XXV Niedziela Zwykła 22 września 2019 - św. Maurycego i Towarzyszy, męczenników
07:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji Anny i Wojciecha w 25
r. sakramentu małżeństwa
07:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
09:00 + Czesława Wójtowicza(13 r.), Zofię, Władysława, Marylkę Wójtowicz, Jana
Frankowskiego zm. z r. Milczarek i Korona
10:30 Dziękczynno - błagalna w intencji wychowanków i pracowników Przedszkola
Miejskiego nr 2 we Włodawie oraz ich rodzin
12:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Doroty z racji 60 r. urodzin o zdrowie i Boże
błogosławieństwo
18:00 + Helenę, Michała, Ludwika Kaliszuków
Poniedziałek 23 września 2019 - Wspomnienie św. ojca Pio z Pietrelciny
07:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Eweliny.
07:00 + Władysława Śpiewaka, Mariannę i Kazimierza Berkasiuków
18:00 Dziękczynno - błagalna za Justynę o Boże błogosławieństwo z racji urodzin i
imienin
18:00 + Jana Doroszkiewicza ( 10 r.), zm. z rodziny
18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
Wtorek 24 września 2019 - św. Gerarda, biskupa i męczennika
07:00 + Józefa Dudzińskiego - SOSW
07:00 + Mariana Szafrańskiego ( 15 r.), Józefę, Jana,
Zdzisław zm. z r. Szafrańskich
18:00 W intencji nauczycieli i wychowawców
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Sandry i Dariusza
z racji dziesiątej rocznicy sakramentu małżeństwa
18:00 + Ryszarda Piekiełka ( 9 r.)
18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
Po Mszy św.
Spotkanie modlitewno – duszpasterskie
nauczycieli i wychowawców

Środa 25 września 2019 - Wspomnienie św. Władysława z Gielniowa, kapłana
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Justyny w 36 r. urodzin i jej syna Tomasza
Pawluka w 6 r. urodzin
07:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny - * o Boże błogosławieństwo na
dobre życie dla Agnieszki i Artura Mazurów w 15 r. sakramentu małżeństwa
18:00 + Józefa Merynga, Helenę i Jana Leśków
18:00 + Jana Borkowskiego ( 11 r.) - żona i dzieci
Czwartek 26 września 2019 - Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
07:00 + Anastazję, Feliksa zm. z r. Grondkowskich, Józefa Sadowskiego zm. z r. Smolik
07:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego
z prośbą żebyśmy byli miłosierni
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Doroty i Jarosława w X r. sakramentu
małżeństwa
18:00 + Barbarę, ks. Gustawa, Jana, Janinę, Władysławę, Mariana, Stanisława
Piątek 27 września 2019 - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Jacka Topolskich
07:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
07:00 + Ludmiłę, Bolesława, Marię, Aleksandra, Antoniego, Józefę, Olgę, Konstantego
18:00 + Ludmiłę, Bolesława, Marię, Aleksandra,
Antoniego, Józefę, Olgę, Konstantego
18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i
Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów
Narodu, zmarłym patriotom o chwałę nieba.
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Janiny i Feliksa
w 39 r. sakramentu małżeństwa
18:45 Przyjaciele Oblubieńca – spotkanie modlitewno
organizacyjne
Sobota 28 września 2019 - Wspomnienie św. Wacława, męczennika
07:00 +Władysławę, Franciszkę, Mariannę, Włodzimierza Kozłowskich, Marię
Głodzińską
07:00 + Tadeusza ( 1 r.)
08:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia
08:15 Msza św. Błagalna o lepszy świat dla dzieci i młodzieży – Matki w Modlitwie
16:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Aleksandry i Krzysztofa z racji sakramentu
małżeństwa ( Suchawa )
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Agnieszki i Mariusza z racji 25 r. sakramentu
małżeństwa
18:00 + Stanisława (21 r.), Jana, Marię, Zofię, Annę , Władysława zm. z r. Sidorów
18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
18:00 + Dariusza Kwaśnika

XXVI Niedziela Zwykła 29 września 2019 - święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
07:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w życiu
dla Marka
09:00 + Władysława, Barbarę Ignatiuków, zm. z r.
10:30 Rejonowe Spotkanie Kółek Różańcowych
10:30 W intencji członków Kółek Różnicowych z naszej parafii i
całego rejonu bł. Ignacego Kłopotowskiego
10:30 Dziękczynno - błagalna w intencji ks. Proboszcza z racji
imienin - Parafialny Zespół CARITAS
12:00 + Irenę, Władysława, Barbarę, Andrzeja, Janinę Orzechowskich
- of. Anna Dziekan
18:00 + Józefa Parczewskiego i rodziców obu stron
Koncert Organowy w ramach Nadbużańskiego Festiwalu Organowego
I. Dzisiaj
Dzisiaj ( 22 IX 2019 ) o godz. 18:00 w kościele odprawiona będzie Msza św. w
rycie trydenckim. To nie będzie przedstawienie ale „prawdziwa” Msza św. tak jak
dawniej ją odprawiano z pełną oprawą chóralną przygotowaną m.in. przez nasz
chór „Fletnia Pana”
II. W przyszłym tygodniu
1. W najbliższy wtorek – 24 września bardzo serdecznie zapraszamy nauczycieli
i wychowawców na spotkanie modlitewno – duszpasterskie. Zaczniemy Mszą
św w intencji całego środowiska wychowawczego Włodawy, następnie
spotkanie na salce, na plebanii. Spotkanie poprowadzi ks. Robert Grzybowski,
duszpasterz nauczycieli z Drohiczyna. Zaproszeni są oczywiście nauczyciele
i wychowawcy - seniorzy.
2. Trochę nietypowo w najbliższy piątek zapraszamy na spotkanie powakacyjne
osoby uczestniczące w formacji Przyjaciół Oblubieńca. Spotkanie
modlitewno – organizacyjne na którym będą omówione sprawy dotyczące
formacji w najbliższym roku. Piątek, po Mszy św. wieczorowej w kościele.
3. W najbliższy piątek – 27 września – we Włodawskim Domu Kultury w sali
kina o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z panem Premierem Jackiem
Sasinem i Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim.
Organizatorzy zapraszają.
4. Ks. Jakub zaprasza rodziców i dzieci rocznicowe na wyjazd rowerowy do
Suchawy. W sobotę, o 11:00 sprzed plebanii.
III. W przyszłą niedzielę
W najbliższą niedzielę odbędzie się w naszym kościele spotkanie Kółek
Różańcowych z całego rejonu bł. Ignacego Kłopotowskiego tz. z dekanatów:
parczewskiego, wisznickiego, hańskiego i naszego – włodawskiego. Zaczniemy
Mszą św. o godz. 10:30, a później spotkanie w kaplicy. Jest to spotkanie dla
wszystkich sióstr i braci z Kółek Różańcowych. Wiele osób przyjedzie z
wymienionych dekanatów. Mamy nadzieję, że miejscowych też nie zabraknie.
IV. W najbliższym czasie
Kółko Różańcowe Dzieci – ruszy od października

Msza Trydencka
Co to jest Msza Trydencka?
"Msza trydencka" - ‘Tridentina’ - jest to Msza Święta w tradycyjnym (klasycznym) rycie
rzymskim. Serce Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim, które otacza Konsekrację - Kanon
Rzymski - istniał już w postaci zbliżonej do obecnej w IV w., a nie podlegał właściwie żadnym
zmianom od czasów Św. Grzegorza Wielkiego (VI w.).
Zgodnie z niezmiennym nauczaniem Kościoła, Msza święta jest tą samą Najświętszą Ofiarą,
którą złożył Chrystus na Kalwarii. Jedyna różnica leży w tym, że Ofiara na Kalwarii była Ofiarą
krwawą, a Ofiara Mszy jest Ofiarą bezkrwawą. Jeśli więc uczestniczymy w Najświętszej Ofierze
Mszy, możemy dostąpić takich samych łask, jak byśmy stali u stóp Krzyża podczas Męki Pańskiej.
Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy został zatwierdzony jako obowiązujący na zawsze
przez Papieża św. Piusa V bullą "Quo Primum" w 1570 r. Bulla ta, która obowiązuje na zawsze i
nigdy nie może być zniesiona, zezwala po wsze czasy każdemu kapłanowi rzymskokatolickiemu
na odprawianie Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (trydenckim), bez narażania się na
jakiekolwiek kary kościelne. Święty Pius V nie opracował jednak nowego obrządku Mszy, a
jedynie skodyfikował i ujednolicił obrządek istniejący od wieków.
Określenie "Msza trydencka", "ryt trydencki" pochodzi stąd, że Papież św. Pius V
wprowadził jednolity obrzęd Mszy dla całego Kościoła rzymskiego na polecenie Soboru
Trydenckiego (1545-1563).
Inne określenia stosowane na Mszę Trydencką to: Msza według rytu św. Piusa V, Msza w
klasycznym rycie rzymskim, Tradycyjna Msza Łacińska, itp.
Jakie są różnice pomiędzy rytem przedsoborowym (trydenckim) a rytem posoborowym
Mszy św.?
Różnice między starszą formą rytu a obecnym jego kształtem są zauważalne na pierwszy rzut
oka: kapłan celebrujący Mszę zwrócony jest ku wschodowi (ad orientem)- a konkretnie w stronę
ołtarza i przylegającego do niego tabernakulum (versus Deum). Postawa ta ma głęboki wymiar
symboliczny oraz teologiczny: wszyscy wierni, pod przewodnictwem kapłana, działającego jako
‘drugi Chrystus’ (alter Christi) dążą w jednym kierunku – ku Niebieskiemu Jeruzalem. Wschód (ze
względów architektonicznych czasem tylko symboliczny) jest miejscem, z którego przyjdzie w
Dniu Sądu Słońce Sprawiedliwości – Jezus Chrystus.
Kolejnym wyznacznikiem różnic jest język. W pierwszym przypadku jest to łacina – starożytny
język, język święty, w którym wypisano wyrok wydany na Chrystusa, język sakralny, którym
posługiwali się pierwsi chrześcijanie (tereny Imperium Romanum).
Przychodząc na ‘Tridentinę’ nie usłyszymy tekstu modlitwy eucharystycznej – Kanon bowiem,
jako najważniejszy element liturgii jest recytowany szeptem. Cisza, jaka zalega od Sanctus aż do
końcowego Per omnia uświadamia nam, jak wielka i święta Tajemnica mocą Ducha Świętego
dokonuje się przez ręce kapłana na ołtarzu. Wspomniany Kanon jest jedyną modlitwą
eucharystyczną, sięgającą w swojej istocie czasów apostolskich. Mszał, którym posługuje się
celebrans, nazywany bywa piusowym (od św. Piusa V, na którego polecenie skodyfikowano
porządek mszalny) bądź też janowym (od bł. Jana XXIII, który wydał obowiązującą do dziś edycję
typiczną, dodając do tekstu Kanonu imię św. Józefa).

