
 

 
 

VI Niedziela Zwykła 17 lutego 2019 - Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświęt-
szej Maryi Panny 
07:00 + Genowefę ( greg.) 

07:00 + Stanisławę Ostrowską i Jana Samczuka 

09:00 + zm. z r. Tadyniewiczów i Burczaków 

10:30 Za parafian 

12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w 80 r. urodzin Janiny - rodzina 

18:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 19:00 – 21:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.  

Od 19:30 adoracja wspólnot i ruchów formacyjnych z Włodawy.  

Prowadzi Odnowa w Duchu Świętym. 

Poniedziałek 18 lutego 2019 - św. Konstancji 
 07:00 + Genowefę ( greg.) 

 07:00 + Grażynę Michaluk - rodzina Zaniuków 

 07:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 18:00 + Jadwigę Krawczyk, Zygmunta 

 18:00 + Zofię Polkowską, Stanisławę, Aleksandrę Kapela 

Wtorek 19 lutego 2019 - św. Konrada z Piacenzy, pustelnika 
 07:00 za grzechy aborcji i dusze w czyśćcu cierpiące 

 07:00 + Józefa i Józefę Podgajnych 

 07:00 + Franciszka Szadkowskiego, Helenę, Władysława, Weronikę, Stanisława 

 18:00 + Genowefę ( greg.) 

 18:00 + Leonarda Zientka - poza parafią 

 18:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

Środa 20 lutego 2019 - św. Zenobiusza, kapłana i męczennika; św. Eleuteriusza, biskupa 
 07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Kwiatkowskiej 

 07:00 + Genowefę ( greg.) 

 07:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny 

 

 • Dziękczynno - błagalna o zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty 

 18:00 + Zygmunta Krala ( 3 r.) 

 18:00 + Mariannę ( 6 r.) 

 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 3 
  



 

Czwartek 21 lutego 2019 - św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła 
 07:00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie dla Franciszka 

 07:00 + Genowefę ( greg.) 

 07:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata ca-

łego z prośbą żebyśmy byli miłosierni 

Piątek 22 lutego 2019 - święto Katedry św. Piotra Apostoła 
 07:00 + Waldemara Kraszczyńskiego ( 25 r.), i syna Waldemara ( 9 miesiąc ) oraz ro-

dziców i rodzeństwo 

 07:00 + Jana, Annę, Pawła, Jana, Annę 

 07:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 18:00 + Genowefę ( greg.) 

 18:00 + Antoninę Sidoruk ( 10 r.) zm. z r. Sidoruków i Kolędów 

 18:00 + Mariana Kurczuka ( 31 r.) zm. rodziców i brata 

Sobota 23 lutego 2019 - Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
 07:00 + Mieczysława Pieleckiego ( 1 r.) 

 07:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 18:00 + Genowefę ( greg.) 

 18:00 + zm. z rodz. Ruseckich, Fałkowskich, Janiszewskich, Jacuńskich 

 18:00 + Zbigniew Gałęzowski 

VII Niedziela Zwykła 24 lutego 2019 - św. Marka Marconiego, zakonnika; św. Etelberta 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w 44 rocznicę Marleny i opiekę Matki Bożej dla całej 

rodziny 

 07:00 + Genowefę ( greg.) 

 09:00 + zm. dziadków: Ksenię i Tomasza Kowalczyk, Franciszkę i Mikołaja Wakuła 

 10:30 Za parafian 

 12:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Józefa z racji 45 r. sakramentu 

małżeństwa 

 12:00 + Bernarda Cykiera ( 4 r.) 

 18:00 + Antoni Dudyk ( greg.) 

 19:00 – 

21:00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Możliwośc Skrzystania z Sakramentu Pokuty 
 

Rocznica śmierci śp. ks. Stanisława Dadasa 
 

 Rok temu, 12 lutego, po ciężkiej chorobie zmarł dziekan 
dekanatu włodawskiego, proboszcz naszej parafii - ks. kan. 
Stanisław Dadas (1954-2018).   
 Mszy św. żałobnej za jego duszę w kościele Najświęt-
szego Serca Jezusowego przewodniczył bp Kazimierz Gurda. 
W intencji zmarłego Proboszcza modliło się wielu księży z 
diecezji siedleckiej i tłumy wiernych świeckich. Podczas uro-
czystości pogrzebowych w mowie pożegnalnej w imieniu 



 

rady parafialnej Janusz Kloc zaznaczył: „Prowadził nas jak dobry ojciec, który uczy 
swoje dziecko chodzić. Nie ściskał naszych rąk twardo i zdecydowanie, lecz deli-
katnie asekurował, nadając odpowiedni kierunek. Przychodziliśmy do niego po 
wsparcie, po radę i niejednokrotnie ludzką życzliwą rozmowę. Był wszędzie tam, 
gdzie go potrzebowaliśmy - jako duszpasterza, kapelana, a nawet partnera w re-
alizacji ważnych przedsięwzięć”. 
 Był wspaniałym nauczycielem, przewodnikiem, przyjacielem, mądrym i do-
brym człowiekiem. Tak o śp. ks. kan. Stanisławie mówiono podczas uroczystości 
pogrzebowych w jego rodzinnej miejscowości - Zwoli Poduchownej. Mszy św. po-
grzebowej w kościele św. Anny przewodniczył wówczas bp Piotr Sawczuk. - 
Uśmiech nie gasł na jego twarzy nawet w cho-
robie. Nie dopuszczał do serca smutku, przy-
najmniej tak go postrzegaliśmy z zewnątrz. To 
wielka i trudna sztuka, on ją posiadł - mówił bi-
skup. 
 Ks. Stanisław Dadas pozostał w pamięci lu-
dzi jako dobry gospodarz, wspaniały katecheta, 
zatroskany o piękno liturgii i wagę głoszonego 
słowa. 
 W pierwszą rocznicę śmierci Proboszcza, 12 lutego, parafianie z ks. Dariuszem 
Parafiniukiem udali się do Zwoli, gdzie została odprawiona Msza św. za duszę 
zmarłego. We Włodawie, w naszym kościele, w intencji śp. ks. Stanisława modlili-
śmy się podczas wieczornej Mszy św. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór 
„Fletnia Pana”, wykonując m.in. „Wierzę” autorstwa Józefa Świdra.  
 Proboszcza wspominał w czasie kazania ks. Paweł Florowski, który przyjechał 
z Paprotni. - Ks. Stanisław żyje w naszych sercach i pamięci - mówił kapłan. - Jako 

ostatnie pożegnanie pozostawił swoje 
słowa: „Życie jest piękne”. Cieszył się życiem 
pośród nas. Jego dzieła to ukończony ko-
ściół, otoczenie świątyni i organy. Często 
mówił: „Pamiętaj, nawet jeśli czujesz, że 
twoje serce jest słabe, to może się ono odro-
dzić i zostać odbudowane tak, jak świątynia 
suchawska”. 
 Śp. ks. Stanisław Dadas jest pocho-

wany na cmentarzu parafialnym w Zwoli w dekanacie żelechowskim. 
 

Tekst: Joanna Szubstarska 



 

 

 

W dzisiejszą niedzielę ( 17 lu-
tego 2019), w porozumieniu z 
parafią św. Ludwika zapraszamy 
na wieczorną adorację Naj-
świętszego Sakramentu.  

W każdą III niedzielę miesiąca 
do czasu misji we Włodawie 
chcemy spotykać się w naszym 
kościele na wspólnej modlitwie. 
Na to spotkanie zapraszamy w 
sposób szczególny członków 
wspólnot i ruchów formacyj-

nych: Odnowy w Duchu Św., 
Neokatechumenatu, Kółek Ró-
żańcowych, Domowego Ko-
ścioła, Matek w Modlitwie, Pa-
rafialnego Zespołu CARITAS i 
innych wspólnot. Zaczynamy 
o godz. 19:00 od cichej adoracji, 
od 19:30 adorację prowadzi 
„Odnowa” później konferencja 
i czas na świadectwa i uwielbie-
nie. Zakończenie jak zwykle o 
21:00. 


