
 
 

 
 

XX Niedziela Zwykła 18 sierpnia 2019 - św. Heleny; bł. Sancji Szymkowiak 
 07:00 + Artura Kotwicę 
 09:00 + Mariana Grabowicza ( 2 r.), Helenę, Jana 
 10:30 Za parafian 
 12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w intencji Ewy i Mariusza z racji 20 r 

sakramentu małżeństwa o Boże błogosławieństwo o potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla dzieci i młodzieży 

 18:00 + Eleonorę Ratajczak ( 12 r.) 

Poniedziałek 19 sierpnia 2019 - św. Jana Eudesa, kapłana 
 07:00 + Zbigniewa i Barbarę Bajuków 
 07:00 + Stanisława, Helenę, Krzysztofa zm. z r. Masiukiewiczów, Elżbietę, Jana Dziedzinę 
 07:00 + Paulinę i Piotra, zm. z r. Borodziejów, Oreńczuków i Kurców 
 18:00 Dziękczynno -  błagalna w intencji Mariusza Książaka z racji 12 r. urodzin, o Boże 

błogosławieństwo i opiekę 
 18:00 + Irenę Rutkowską ( 2 r.) 

Wtorek 20 sierpnia 2019 - Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji rodziny 
 07:00 + Zygmunta ( 25 r.), Jadwigę 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Michała z racji 5 r. urodzin 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Antosia z racji 4 r, chrztu oraz za jego rodziców; 

Rafała i Agnieszkę 
 18:00 + Kazimierza Torbicza, zm. z r. Torbiczów i Samków 

Środa 21 sierpnia 2019 - Wspomnienie św. Piusa X, papieża 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji pracowników firmy SOLMED we Włodawie 
 07:00 + Stefanię i Mariana 
 07:00 + Krzysztof Barczewski ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu 
 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny 
 18:00 + Marię i Jana, ich rodziców i rodzeństwo oraz Zofię i Ryszarda, ich rodziców i 

rodzeństwa 



 

Czwartek 22 sierpnia 2019 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 
 07:00 + Andrzeja Tokarza - pracownicy PBROL 
 07:00 + dziadków: Paulinę i Wiktora 
 07:00 + Jana Gruszkę ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu 
 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z 

prośbą żebyśmy byli miłosierni 
 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Natalii i Michała z racji 1 r. sakramentu 

małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo 
  Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi 

Piątek 23 sierpnia 2019 - św. Róży z Limy, dziewicy 
 07:00 Błagalna o ulgę w cierpieniu i łaskę powrotu do zdrowia przez przyczynę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
 07:00 + Mariannę, Stanisława Kraszewskich, Władysławę Antoniuk 
 07:00  
 18:00 Do Serca Jezusowego w 46 r. sakramentu małżeństwa Sylwii i Witolda z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz o potrzebne łaski dla dzieci i wnuków 
 18:00 + Stanisława Marczuka ( 1 r.) 

Sobota 24 sierpnia 2019 - święto św. Bartłomieja Apostoła 
 07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Urszuli z racji imienin z prośbą o opiekę 

Matki Bożej 
 07:00 + Antonię i Pawła zm. z r. Korneluków, Matczuków, Patejuków oraz Władysława 
 16:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jadwigi i Tadeusza z racji sakramentu małżeństwa 

( Suchawa ) 
 18:00 + Tadeusza Kurczuka ( 27 r.) zm. z r. Kurczuków i Brzozowskich 
 18:00 + Annę Ciepałowicz, Stanisława, zm. z r. Ciepałowiczów 

XXI Niedziela Zwykła 25 sierpnia 2019 - św. Józefa Kalasantego, kapłana 
 07:00 + Agnieszkę ( 3 r.), Eugenię, Piotra, Bogdana, Krzysztofa, Adama, Henryka 
 09:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Marleny i Konrada w 21 r. sakramentu 

małżeństwa o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej. 
 10:30 Za parafię 
 12:00 + Jarosława Darnię( 8 r.) 
 18:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w intencji dzieci, wnuków i całej 

rodziny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

W przyszłą niedzielę ( 25 sierpnia ) odpusty w: 
a. Orchówku – Msza św. o godz.11:30 

b. Św. Ludwika – Msza św. o godz. 12:00 

c. Hannie – Msza św. o godz. 12:30 
 
  

Zelatorów Kółek Różańcowych prosimy o zgłoszenie w zakrystii osób które 
chcą wziąć udział w Pielgrzymce Kółek Różańcowych do Leśnej Podlaskiej.  



 

Ze wspomnień Siostry Łucji – fatimskiej 

wizjonerki 

Tuy, Hiszpania 13 VI 1929 r. 

Uprosiłam u mych przełożonych i mego spowiednika 

zezwolenie na odprawienie godziny świętej każdej nocy z 

czwartku na piątek od 11 do północy. Jednej nocy byłam 

sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby 

odmówić modlitwę Anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, 

wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła 

się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej 

kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. 

Na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. 

W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części 

krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Nad piersią, 

gołąbka również ze światła. A do krzyża przybite ciało 

drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka Hostia, na którą 

spadały krople krwi z oblicza Ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z Hostii spływały te 

krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to 

Matka Boska Fatimska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z 

cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery jakby z czystej 

wody źródlanej biegły na ołtarz tworząc słowa: Łaska i Miłosierdzie. Zrozumiałam, że mi 

została przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej. I otrzymałam natchnienie na temat tej 

tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić. Potem rzekła Matka Boża do mnie: «Przyszła 

chwila, w której Bóg wzywa Ojca Św., aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję 

memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje 

potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. 

Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się». Mówiłam o 

tym mojemu spowiednikowi, który mi polecił spisać, czego Matka Boża żądała 
 

  

Ojciec Święty Pius XII, który dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 
w 1942 r., ustanawiając w 1954 r. święto Matki Bożej Królowej zwrócił się do całego 
Kościoła w następujących słowach:  

"Naszą Apostolską Władzą WYZNACZAMY I USTANAWIAMY ŚWIĘTO MARYI 
KRÓLOWEJ, które cały świat winien obchodzić corocznie w dniu 31 maja (dziś jest to dzień 
22 sierpnia). 

Równocześnie ZARZĄDZAMY, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywić niepłonną 
nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim 
pokojem" (Ad caeli Reginam 1954, Pius XII). 

 



 

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi 

Jasna Góra, 8 września 1946 

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po 

szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę 

państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, 

tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym 

tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu 

Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną 

Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla 

Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi 

ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii 

i Kościoła, szerzenie Jego królestwa. 

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską 

opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem 

nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów 

i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi 

polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. 

Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej 

krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości 

i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem 

i Patronką. 

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz 

Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość 

apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. 

Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności 

Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze 

czułością Twego Niepokalanego Serca. 

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy 

rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości 

i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę 

powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim 

trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu. 

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij 

wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z 

Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen. 


