota – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  

 Przygotowanie do przyjęcia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque 
 07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnuków: Tymona i Leona 
 07:00 + Ryszarda ( 12 r.), rodziców z obojga stron i Wiesławę i Mariannę 
 07:00 + Antoniego Skibińskiego 
 12:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Julii w 6 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Najświętszej 
 18:00 + Antoniego, r. Boblów i Walusiuków 

13/06/2021 XI Niedziela Zwykła - Wspomnienie św. Antoniego Padewskiego, kapłana i doktora Kościoła 

 Przyjęcie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque 
 07:00 + Stanisława Hołoda ( 2 r.) 
 09:00 + Zofię ( 8 r.), Jana ( 28 r.) Kowalczuków 
 10:30 Za parafian z prośbą o owocne przyjęcie relikwii św. Małgorzaty Mari Alacoque 
 12:30 Irenę Borkowską, Lucjana Matuszyka 
 18:00 O potrzebne łaski dla kobiet modlących się w Kółku Żywego Różańca św. Antoniego i ich rodzin 
 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszystkie zniewagi, o szybki triumf 

Niepokalanego Serca Maryi 

 18:50 "Wieczernik Różańcowy" - modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem do 21:00 

 

Drodzy Bracia i Siostry! Parafianie od Najświętszego Serca Jezusowego ! 

Bóg posługuje się różnymi sposobami, aby przekonać człowieka o swojej 

niezmiennej miłości. Piękno stworzonego świata, dar życia, narodziny, cierpienie, śmierć i 

zmartwychwstanie Bożego Syna, sakramenty święte, a szczególnie pokuta i Eucharystia, 

wyjątkowa opieka w chwili jakiegoś niespodziewanego zagrożenia – to wszystko przypomina 

nam o Bożym umiłowaniu. A jednak wielu pośród nas, nawet wobec tak czytelnych znaków 

pozostaje obojętnymi i nie odpowiada miłością na miłość. W naszej codzienności, zabieganiu 

niejednokrotnie tracimy wrażliwość na Boga i żyjemy tak jakby On nie interesował się ludzkimi 

sprawami. Tymczasem Jemu ciągle na nas zależy. On rzeczywiście kocha i od czasu do czasu 

mocniej przypomina o swojej nieodwzajemnionej miłości. Posługuje się przy tym ludźmi. Tak 

było choćby w XVII wieku, kiedy przy pomocy głosu skromnej zakonnicy z klasztoru 

Okuninka 9:00 -  
Suchawa 15:00 -  
Adampol 15:00  -  



klauzurowego sióstr Wizytek – Małgorzaty Marii Alacoque, chciał przypomnieć światu, że 

Miłość nie jest kochana. 

Niełatwo było św. Małgorzacie Marii przekazać ludziom tamtych czasów prawdę o 

Bożej Miłości. We Francji, w której przyszło jej żyć, panowało pośród wierzących 

przeświadczenie, że Bóg jest bardziej sędzią niż Ojcem. Wydawał się dla wielu kimś dalekim, a 

człowiek niegodnym, aby Go spotykał np. w częstej Komunii św. Nie może więc dziwić fakt, że 

był postrzegany przynajmniej przez niektórych jako Zegarmistrz, który nakręcił zegar świata i 

przestał się interesować swoim dziełem. To człowiek winien więc troszczyć się o siebie i 

odnajdywać za wszelką cenę jedyną radość w walce o lepsze i bardziej przyjemne życie. Wielu 

zatraciło wiarę i przestało interesować się Bożymi sprawami. Takiemu światu mogło brakować 

serca. Być może dlatego Jezus swojej służebnicy odsłonił na modlitwie tajemnice swojego Serca 

płonącego miłością do człowieka mówiąc przy tym: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało 

ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dał dowody swej 

Miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczność przez ich 

nieuszanowanie i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką odnoszą się do mnie w 

tym Sakramencie Miłości …” (Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque). 

Cicha siostra zakonna, będąc więc powiernicą Jezusowego Serca, została obdarzona 

szczególną misją przypomnienia człowiekowi, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). Sama miłując 

całym sercem, wynagradzając za tych, którzy nie kochali, apelowała do wiernych o żar miłości 

w modlitwie i podejmowaniu ofiary dla Chrystusa. Mobilizowała ludzi do odpowiedzi miłością 

na miłość Boga. Pragnęła, aby wyrazem takiej postawy była cześć dla obrazu Serca Jezusowego, 

odprawiana Godzina św., praktyka pierwszych piątków miesiąca, gorliwość w życiu religijnym, 

a szczególnie w przeżywaniu Mszy św. i częstym przyjmowaniu Komunii św. Pan Jezus ukazując 

św. Małgorzacie Marii swoje kochające Serce przekazał za jej pośrednictwem dla swoich 

czcicieli także konkretne obietnice. Jest ich dwanaście. Jezus dał zapewnienie, że będzie 

szczególnie błogosławić wszystkim swoim czcicielom i tym, którzy podejmą misję rozszerzania 

kultu Jego Serca. Obiecał, że pomoże w wewnętrznej przemianie tym, którzy się Jemu poświęcą 

i stanie się pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach. Błogosławieństwem cieszyć się będą 

domy tych, którzy czcić będą obraz Jego Serca, a co najważniejsze, będzie schronieniem dla 

swoich czcicieli w godzinę śmierci. Jezus również zapewnił, że nie pozostawi schodzących z 

tego świata w grzechu śmiertelnym, jeżeli w swoim życiu odprawili dziewięć pierwszych 

piątków miesiąca, przyjmując w te dni Komunię św. wynagradzającą. Obietnice te oczywiście 

nie spełniają się automatycznie. Jezus pragnie wzajemności za dar swej miłości. Jego wolą  jest, 

aby nasze poświęcenie, oddanie się Jemu całym sercem, kształtowało naszą wiarę, pobożność, 

konkretne czyny miłości i dobra, nasze wybory. Dzięki zaangażowaniu św. Małgorzaty Marii w 

głoszenie prawdy o Bożej Miłości mógł się rozwijać coraz intensywniej kult Jezusowego Serca, 

torując drogę do świętości tym, którzy zawierzyli i zaufali Ewangelii Pana.  

 

Najbliższe dni przyniosą nam wiele z tego co doświadczyła św. Małgorzata a to dzięki 

przygotowaniu i przyjęciu jej relikwii. Wraz z księdzem Stanisławem Grucą, który poprowadzi 

nas przez dni przygotowania zapraszamy od najbliższego czwartku na modlitewne spotkania.  

 

x Proboszcz i x Misjonarz 
 
  



 

REKOLEKCJE PARAFIALNE  
Z WPROWADZENIEM RELIKWII 

ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE 

 
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego 

Włodawa 10-13 czerwca 2021 

 
CZWARTEK - 10 czerwca 
 

18.00 – Msza święta o św. Małgorzacie Marii Alacoque 
– zakończenie oktawy Bożego Ciała – procesja i błogosławieństwo dzieci.  

 – Godzina święta z litanią do NSJ i modlitwami wstawienniczymi do Świętej 
 
PIĄTEK –11 czerwca (Odpust parafialny i dzień osobistego poświęcenia NSPJ) 
 
7.00   – Msza święta z aktem osobistego oddania się Sercu Jezusa 
  – Nabożeństwo do NSJ i uczczenie obrazu 
12.00 – Msza święta z aktem osobistego oddania – uroczysta procesja odpustowa z Te Deum 
18.00 – Msza święta z aktem osobistego oddania się Sercu Jezusa 
 – Nabożeństwo do NSJ i uczczenie obrazu 
 

SOBOTA 12 – czerwca (Dzień wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi) 
 
7.00 – Msza święta z aktem wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi  

 – Nabożeństwo przebłagalne z modlitwami wstawienniczymi do św. Małgorzaty Marii 
– całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 
12.00 – Msza święta z aktem wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi  

– Nabożeństwo przebłagalne z modlitwami wstawienniczymi do św. Małgorzaty Marii 
18.00 – Msza święta z aktem wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi  

 – Nabożeństwo przebłagalne z modlitwami wstawienniczymi do św. Małgorzaty Marii 
20.30 – Apel Jasnogórski 
 

NIEDZIELA – 13 czerwca (Uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni) 
 
7.00 – Msza święta z zawierzeniem parafii Sercu Jezusa 
9.00 – Msza święta z zawierzeniem parafii Sercu Jezusa 
10:30 – Msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa 
 – uroczyste wprowadzenie relikwii oraz zawierzenie parafii Sercu Jezusa  
12:00 – Msza święta z zawierzeniem parafii Sercu Jezusa 

18.00 – Msza święta z zawierzeniem parafii Sercu Jezusa 

– Nabożeństwo czerwcowe 
- wieczernik różańcowy do godz. 21:00 

 

Możliwość skorzystania ze spowiedzi przed każda Mszą św.  


