
 

  

4 sierpnia 2019 r. 

W CIENIU BAZYLIKI 

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM 

-do użytku wewnętrznego- 

 

 

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI 

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Bekalarczuk Dariusz, kawaler zam. 

par. Św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie i Aneta Kwiatkowska panna zam. Stare Buczyce par. tut.  

- zapowiedź 2 

Struk Grzegorz, kawaler zam. Janów Podl. i Matysiuk Ewa, panna zam. W Parafia św. Michała Archanioła w 

Białej Podl. - zapowiedź 2 

 

18 niedziela zwykła 

Ewangelia wg św. Łukasza 12,13-21.  

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we 

wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 

I rozważał w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". 

I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 

I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!" 

Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 

to, co przygotowałeś?" 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 

 

Nr 31 

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 



PONIEDZIAŁEK – 5 sierpnia 

7.00  1. +Zenona Paszkiewicza, Danutę, zm z rodz Paszkiewiczów – of. 

Mama 

2. +Stanisława Niedzielskiego w 9 dz 

18.00 1. +Marię, Józefa, zm z rodz Nitychoruków, Chaciewiczów, 

Kazimierę, Kazimierza, zm z rodz Górskich i Szczesiuków – of. 

rodzina 

2. +Henryka Tarasiuka – of. Rodzina Hładoniuków z Łosic 

WTOREK – 6 sierpnia 

8.00  +Antoniego w (r.), Annę Tychmanowiczów, Edwarda Czyżaka – of. 

Anna Czyżak 

9.30 Dz – bł w 3 r. ślubu Małgorzaty i Sylwestra – of. małżonkowie 

11.30 +Jana i Marię Siliwon w (r.) – of. rodzina 

18.00 +Jadwigę w (r.), Mariannę, Bronisława – of. Elżbieta Hordyjewicz 

ŚRODA – 7 sierpnia 

7.00  +Mariana w (r.), Zdzisława, Bożenę, Władysława, Franciszka, 

Elżbietę, Dymitra, Zdzisława, zm z rodz Kublików i Reszotników – 

of. rodzina 

18.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP 

2. Do MBNP w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę – of. Genowefa Miedźwiecka 

CZWARTEK – 8 sierpnia 

7.00 +Olgę w 13 r., Mikołaja, Harytona, Zofię, zm z rodz Witkowskich i 

Maryniuków 

18.00 1. Dz – bł w 12 r. urodzin Karola Wajszczuka – of. Rodzina 

2. +Henryka Hawryluka w 18 r. – of. Żona z dziećmi 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK – 9 sierpnia 

7.00 1. +Władysława, Nadzieję, Henryka, zm z rodz Kałużnych 

2. +Jerzego Klimkiewicza w (r.), Helenę, Hipolita, Józefa, 

Zbigniewa, Grzegorza, zm z rodz Klimkiewiczów oraz Wandę, 

Stefana i Sławomira z rodziny Krzyżanowskich 

18.00 1. +Bogumiła i Sławomira Nowickich – of. Córka 

2. +Edwarda w 4 r., zmarłych rodziców, Bolesława, Mariannę, zm z 

rodz Myciów i Romaniuków 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA – 10 sierpnia 

7.00 +Antoniego w (r.), Janinę, Tadeusza, zm z rodz Dacewiczów i 

Turów 

18.00 1. Dz – bł w 35 r. ślubu Marii i Ryszarda o Boże bł – of. 

małżonkowie 

2. +Wiesława Olichwiruka w (r.), zm z rodz Olichwiruków i 

Andrzejuków 

NIEDZIELA – 11 sierpnia 

8.00 1. +Wiesława Adamiuka w (r.), zmarłych rodziców, dziadków i 

rodzeństwo – of. Zofia Adamiuk 

2. +Janinę Suprunowicz w (r.), Piotra, zm z rodz Maciejuków i 

Suprunowiczów 

9.30 1. +Danutę Januszek w 12 r. – of. Dzieci 

2. +Jadwigę, Henryka, zm z rodz Krzywińskich, Cyplów, Stanisławę 

Tyszkowską – of. Syn z Wrocławia 

11.30 +Pawła, Jadwigę, Wacława, zm z rodz Hryciuków – of. syn 

18.00 W intencji parafian 



4.08.2019   18 niedziela zwykła 

1. Bardzo serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych z różnych stronna naszą doroczną 

uroczystość odpustową św. Rocha.  Witam wszystkich księży: dzisiejszego sumistę ks. Jana 

Kapłana i ks. Sławka Harasimiuka - proboszcza z parafii Szpaki – dzisiejszego kanodzieję , 

ks. kanonika Stanisława Smolińskiego – proboszcza z Komarna i wicedziekana, ks. kanonika 

Józefa Mironiuka, ks. Mirosława Pietrzaka -  proboszcza  z  Kornicy  wraz  z  ks.  wikariuszem 

Ks. mgr  Adama Całusa,  Ks.  Sławomira Groszka -  proboszcza  z  Konstantynowa wraz z  ks.  

wikariuszem Grzegorzem Walczukiem, ks.  Zbigniewa  Karwowskiego-  proboszcza  z 

Rokitna,  ks. Bogdana  Sińczewskiego  -  proboszcza  z  Klonownicy  Dużej, Ks.  Kanonika  

Jacka  Guza -  kustosza  z  Pratulina  wraz  z ks. Mgr-em  Pawłem  Tomaszewskim  

wikariuszem   z  Pratulina. 

2. We wtorek Uroczystość Przemienienia Pańskiego. Msze św. tak jak w niedziele. We wtorek 

także nowenna do św. Wiktora 10 min przed Mszą Świętą o godz. 17.50 

3. Na prośbę wielu duchowych uczestników pielgrzymki Jasnogórskiej, Apele  

Pielgrzymkowe od jutra codziennie po  Mszy  św.  wieczorowej 

4. Sierpień tradycyjnie jest miesiącem trzeźwości, zachęcamy do podjęcia abstynencji. 

Możemy ofiarować wstrzemięźliwość od alkoholu w intencjach osobistych lub w intencji 

naszego kraju. 

5. Ofiary składane w dniu dzisiejszym będą przeznaczone  na  parafialne inwestycje  . Także 

dzisiaj 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. 

 

6. W niedzielę 11 sierpnia po Mszy Świętej o godz. 9.30 w salce przy kościele odbędzie się 

spotkanie Rady Parafialnej. 

 

 


