
28 lipca 2019 r.

W CIENIU BAZYLIKI
PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM

-do użytku wewnętrznego-

17 niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Łukasza 11,1-13. 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, 
naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, 
użycz mi trzy chleby,
bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać".
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną 
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie".
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam 
otworzone.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda 
mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».



PONIEDZIAŁEK – 29 lipca
7.00 +Franciszka, Julię, Władysława, Jana, Marię, Janusza, Annę, 

Andrzeja i Andrzeja – of. córka
18.00 1. +Henryka Tarasiuka – of. Koleżanka z Białej Podl.

2. +Kazimierza w 5 r. – of. rodzina
WTOREK – 30 lipca
7.00 1. +Helenę, Franciszka zm z rodz Podczaskich i Mikołajuków

2. – of. Janina Koroluk
2. +Henryka Tarasiuka – of. Zygmunt z rodziną

18.00 1. +Ryszarda i Bogdana w (r.) – of. rodzina
2. Dz – bł w 10 r. urodzin Kasjana i Szymona, 8 r. urodzin Bartka, 
14 r. urodzin Mateusza i 5 r. urodzin Dominika z prośbą o Boże bł i łaskę 
wiary – of. Dziadki Adamiuki

ŚRODA – 31 lipca
7.00 1. +Rafała Woszczaka – of. rodzina

2. O zdrowie i Boże bł dla Józefa – of. przyjaciółka
18.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2. +Radosława, Zdzisława, Kazimierę, Tadeusza, Stanisława
– of. Krystyna Czarnecka

CZWARTEK – 1 sierpnia
7.00 1. +Henryka w 2 r., zm z rodz Ochników i Nitychoruków

– of. Maria Ochnik
2. +Mariannę i Jana Korneszczuków – of. rodzina

18.00 +Alfonsa w 2 r., Stanisławę Melaniuków oraz zmarłych z ich rodzin
PIĄTEK – 2 sierpnia
7.00 1. +Reginę w 10 r., zm z rodz Rypinów, Hładoniuków – of. Dzieci i wnuki

2. +Juliana, Julię, zm z rodz Michaluków i Iwaniuków – of. Syn Marian
18.00 +Piotra Makarewicza w (r.), zm z rodz Makarewiczów i Jakimiuków



SOBOTA – 3 sierpnia
7.00 +Czesława Żyluka w 1 r., Stanisławę Żyluk w 6 r., zm z rodz 

Żyluków, Taranków, Chołujów
18.00 1. +Mariannę, Juliana, Celinę, Jadwigę, Wiktora, Jerzego

2. +Stanisława, Mariannę Nikoniuków, zm z rodz Kotlarczuków i 
Nikoniuków

NIEDZIELA – 4 sierpnia
8.00 1. +Czesława, Wacławę, Edwarda, Marię, Wojciecha, Leokadię – of.

Wiesława Wolska
2. +Annę Stefańską w 12 r. – of. Piotr Stefański

12.00 Odpust ku czci św. Rocha - W intencji parafian i gości
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1  Po  Mszy  św.  w  tradycyjny  sposób,  drogą  przejazdu  przez  plac  kościelny 
poświęcenie  pojazdów. Przypominamy  o  możliwości  złożenia  przy  tej  okazji  ofiary  na 
środki  transportu  dla  misjonarzy,  jako  podziękowanie  Panu  Bogu  za  szczęśliwie 
przejechany  każdy  kilometr.

2. Na końcu kościoła rozłożone są kartki duchowego pielgrzyma. Wypełnione kartki można
składać  bezpośrednio  do  nas  księży  –  te  intencje  duchowego  pielgrzymowania  zostaną
przekazane do grupy 10 A. 

3.Za  tydzień  tj.  04  sierpnia  odpust  św.  Rocha. Odpust  poprowadzi  ks.  Sławomir
Harasimiuk  -  nowy proboszcz  z  parafii  Szpaki.  O  g.  11.30 różaniec  wspominkowy na
cmentarzu, a po nim Msza św.  odpustowa  o  g.  12.00.  Ofiary składane w tym dniu będą
przeznaczone  na  parafialne inwestycje  . Także w dniu odpustu PZC przeprowadzi zbiórkę
do puszek na trzy osobową rodzinę w Aleppo. W Syrii nie ma hurtowni farmaceutycznych,
wiele osób dorosłych i dzieci oczekuje na protezy rąk i nóg. Obraz powojenny jest pełen
zgrozy  i  rozpaczy.  Dlatego  wolontariusze  PZC  zarówno  po  Mszą  św.  o  g.  8.00  przed
kościołem, jak i w bramie cmentarnej od początku Mszy św. odpustowej na ten cel będą
zbierali  ofiary  do puszek.  Po sumie  w czasie  procesji  poświęcenie  pomników.  W  dniu 
odpustu  tradycyjnie  Mszy  św.  wieczorowej  nie  będzie. Przypominamy, że przychodząc
do kościoła bądź na cmentarz, zważywszy na świętość tych miejsc zakładamy strój godny i
odpowiedni.

 

4. We  czwartek, 1 sierpnia wyruszy  z  Białej  Podl.  piesza  pielgrzymka  do  Częstochowy.
Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, które w naszej parafii rozpoczniemy 5 sierpnia
o godz. 20.00-Niedzielny  apel  złączymy  z  naszą  procesją  na  cmentarzu. Natomiast  po 
niedzieli  apel  będzie  o  g.  20.00, z wyjątkiem Przemienienia Pańskiego, gdzie apel będzie
po Mszy św. wieczorowej o g.18.00. Przypominamy, że pielgrzym duchowy ma obowiązek
uczestniczyć  w  Eucharystii  każdego  dnia  i  przyjąć  Komunię  Św i  zmianka  tajemnic
różańcowych Kół Żywego Różańca  w  czasie  różańca  na  cmentarzu. 

5.Do sakramentu małżeństwa przygotowują się

Bekalarczuk  Dariusz,  kaw.,  zam.  par.  Św.  Mikołaja  Biskupa  w  Szczecinie  i  Aneta
Kwiatkowska, panna, zam. Stare Buczyce, par. tut. zapowiedź I

Struk Grzegorz, kaw. zam. Janów Podl. I Matysiuk Ewa, panna, zam. Parafia św. Michała
Archanioła w Białej Podl. zapowiedź I

6. Bóg  zapłać  za  ofiary na kościół

Bezimienna z Ostrowa – 100 zł.
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