
 
ZAPOWIEDZI 

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: 

Grzegorz Błażej Filipiuk, kawaler z Janowa Podlaskiego i Urszula Zawadzka, 

panna z par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamionce. 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 



 

 

 10 lutego 2019 r. 

WW  CCIIEENNIIUU  

BBAAZZYYLLIIKKII  
PPIISSMMOO  PPAARRAAFFIIII  TTRRÓÓJJCCYY  ŚŚWW..  WW  JJAANNOOWWIIEE  PPOODDLLAASSKKIIMM  

-do użytku wewnętrznego- 

 

    
V Niedziela zwykła 

Łk 5, 1-11 

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, 

aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie 

stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i 

płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która 

należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 

odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał 

tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: 

«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A 

Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, 

zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 

zaczynały się rwać. Skinęli więc na 

współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 

przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie 

łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, 

Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: 

«Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 

grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego 

towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 

jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, 

synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 

Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój 

się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy 

łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

Rozważanie 

Czyżby Bóg o tym nie 

wiedział? Czyżby nie znał ich 

przeszłości i ludzkich 

ograniczeń? Każdy z nich został 

wezwany do zadań, które 

przekraczały ich naturalne 

zdolności i siły. Ale właśnie to 

poczucie bezsilności, własnych 

ograniczeń, ludzkiej 

nieadekwatności, stało się 

miejscem ukazania się Bożej 

wszechmocy. W Bożej ekonomii 

ludzka słabość jest okazją do 

objawiania się Boskiej mocy Jakże 

wielka to lekcja dla tych 

wszystkich, którym wydaje się, że 

sukces ich pracy zależy jedynie od 

ich talentów, pracowitości czy 

zapobiegliwości. Człowiek nie 

powinien liczyć tylko na swoje 

siły. Jeśli zaufa Bogu, rzeczy 

niemożliwe stają się możliwe, tak 

jak w wypadku beznadziejnej po 

ludzku sytuacji nieudanego 

połowu. Jezusowe polecenie mogło 

się wydawać nierozumne: przecież 

nikt nie łowi na głębi i nie o tej 

porze. Nieważne jest to, kim 

jestem, kim byłem, ani moje 

ograniczenia i słabości, jeśli 

zaufam Bogu, który wszystko 

może. To On posługuje się nami, a 

nie odwrotnie. 

Nr 6 



PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  ––  1111  lluutteeggoo  

77..0000    11..  ++PPiioottrraa  ww  ((rr..)),,  JJaanniinnęę  zzmm  zz  rrooddzz  SSuupprruunnoowwiicczzóóww  ii  MMaacciieejjuukkóóww  

22..  ++EEuuggeenniięę  JJaakkuubbiiuukk  ww  99  ddzz  

1100..0000  WW  iinntteennccjjii  cchhoorryycchh  

1177..0000  11..  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  

22..  ++JJaaddwwiiggęę  SStteeffaanniiuukk  ww  2200  rr..  ––  ooff..  DDzziieeccii  

33..  ++JJóózzeeffaa  WWeerreemmcczzuukkaa  ww  99  ddzz  

WWTTOORREEKK  ––  1122  lluutteeggoo  

77..0000    11..  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  

22..  ++BBaarrbbaarręę  WWaallcczzuukk  ww  99  ddzz  

1177..0000  11..  DDzz  ––  bbłł  oo  zzddrroowwiiee  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  ddzziieeccii  ii  wwnnuukkóóww  ii  ccaałłeejj  

rrooddzziinnyy  ––  ooff..  MMaammaa  

22..  OO  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  ccaałłeejj  rrooddzziinnyy  oo  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  zzddrroowwiiee  

––  ooff..  IIrreennaa  KKrraassuusskkaa  

ŚŚRROODDAA  ––  1133  lluutteeggoo  

77..0000    11..  ++WWaannddęę  SStteeffaańńsskkąą  ww  11  rr..  ––  ooff..  PPiioottrr  SStteeffaańńsskkii  

22..  GGeennoowweeffęę  HHuurrbbaańńcczzuukk  ww  99  ddzz  

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

22..  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  

33..  ZZaa  ddzziieeccii  oobbjjęęttee  mmooddlliittwwąą  ww  rróóżżaacchh  rróóżżaańńccoowwyycchh  rrooddzziiccóóww  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  1144  lluutteeggoo  

77..0000  11..  ++SSłłaawwoommiirraa  KKłłuubbcczzuukkaa  ww  88  rr..,,  JJóózzeeffaa,,  JJóózzeeffęę,,  JJaannaa,,  BBrroonniissłłaawwaa,,  

BBoolleessłłaawwęę,,  WWaalleennttyynnęę,,  JJóózzeeffaa,,  TTeekkllęę  oorraazz  ddzziiaaddkkóóww  ––  ooff..  SSttaanniissłłaaww  

KKłłuubbcczzuukk  

22..  ++KKrryyssttyynnęę  ww  ((rr..)),,  EEuuggeenniiuusszzaa  JJaawwoorreekk,,  AAlleekkssaannddrraa,,  HHeelleennęę,,  

MMiirroossłłaawwaa,,  MMaarrttęę,,  zzmm  zz  rrooddzz  SSaaddoowwsskkiicchh  ––  ooff..  rrooddzziinnaa  

1177..0000  11..  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  

22..  ++LLuuccyynnęę  ww  77  rr..,,  UUrrsszzuullęę,,  ZZyyggmmuunnttaa,,  TTeerreessęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  

SSttaanniissłłaawwęę,,  zzmm  zz  rrooddzz  WWaawwrrzzyynniiuukkóóww,,  PPaałłaasszzóóww  ––  ooff..  ccóórrkkaa  

  

PIĄTEK – 15 lutego 

7.00 1. ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa 

2. +Jana w 12 r., Helenę, Daniela, Jolantę, Wandę, Dariusza, zm z 

rodz Mackiewiczów, Podsiadłych 

17.00 +Mariannę w (r.), Aleksandra, zm z rodz Breczków i Żmudzińskich 

– of. Syn z rodziną 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOBBOOTTAA  ––  1166  lluutteeggoo  

77..0000  11..  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  

22..  ++AAnnttoonniieeggoo,,  CCeeccyylliięę,,  WWoojjcciieecchhaa,,  AAnnddrrzzeejjaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  

NNiieeddzziieellsskkiicchh  ––  ooff..  BBaarrbbaarraa  KKrrzzyyssiiaakk  

1177..0000  ++MMaarrkkaa  MMaammrruukkaa  

NNIIEEDDZZIIEELLAA  ––  1177  lluutteeggoo  

88..0000  11..  ++WWoojjcciieecchhaa  OOcchhnniikkaa  ww  11  rr..  ––  ooff..  ŻŻoonnaa  zz  ddzziieeććmmii  

22..  ++GGeennoowweeffęę  HHuurrbbaańńcczzuukk  ––  ooff..  KKRRKK  zz  KKlloonnoowwnniiccyy  MMaałłeejj  zzeell..  

TTeerreessyy  CCaarruukk  

99..3300  11..  DDzz  ––  bbłł  ww  6655  rr..  uurrooddzziinn  SSttaanniissłłaawwaa,,  ww  6611  rr..  uurrooddzziinn  ZZooffiiii,,  ww  4400  rr..  

uurrooddzziinn  LLeesszzkkaa,,  ww  2255  rr..  uurrooddzziinn  AAggnniieesszzkkii,,  ww  88  rr..  uurrooddzziinn  MMaaii  

22..  ++WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  JJóózzeeffęę,,  JJóózzeeffaa,,  BBaarrbbaarręę,,  zzmm  zz  rrooddzz  KKrrzzeessiiaakkóóww,,  

DDeejjóóww,,  MMaattyyssiiaakkóóww  

33..  ++BBoolleessłłaawwaa,,  HHeelleennęę,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  MMiikkoołłaajjaa,,  AAnnnnęę,,  zzmm  zz  rrooddzz  

HHrryycciiuukkóóww  

1111..3300  11..  ++BBrroonniissłłaawwęę  ii  SSeerrggiiuusszzaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  KKaappłłaannóóww  ––  ooff..  ccóórrkkaa  

22..  ++zzmmaarrłłee  ssiioossttrryy  zz  KKRRKK  ii  iicchh  rrooddzziinn  ––  ooff..  MMaarriiaannnnaa  MMiirroońńcczzuukk  

1177..0000  ++ggrr..  ZZyyggmmuunnttaa  KKoonnddrraacciiuukkaa  



10.02.2019 V Niedziela zwykła 

1. Bóg  zapłać  za  ofiary  złożone  na  inwestycje  w  ubiegłą niedzielę,  a  

wyniosły  one  3610  zł.  

2. Bóg  zapłać  Państwu  Bogumile  i  Krzysztofowi  Laszuk  za  ufundowanie   

czterech  mikrofonów  i  dwóch  statywów mikrofonowych  do  bazyliki.  

Fundacja  opiewa  na  wartość  2 500  zł. W  tym  tygodniu  został  także  

zakupiony  pielgrzymkowy  bezprzewodowy sprzęt  nagłaśniający -  wartość  

5 000  zł. 

3. Jutro Kościół  obchodzi Światowy  dzień  Chorego.  W  naszym  kościele  z  

tej  okazji  będzie  odprawiona  Msza  św.  w  intencji  chorych  o  g.  10.00.  W  

czasie  Mszy  św.  będzie spowiedź  i udzielimy  Sakramentu  Namaszczenia  

Chorych.  Bardzo  serdecznie prosimy  wszystkich  ludzi  dobrej  woli,  aby  

dopomogli  potrzebującym  skorzystać z  łaski  tych  sakramentów.  

4. Zapraszamy na kolejną katechezę dla rodziców i chrzestnych, która odbędzie 

się w sobotę 16 lutego o godz. 17.45 w salce przy kościele, natomiast w 

niedzielę na godz. 10.30 zapraszamy osoby przygotowujące się do zawarcia 

sakramentu małżeństwa na nauki przedślubne. 

5. Dzisiaj  rodzina  przy  pomocy  PZC  przeprowadza  zbiórkę  na  protezę  dla  

Pana  Zbigniewa 

6. Z  naszej  wspólnoty  parafialnej  odeszli  do  Pana: Józef Weremczuk, 

Genowefa Hurbańczuk, Stanisława Plażuk, której pogrzeb odbędzie się w środę 


