ZAPOWIEDZI
Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:
Mateusz Tomasz Czerewko kawaler z Cieleśnicy i Zuzanna Maria Szuman
panna z Szprotawy – ZAPOWIEDŹ 1
Parafia Rzymskokatolicka Trójcy św. w Janowie Podlaskim,
ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski
tel. Ks. Dziekan - (83)341-30-11 lub 602-511-389
Wikariat - (83) 341-33-73
Konto Parafialne:

84 8025 0007 0392 9030 2000 0010

7 kwietnia 2019 r.
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W CIENIU
BAZYLIKI

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM
-do użytku wewnętrznego-

Rozważanie
V Niedziela Wielkiego Postu
J 8, 1-11
Od tej chwili już nie grzesz
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił
się znów w świątyni. Cały lud schodził się do
Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A
Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus,
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w
dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy
się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych,
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta
stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się,
rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do
niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już
nie grzesz».

Kto z was jest bez
grzechu? – pyta nas
dzisiaj Jezus. Nie pyta o
grzechy innych, o grzechy
sąsiadów, znajomych czy
polityków. On pyta o
moje grzechy. Bo
nawrócenie zaczyna się
najpierw od siebie
samego. Od uznania, że to
ja jestem pierwszy, który
potrzebuje miłosierdzia
Bożego. Dlatego nim
zaczniemy innych
przyprowadzać do Jezusa,
nim zaczniemy innych
osądzać i kamienować
słowami, nim innym
każemy się nawracać,
najpierw sami uczyńmy
rachunek sumienia.

PONIEDZIAŁEK – 8 kwietnia
7.00 1. Dz – bł w 60 r. urodzin Marii o Boże bł i potrzebne łaski
2. +Walerię Pawluczuk w 30 dz
18.00 1. +Celinę Wysocką – of. Rodzina Caruków zamiast kwiatów
2. +Stanisławę Lech w 30 dz
WTOREK – 9 kwietnia
7.00 1. +Joannę i Krzysztofa
2. +Leona, Annę, Włodzimierza, Anatola, Marię, Kazimierza,
Stefana, Franciszkę, Janinę, Eugenię, Annę, zm z rodz Murawskich
i Semeniuków – of. rodzina
18.00 +Kazimierza, Władysława, Franciszka, Jana, Marię, Franciszka,
Katarzynę, Antoniego
ŚRODA – 10 kwietnia
7.00 1. +Jana Andrzejuka, Martę w (r.), za zmarłych dziadków – of.
Rodzina
2. O zdrowie dla Janiny Andrusiuk i Marii Siwek – of. Grono
Margaretek
18.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP
2. +Aleksandra Dymitruka, Bronisławę, Kazimierza, Jana,
Kazimierę, Florentynę Sieczkowskich, Feliksa Michej, Feliksa
Królik
CZWARTEK – 11 kwietnia
7.00 1. +Henryka w (r.), Annę, Janinę, Jana, Annę, Mikołaja, zm z rodz
Barbarewiczów, Cieniuchów, Franczuków, dusze w czyśćcu
cierpiące
2. +Leona, Annę, Anatola, Władysława, Eugenię, Marię,
Kazimierza, Stefana, Franciszkę, Janinę – of. Kazimiera Morawska
18.00 +Eugenię Kędzior – of. mąż
PIĄTEK – 12 kwietnia
7.00 +Henryka Danilewicza – of. rodzina
9.30 1. +Annę w (r.), Stanisława w (r.), Antoniego, Antoninę, Stefanię,
Zofię, Jadwigę – of. Anna Czyżak
2. Józefa Korola, Izabelę, zm z rodz Korolów i Podsiadłych – of.
córka
11.30 +Krzysztofa Zielińskiego – of. Wojciech Rosocha
18.00 +Michała Pisaruka w 13 r., Teresę, Sławomira, Henryka, Annę,
Piotra

SOBOTA – 13 kwietnia
7.00 +Tadeusza, Jadwigę, Henryka, Anastazję, Stefana, Mariana, zm z
rodz Paluchów – of. rodzina
9.30 1. +Mariannę Bocheńską – of. Uczestnicy różańca
2. O łaskę powrotu do zdrowia
11.30 1. +Nadzieję w (r.), Władysława, Henryka, zm z rodz Kałużnych
2. Za dzieci objęte modlitwą w różach różańcowych rodziców
18.00 +Jana Krzesiaka – of. Syn z rodziną
NIEDZIELA – 14 kwietnia
8.00 +Kazimierza Buczyńskiego w (r.), Mariannę, zm z rodz
Buczyńskich i Sidoruków – of. dzieci
9.30 1. +Stanisława w 5 r., zm z rodz Filipiuków i Mirończuków – of.
Żona z dziećmi
2. +zmarłych z rodz Caruków, Stępniewskich, Parafiniuków,
Nestioruków – of. Rodzina
3. +Józefa Weremczuka – of. Mieszkańcy Błonia
4. (poza parafią) Dz – bł w 90 r. urodzin Wacława Korolczuka o
Boże bł i potrzebne łaski
11.30 1. +Józefę Bylicką – of. mąż
2. +Stanisławę w (r.), Jana zm z rodz Barańskich i Mironiuków –
of. Córka
3. +Władysławę i Jana Mamruków – of. dzieci

7.04.2019 V Niedziela Wielkiego Postu
1. Od dzisiaj Msze św. wieczorowe będą sprawowane o g. 18.00.
2. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się w najbliższy piątek, które
przeprowadzi ks. Stanisław Szestowicki - salezjanin. Rozkład rekolekcji
jest wykazany w gazetce wg. porządku Mszy św. Spowiedź na pół godziny
przed każdą Mszą Św. W piątek i sobotę spowiedź również od godz. 6.45
rano. Szczególnie uczulamy rodziców, aby dopilnowali spowiedzi swoich
dzieci i młodzieży. W następną niedzielę nie ma Mszy Świętej wieczorowej.
3. W piątek 12 kwietnia o godz. 20.00 adoracją do Najświętszego Sakramentu
rozpoczniemy w naszej parafii Ekstremalną Drogę Krzyżową. Nie jest ona
pielgrzymką, ale jest indywidualną formą modlitwy. Osoby niepełnoletnie
przebywają pod władzą rodzicielską i ich wyruszenie na trasę 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. Uczestników zachęcamy przed wyjściem
do pobrania aplikacji EDK na telefon, aby mieć możliwość odczytania
rozważań. Aplikacja posiada również funkcję odsłuchania, dlatego warto wziąć
ze sobą słuchawki do telefonu. Trasę można przejść samemu albo w grupie.
Biorąc udział w EDK robisz to na własną odpowiedzialność i przyjmujesz na
siebie wszelkie ryzyko związane z przejściem trasy. Podczas przejścia wybraną
trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie
na własne siły. Trasa w tym roku liczy 30,5 km. (Janów Podl. – Stary Pawłów –
Stary Bubel – Bubel Granna – Nowy Pawłów – Romanów – Polinów –
Klonownica Mała – Janów Podl.) W zakrystii do wtorku przyjmujemy zapisy w
celu ubezpieczenia. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo zabierają na trasę
kamizelki odblaskowe i latarki.
4. Wolontariusze PZC w
dniu dzisiejszym rozprowadzają baranki
wielkanocne w cenie po 5 zł. Dochód z baranków przeznaczony jest na dzieła
charytatywne podejmowane przez naszą diecezjalną Caritas.
5. Wewnętrzny egzamin do bierzmowania odbędzie się 18 kwietnia w Wielki
Czwartek o godz. 9.00 dla klasy VIII i o godz. 10.30 dla klasy III gimnazjum.
Egzamin kurialny dopuszczający do przyjęcia sakramentu bierzmowania
zaplanowany jest po świętach na 23 kwietnia o godz. 18.30.

6. Za tydzień, z racji Niedzieli Palmowej, nie będzie Mszy św. w intencji
trzeźwości. Spotkanie Apostolstwa Trzeźwości odbędzie się normalnie, o godz.
19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
7. W następną niedzielę spotkanie Domowego Kościoła w salce przy kościele o
godz. 14.30
8. Bóg zapłać za ofiary na dekoracje i kwiaty do Grobu Pańskiego:
KRM z Werchlisia zel. Zdzisława Pietruczuka – 80 zł, KRK z Nowego
Pawłowa zel. Ireny Krasuskiej – 90 zł, KRK z Janowa Podl. zel. Marii
Łyczewskiej – 100 zł, KRK z Jakówek zel. Heleny Sidoruk – 150 zł,
bezimienna – 20 zł, KRK z Nowego Pawłowa zel. Zofii Mamruk – 170 zł,
KRK z Janowa Podl. zel. Doroty Wieremczuk – 100 zł.
9. Bóg zapłać za ofiary na renowację konfesjonałów: KRK Nowy Pawłów
zel. Ireny Krasuskiej - 100 zł.
10. Bóg zapłać za ofiary na kościół: Walentyna Czerewko z Nowego Pawłowa
– 100 zł

