Wniebowstąpienie Pańskie 2 czerwca 2019
07:00 Dziękczynno - błagalna za sakrament chrztu
09:00 + Jarosław Szewczyk ( 1 r.)
10:30 Za parafian
12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna za Annę i Jerzego Chotyniec w 40 r. sakramentu
małżeństwa oraz w 20 r. życia w trzeźwości Jerzego
17:30
Nabożeństwo czerwcowe, Adoracja miesięczna i procesja miesięczna
18:00 W intencji Kół Żywego Różańca
Do 21:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty
Poniedziałek 3 czerwca 2019 - Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji dzieci i wnuków - rodzice
07:00 + Leszka Wojaka ( imieninowa )
07:00 + Mieczysława Stupkę
17:40
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18:00 + Tadeusza, Franciszka, Elżbietę
18:00 + Witolda Parafiniuka - od rodz. Dobrolińskich i Pendryków z Wólki Dobryńskiej
18:00 + rodziców: Jana, Janinę Romaniuków oraz rodzeństwo: Halinę, Stanisława, Zbigniewa,
Mieczysława, Tereskę, Barbarę i Henryka, zm. z r. Romaniuków
Wtorek 4 czerwca 2019 - św. Franciszka Caracciolo, kapłana
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji dzieci i wnuków - mama
07:00 Za Marcina w 31 rocznicę chrztu św.
17:40
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Aleksandry i Grzegorza z racji 8 r. sakramentu małżeństwa oraz
w intencji dzieci: Julii i Wiktorii
18:00 + Józefa, Bronisławę Staniuków, zm. z rodziny
18:00 + Michała i Józefę Chotyńców
Środa 5 czerwca 2019 - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
07:00 + Wiktorię, Stanisława, Helenę, Edwarda, Stanisławę, Wiesława zm. z r. Dziurawców
07:00 + Kazimierza Samczuka ( 9 r.)
17:30
Nabożeństwo czerwcowe i Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego, zmarłym
chwałę nieba
18:00 + Michała Chotyńca i zm. z r. Chotyńców
18:00 + Tomasza, Ignacego, Juliannę, Marcina Golerskich
19:45
Szkoła Modlitwy

Czwartek 6 czerwca 2019 - św. Norberta, biskupa; bł. Marii Karłowska
07:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w intencji Adama i Cezarego z racji 1 r. urodzin
07:00 + Reginę Sobiecką, Franciszka
17:20
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach i nabożeństwo czerwcowe
18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa o Dar Ducha Świętego dla Ojca Świętego
Franciszka, Kapłanów, o liczne święte powołania, dla zmarłych chwałę nieba, beatyfikację Sługi
Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
18:00 Za polecanych w wypominkach
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Haliny i Bolesława w 37 r. sakramentu małżeństwa
Piątek 7 czerwca 2019 - św. Roberta z Newminster, opata
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Przemysława z racji 16 r. sakramentu małżeństwa
07:00 + Edwarda, Jadwigę Bożek, Teofilę, Helenę Kowalik
07:00 + Mieczysława Muchę, Józefa, Marię, Wacława, Władysławę zm. z r.
Po Mszy św.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji I piątku miesiąca
8:30
Odwiedziny chorych
15:00
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:50
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji I piątku miesiąca
16:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu
16:45
Spowiedź dzieci przed I komunią
18:00 Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy nasze, naszych rodzin, Ojczyzny i świata całego,
zmarłym chwały nieba.
18:40
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa ( czerwcowe )
Sobota 8 czerwca 2019 - Wspomnienie św. Jadwigi Królowej
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące za grzechy aborcji
07:00 + Katarzynę Bylinę, zm. z r. Bylinów - Rodzina Filipowiczów
07:00 + Krystynę Stopa ( 3 r.)
10:00
Katecheza chrzcielna ( sesja II)
12:00 Dziękczynno – błagalna w intencji dzieci i rodziców z racji I komunii św.
16:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Łukasza z racji sakramentu małżeństwa
17:40
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa ( czerwcowe )
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Elżbiety i Pawła z racji 6 r. sakramentu małżeństwa
18:00 + Grażynę Michaluk
Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca 2019
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Majki z racji urodzin
07:00 + Mariannę, Kazimierza, Tadeusza zm. z r. Iwanejków
09:00 + Zofię, Mikołaja, Kaźmierza Oniszczuków, Józefę, Antoniego Kamińskich
10:30 Za parafian
12:00 + Irenę Borkowską i Lucjana Matuszczyka
17:40
Nabożeństwo czerwcowe
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jolanty w dniu imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Maryi.
Poświęcenie pól – Niedziela 9 czerwca
• Okuninka – od godz. 8:30 zaczyna się przy krzyżu
• Suchawa – według ustaleń z ks. Łukaszem
• Luta – o godz. 15:00
• Korolówka – godz. 15:00
Przygotowanie do bierzmowania
1) Spotkania w tym tygodniu: w poniedziałek i środę o godz. 16:00.
2) Przypominamy, że bierzmowanie odbędzie się w poniedziałek, 10 czerwca o godz. 14:00
3) Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania w piątek od godz. 15:00
Bierzmowanie – Poniedziałek – 10 czerwca godz. 14:00

Przygotowanie do I komunii
1) W poniedziałek i wtorek zapraszamy dzieci na próbę – godz. 19:00
2) We czwartek wieczorem, od godz. 19:00 tradycyjnie prosimy rodziców dzieci
pierwszokomunijnych o pomoc w sprzątaniu kościoła
3) W piątek – od godz. 16:45 spowiedź dzieci i rodziców przed I komunią. Pozostałą rodzinę prosimy
by, o ile mogą, skorzystali z sakramentu pokuty wcześniej, np. dzisiaj wieczorem podczas adoracji.
Każdego dnia służymy w konfesjonałach pół godziny przede Mszą.
4) Msza pierwszokomunijna w sobotę o godz. 12:00

Od 18 do 26 maja trwały w naszej
parafii misje, które były szczególnym czasem
odnowy wiary.
Misje rozpoczęły się „Wieczorem
chwały” i koncertem zespołu „Razem za
Jezusem”, który odbył się na placu przy
Czworoboku 18 maja. Ks. Kralka SAC założyciel i dyrektor Pallotyńskiej Szkoły
Nowej Ewangelizacji, zespołu uwielbienia
„Razem za Jezusem” i moderator generalny
Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” - prosił
w modlitwie wstawienniczej o otwarcie się na
łaskę Jezusa. Zapraszał do podejmowania
wyrzeczeń oraz do ewangelizacji.
Wierni przez cały tydzień uczestniczyli
w Mszach, podczas których głoszone były
katechezy - w pierwszych dniach misji przez
ks. K. Kralkę, następnie ks. Piotra Spyrę dyrektora Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego.
Każdy dzień miał swoje hasło, wokół którego
osnute były rozważania misyjne. W niedzielę
była to „Miłość Boża”, w poniedziałek: „Słaby
człowiek potrzebuje Boga”, we wtorek: „Jezus
Chrystus Zbawicielem”, we środę: „Wiara
i nawrócenie człowieka”, we czwartek: „Jezus
Panem”, w piątek: „Duch Święty”, w sobotę:
„Oto Matka Twoja” i w niedzielę: „Bądźcie
moimi świadkami”.
20 maja w godzinach wieczornych
kapłani z wiernymi zgromadzili się na
wspólnej modlitwie w kaplicy na cmentarzu
komunalnym. Nabożeństwo prowadził ks. K.
Kralka. Po modlitwie różańcowej kapłan
prosił Matkę Bożą, aby umacniała żyjących w
wyznawanej wierze i w trwaniu w stanie łaski
uświęcającej. W modlitwie za dusze zmarłych
pozostających w czyśćcu błagał Matkę

Najświętszą,
aby wypraszała miłosierdzie dla wszystkich
dusz. Nabożeństwo zakończono Apelem
Misyjnym.
21 maja w czasie przedpołudniowej
Eucharystii seniorzy otrzymali sakrament
namaszczenia
chorych,
natomiast
po
wieczornej Mszy św., podczas której został
zapalony paschał, odbyła się droga krzyżowa
ulicami miasta. Rozważania prowadził ks. K.
Kralka. - Chcemy pójść za krzyżem, a tym
samym odwracać się od innych dróg, które może przez niewiedzę czy ignorancję wybieramy - zaznaczył kapłan. - Jezus otwiera
swoje rany, przyjmuje bolesny krzyż, abyśmy
mogli wytrwać i zwyciężyć.
Ostatnim dniom misji przewodził ks.
Piotr Spyra. Kapłan przygotował wiernych na
otwieranie się na miłość Ducha Świętego.
W czasie katechez misyjnych, głoszonych 24
maja, modlił się o Ducha Świętego dla
przeżywających misje, a także o wylewanie się
Jego mocy na spotykanych ludzi.
25 maja do Włodawy przybyły Święte
Znaki: ikona Matki Bożej Kodeńskiej
i relikwie Błogosławionych Męczenników
Podlaskich z Pratulina. W procesyjnym
wprowadzeniu znaków uczestniczył ks. bp

Kazimierz Gurda, ks. kan. Dariusz Parafiniuk,
ks. P. Spyra oraz kapłani z dekanatu.
Ks. D. Parafiniuk, witając Maryję,
wyraził pragnienie odkrywania wiary
i zaufania Jej Synowi. - Prawie 400 lat temu
Mikołaj Sapieha znalazł uzdrowienie dla
swojej duszy przed tym Cudownym
Wizerunkiem - mówił dziekan. - Tak, jak w
przypadku Mikołaja, tak i teraz lud okoliczny,
przed Twoim obliczem, Matko, szuka
uzdrowienia serca..
Witając
relikwie
Męczenników
Podlaskich, wskazał na ich świadectwo
umiłowania Kościoła katolickiego. Ks.
Parafiniuk prosił Boga, przez wstawiennictwo
Maryi i męczenników z Pratulina, o
wzrastanie w wierze i prowadzenie nowych
pokoleń. Modlił się o świętych kapłanów,
a także prosił za misjonarzy ziemi
włodawskiej - ks. Tadeusza, posługującego na
Ukrainie i br. Kamila z Gabonu.
O mocną wiarę w Chrystusa i jedność
prosił Boga na początku Eucharystii bp
Kazimierz Gurda. - Prosimy o tę łaskę dla nas
i naszych rodzin oraz tych, którzy od Kościoła
się oddalili. Dar łaski jest nam szczególnie
potrzebny. Dla siebie, którzy tę łaskę mamy,
módlmy się o to, abyśmy jej nie utracili mówił biskup. W kazaniu zaznaczył, że
obecność Świętych Znaków jest wyrazem
tajemnicy świętych obcowania. - Maryja
i nasi święci i błogosławieni, którzy
towarzyszą nam zarówno w chwilach
wzniosłych, jak i codzienności, przybywają
do nas także jako świadkowie. Pragną
poświadczyć, że głoszona i przyjmowana
Ewangelia Jezusa jest prawdą i że warto
żyć, i oddać swoje życie dla Chrystusa.
Misje ewangelizacyjne są czasem, w którym
potwierdzamy, że my również z Chrystusem
złączyliśmy nasze życie.
Odnosząc się do przeżywanych
w parafii misji, ks. bp K. Gurda zauważył,

że jest to czas potwierdzenia wyboru jedynego i ostatecznego - zjednoczenia
z Chrystusem. - Żyjemy na ziemi po to, aby
dojść do nieba, aby być ze świętymi
i błogosławionymi - mówił pasterz. - Nie
osiągniemy tego celu bez Chrystusa, który nas
zbawił. Misje są po to, aby każdy z wierzących
na nowo mógł powiedzieć, że obdarza pełnym
zaufaniem tylko Jezusa Chrystusa i przyjmuje
Jego słowo.
Ks. bp K. Gurda modlił się, aby Bóg
umacniał parafian w wierze, aby „łaska tego
czasu błogosławionych dni trwała”. Wezwał
wiernych, aby byli świadkami wiary w Boga
Jedynego.
Sobotni
dzień
zakończono
uwielbieniem i dziękczynieniem za owoce
wiary oraz wieczorem świadectw.
W niedzielę 26 maja w czasie każdej
Mszy św. małżonkowie w sposób uroczysty
odnawiali swoje przyrzeczenia małżeńskie.
Podczas wieczornej Eucharystii wierni mogli
przyjąć
szkaplerz
oblacki,
a
po
błogosławieństwie
parafianie
pożegnali
Święte Znaki.
Tekst: Joanna Szubstarska

