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 17 marca 2019 r. 

WW  CCIIEENNIIUU  

BBAAZZYYLLIIKKII  
PPIISSMMOO  PPAARRAAFFIIII  TTRRÓÓJJCCYY  ŚŚWW..  WW  JJAANNOOWWIIEE  PPOODDLLAASSKKIIMM  

-do użytku wewnętrznego- 

 

    
II Niedziela Wielkiego Postu 

 Łk 9, 28b-36 

Przez cierpienie – do chwały 

zmartwychwstania 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 

wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 

modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 

Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 

dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 

mówili o Jego odejściu, którego miał 

dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i 

towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 

ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu 

mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z 

Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 

«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział 

bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, 

pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 

weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: 

«To jest Syn mój, Wybrany, Jego 

słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten 

głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni 

zachowali milczenie i w owym czasie 

nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co 
zobaczyli. 

Rozważanie 

Ewangelia dzisiejsza prowadzi 

nas na Górę Przemienienia. Co 

charakterystyczne Jezus idzie 

tam, by się modlić. Warto 

wspomnieć, że na 15 miejsc w 

których ewangeliści zaznaczają, 

że Jezus się modlił, aż 11 

znajduje się w Ewangelii św. 

Łukasza. I dziś też prowadzi 

swych uczniów na osobność, 

wysoko, na górę. W czasie 

modlitwy następuje 

przemienienie. Dla nas jest to 

wskazówka gdzie powinniśmy 

szukać naszej osobistej 

przemiany. Rozmowa z Bogiem 

jeśli jest prowadzona na serio i 

systematycznie ma moc 

przemieniania człowieka. Może 

nie od razu, nie tak 

spektakularnie, widowiskowo 

jak dokonało się tam na 

Taborze, ale przecież 

dostrzegamy taką przemianę u 

tych co się modlą. 

Nr 11 



PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  ––  1188  mmaarrccaa  

77..0000    11..  ++MMaarriięę,,  UUrrsszzuullęę  KKaammiińńsskkąą,,  zzmm  zz  rrooddzz  MMiirroońńcczzuukkóóww  ii  BBrreecczzkkóóww  

––  ooff..  MMaarriiaannnnaa  MMiirroońńcczzuukk  

22..  ++ZZeennoonnaa  IIwwaannoowwsskkiieeggoo  zz  rraaccjjii  5500  rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  ––  ooff..  AArrttuurr  

AAnnddrrzzeejjuukk  

1177..0000  11..  ++SSttaanniissłłaawwęę  LLeecchh  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

22..  ++KKrrzzyysszzttooffaa  MMaajjkkrrzzyykkaa  ww  66  rr..,,  MMiirroossłłaawwaa  MMaatteejjuukkaa,,  zzmmaarrłłyycchh  

rrooddzziiccóóww  zz  oobbuu  ssttrroonn  ––  ooff..  ŻŻoonnaa  zz  ddzziieeććmmii  

WWTTOORREEKK  ––  1199  mmaarrccaa  

77..0000    11..  ++JJóózzeeffaa  zz  rraaccjjii  iimmiieenniinn,,  zzmm  zz  rrooddzz  KKaarrppiiuukkóóww  ii  LLaasszzuukkóóww  

22..  ++JJóózzeeffaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  TTuurróóww,,  WWeerroonniikkęę,,  TToommaasszzaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  

HHrryycciiuukkóóww,,  HHeennrryykkaa,,  EEllżżbbiieettęę,,  JJaannaa  RRuusszzkkoowwsskkiicchh,,  CCzzeessłłaawwaa,,  

SSttaanniissłłaawwaa,,  FFeelliikkssęę  

99..3300  ++JJóózzeeffaa  OOwweerrkkoo,,  BBrroonniissłłaawwęę,,  JJaannaa,,  AAlleekkssaannddrraa,,  SSttaanniissłłaawwęę,,  JJaannaa,,  

zzmm  zz  rrooddzz  OOwweerrkkóóww  ii  BBeecchhttóóww  ––  ooff..  ŻŻoonnaa  zz  ddzziieeććmmii  

1177..0000  11..  ++ZZbbiiggnniieewwaa  zz  rraaccjjii  iimmiieenniinn,,  JJóózzeeffaa  ––  ooff..  FFrraanncciisszzkkaa  HHoorrddyyjjeewwiicczz  

22..  ++WWaalleerriięę  PPaawwlluucczzuukk  ww  99  ddzz  

ŚŚRROODDAA  ––  2200  mmaarrccaa  

77..0000    11..  ++JJuuddyyttęę  TTyycchhmmaannoowwiicczz  zz  rraaccjjii  2255  rr..  uurrooddzziinn  ––  ooff..  rrooddzziiccee  

1177..0000  11..  WW  iinntteennccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  nnoowweennnnyy  ddoo  MMBBNNPP  

22..  ++KKaazziimmiieerręę  ii  JJeerrzzeeggoo  KKwwiiaattkkoowwsskkiicchh  ww  ((rr..))  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  2211  mmaarrccaa  

77..0000  11..  ++KKrrzzyysszzttooffaa  ZZiieelliińńsskkiieeggoo  ––  ooff..  UUcczzeessttnniiccyy  rróóżżaańńccaa  

1177..0000  11..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  ddoo  śśww..  RRiittyy,,  oo..  PPiioo,,  ii  JJuuddyy  TTaaddeeuusszzaa,,  MMBB  

NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  

22..  ++KKrryyssttyynnęę  MMiilleerr  ii  zzmmaarrłłyycchh  rrooddzziiccóóww  LLeeookkaaddiięę  ii  WWłłooddzziimmiieerrzzaa  

NNiieeddzziieellsskkiicchh  ––  ooff..  ssiioossttrraa    

  

PIĄTEK – 22 marca 

7.00 11..  ++AAnnttoonniinnęę,,  BBrroonniissłłaawwaa,,  AAddaammaa,,  ZZooffiięę,,  MMiicchhaalliinnęę,,  TToommaasszzaa,,  

AAnnaassttaazzjjęę 

2. +Annę Kleszcz – of. mama 

17.00 1. Dz – bł w 6 r. urodzin Kacpra – of. dziadkowie 

2. +Kazimierę w (r.), Paulinę, Wiktora, Wiktora, Piotra, Mariannę, 

Marię Korach, zm z rodz Karczmarz i Pilipiuk – of. rodzina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOBBOOTTAA  ––  2233  mmaarrccaa  

77..0000  11..  ++MMaarriiaannaa  KKoossiińńsskkiieeggoo  ww  ((rr..)),,  IIrreennęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  dduusszzee  ww  cczzyyśśććccuu  

cciieerrppiiąąccee  ––  ooff..  JJaaddwwiiggaa  KKoossiińńsskkaa  

22..  ++SStteeffaannaa,,  GGeennoowweeffęę  JJaarroossiieewwiicczzóóww  oorraazz  zzmmaarrłłyycchh  ddzziiaaddkkóóww  zz  

oobbuu  ssttrroonn  

1177..0000  11..  ++SSttaanniissłłaawwęę  LLeecchh  

22..  ++KKaattaarrzzyynnęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  WWaalleerriięę,,  JJaannaa,,  KKaazziimmiieerrzzaa,,  FFrraanncciisszzkkaa,,  

WWiikkttoorraa  ––  ooff..  HHaalliinnaa  KKooppyyttiiuukk  

NNIIEEDDZZIIEELLAA  ––  2244  mmaarrccaa  

88..0000  ++UUrrsszzuullęę  ww  ((rr..)),,  MMiieecczzyyssłłaawwaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  JJęęddrrzzeejjcczzuukkóóww  ii  FFąąkkóóww  ––  

ooff..  ddzziieeccii  

99..3300  11..  ++AAnnttoonniieeggoo  SSeemmeerryyłłoo  ii  rrooddzziiccóóww  zz  oobbuu  ssttrroonn,,  zzmm  zz  rrooddzz  

SSeemmeerryyłłóóww  ii  BBoossiióóww  

22..  ++HHaalliinnęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  KKaazziimmiieerręę,,  HHaalliinnęę  SSzzeewwcczzuukk,,  PPiioottrraa,,  zzmm  zz  

rrooddzz  KKoocciiuubbiińńsskkiicchh  ii  SSzzeewwcczzuukkóóww  ––  ooff..  EEwweelliinnaa  PPrrzzyybbyyllsskkaa  

33..  ++HHiieerroonniimmaa  ww  ((rr..)),,  KKaazziimmiieerrzzaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  JJaakkiimmiiuukkóóww,,  

SSzzyysszzkkóóww,,  OOrrzzeecchhoowwsskkiicchh  

1111..3300  11..  DDzz  ––  bbłł  ww  88  rr..  uurrooddzziinn  WWeerroonniikkii  ––  ooff..  BBaabbcciiaa  

22..  ((ppoozzaa  ppaarraaffiiąą))++  JJaannaa  ww  ((rr..)),,  zzmm  zz  rrooddzz  WWoojjcczzuukkóóww,,  OOssttaappcczzuukkóóww  

––  ooff..  MMaarriiaannnnaa  OOssttaappcczzuukk  

1177..0000  ++MMiirroossłłaawwaa,,  SSttaanniissłłaawwęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  SSaabbiinnęę,,  JJaannaa,,  LLeeoonnttyynnęę,,  

KKaattaarrzzyynnęę,,  BBoolleessłłaawwaa  ––  ooff..  ZZooffiiaa  NNiittyycchhoorruukk  



 

17.03.2019 II Niedziela Wielkiego Postu 

1. W  sobotę  o  g.  18.30 Pratulińska  Szkoła  Wiary 

 

2. Dzisiaj są zbierane ofiary do puszek, które zostaną przekazane polskim 

misjonarzom pracującym w różnych krajach świata na wszystkich 

kontynentach. Tej akcji patronuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, którego 

głównym celem jest wspieranie polskich misjonarzy na świecie w realizacji ich 

misji udzielając im pomocy materialnej na cele ewangelizacyjne, edukacyjne, 

medyczne i charytatywne.  

 

3. W ubiegłą niedzielę zbiórka PZC na rodzinę w Aleppo wyniosła 2643 zł 33 

gr. 

 

4. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Józefa. Msze Święte w tym dniu 

będą sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 17.00.  

 

5. W poniedziałek 25 marca będziemy obchodzili Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego jest to zarazem Dzień Świętości Życia, dlatego zachęcamy do 

włączenia się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie 

zagrożone jest zagładą. Karty duchowej adopcji  wraz z przypisaną modlitwą 

wyłożone są na stoliku na końcu kościoła. 

 

6. W Wielkim Poście proponujemy dwie drogi krzyżowe na zewnątrz kościoła. 

Pierwsza tak, jak co roku ulicami Janowa Podlaskiego odbędzie się 5 kwietnia 

w piątek. Szczegółowych informacji udzielimy w późniejszym czasie. 

 

7. W nocy z 12 na 13 kwietnia z piątku  na  sobotę będzie można wziąć udział 

w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się w naszym kościele 

parafialnym o godz. 20.00. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest proponowaną 

formą duchowości. Nie jest to pielgrzymka, EDK jest indywidualną formą 

modlitwy. Osoba wybierająca się na trasę EDK przyjmuje na siebie wszelkie 

ryzyko związane z przejściem trasy. Należy również pamiętać, że osoby 

niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich wyruszenie na EDK 

może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych. Ekstremalna 

Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy wybranej trasy, medytowaniu 

rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami. Ma charakter indywidualny. 

Podczas przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych 

zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły. Przejście trasy EDK ma 



charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Biorąc w niej udział robisz to na 

własną odpowiedzialność. Trasa w tym roku będzie liczyła około 30 km. W 

zakrystii przyjmujemy zapisy w celu ubezpieczenia uczestników i udzielamy  

szczegółowych informacji. 

 

8. Składamy serdeczne podziękowanie panom, którzy przyszli w poniedziałek 

pomóc zawiesić pozostałe odrestaurowane stacje drogi krzyżowej. 

 

9. Bóg  zapłać  za  ofiary na  kościół: Marianna Bułaj z ul. Naruszewicza – 100 

zł, Urszula Pasternak z ul. Naruszewicza – 100 zł, bezimienna z ul. 

Konopnickiej – 200 zł, Jacek Hura były wójt na odnowienie konfesjonałów - 

2000 zł 

 

10. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: KRK zel. Franciszki 

Kruk z Granny – 160 zł, KRK zel. Teresy Protasiuk z Janowa Podl. – 100 zł 

11. W tym tygodniu odeszła do Pana: Waleria Pawluczuk 


