
 

  

26.09. 2021 r. 

W CIENIU BAZYLIKI 

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM 

-do użytku wewnętrznego- 

 

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI 

        Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące 

osoby: 1. Wojciech Grzegorz Rafalski, kaw., zam. w Błoniu, par. tutejsza, oraz Monika 

Anna Sawczuk, panna zam., w Białej Podlaskiej par. bł Honorata – Zapowiedź 2.  

EWANGELIA    

Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

Unikać okazji do grzechu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i  zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo  nikt, kto uczyni cud w imię moje, 
nie będzie mógł zaraz źle mówić o  Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest 

z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej 
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 

nieugaszony. I  jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli 

twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 
ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 

Oto słowo Pańskie. 
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PONIEDZIAŁEK – 27 września  

7.00 1. +Franciszka Mirytiuka – of. brat.   

2.+ Adama Plażuka (GR) 

18.00 1. +Jadwigę Brzezińską, Bronisławę, Marię, Jerzego, Józefa, zm. z 

rodz. Podskoków, Wiktora, Sabinę, zm. z rodz. Brzezińskich – of. 

rodzina.  

WTOREK – 28 września 

7.00  1. +Kazimierę, Mariana Karczmarz, Paulinę, Wiktora, Wiktora 

Filipiuk, Marię Kora.   

2. + Adama Plażuka (GR) 

18.00 1. +Karolinę (4r.), Stanisława, Marię, Franciszka, Aleksandra – 

of. Anna Stefaniuk. 

ŚRODA – 29 wrzesień  

7.00  1. +Michała (r.), Antoninę, Danutę, Adolfa, Franciszka, Helenę, 

Aleksandra, Mikołaja – of. Wacław Tychmanowicz. 

2. + Adama Plażuka (GR) 

18.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP 

CZWARTEK – 30 wrzesień 

7.00 1. +Mariana (2r.), Kazimierza, Wiktora, Paulinę – of. rodzina. 

2. + Adama Plażuka (GR)  

18.00 1. +Elżbietę Kuśmierz (2r.), Helenę i Aleksandra Kuzaka – of. 

Córka i wnuczka.  

 

PIĄTEK – 01 października  

7.00 1. Dz.bł. z racji imienin Teresy Zbuckiej – of. koleżanki.  

2. +Zm siostry z KRK, zm. z ich rodzin – zel. Zofia Mamruk. 

17.00 1. +Zm siostry z KRK, zm. z ich rodzin – zel. Halina Chomiuk.  

2. +Bronisława (r.), Stanisława, Jana, Elżbietę, zm. z rodz. 

Wieczorków, Jasińskich, Dobrejewskich.   

SOBOTA – 02 października  

7.00 1. +Janinę, Ludwika, Marię, Jana, Henryka, Jerzego, Tomasza.    

16.00 Dz.bł. w 45 r. ślubu Marii i Ryszarda.  

17.00 1. +Jana Sokoluka (22r.) – żona z dziećmi.   

 

 

 

 

 

 



 

26.09.21            X XVI niedziela zwykła  

1) Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 w salce przy kościele odbędzie się pierwsza katecheza 

dla rodziców i chrzestnych.  

2) Bardzo dziękuję za pracę przy sprzątaniu kościoła filialnego w minionym tygodniu  i 

uprawę placu kościelnego pod zasiew trawy i uporządkowaniu wnętrza kościoła Paniom i 

Panom . Szczególnie dziękuję Panu Mirkowi Jakubiukowi, Panu Stanisławowi Mamrukowi 

i Panu Tadeuszowi Nowickiemu za pracę maszynami. Rekonsekracja kościoła będzie miała 

miejsce 17 października b.r. 

3) Trwa zbiórka darów w naturze na WSD w Siedlcach i Caritas  w  Białej  Podl.. Zbiórka 

potrwa jeszcze tydzień, a 2 października samochód przyjedzie po odbiór. Prosimy o 

zorganizowanie takiej zbiórki i złożenie darów w budynkach parafialnych. Wśród darów 

pożądane są warzywa, ziemniaki i owoce, a nawet zboże. 

4) W piątek rozpoczynamy nabożeństwa październikowe, które będą̨ odprawiane na pół 

godziny przed Mszą wieczorową, natomiast w niedziele po Mszy Świętej o g. 11.30. W tym 

tygodniu obchodzimy I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. Adoracja w czwartek, 

piątek i sobotę̨ od g. 16.00. Wyjazdy do chorych w pierwszy piątek  miesiąca od godz. 9.00. 

5) Od 01 października Msze św. wieczorowe o godz. 17.00.  

6) W piątek o godz. 15.30 w kościele spotkanie z rodzicami i dziećmi klas III.  

7) W niedzielę zmianka różańcowa po Mszy o g. 11.30. Taca w tym dniu przeznaczona jest 

na kościół św. Jana Chrzciciela. 

8) W następną niedzielę po Mszy o godz. 9.30 w kościele spotkanie młodzieży 

przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – klasy VII i VIII. Prosimy 

młodzież i rodziców o uczestnictwo w Eucharystii.  

NIEDZIELA – 03 października  

8.00 1. +Krzysztofa, Sabinę, Mieczysława, Henryka, Ziomkowskich.  

 

9.30 

1.+Józefa (8r.) ,Barbarę Owerko, Aleksandra, Bronisława, 

Stanisława, Jana, Owerków i Bechtów.  

2. +Franciszka (r.), Zofię, Jadwigę – of. Teresa Wawryniuk.   

3. +Janinę (r.), Stanisława, Waldemara, zm. z rodz. Melaniuków, 

Łazaruków, Romaniuków – of. Córka.  

 

11.30 

1.  Za Parafian 

2. Dz.bł. w 2 r. urodzin Kornelii – of. Rodzice.   
18.00 1. +Danutę, Bolesława, Szlifirczyków, Okoniów, Jaworskich, 

Borsuków – of. rodzina.   



9) Bóg zapłać́ za ofiary na odnowienie kościoła św. Jana Chrzciciela: Kazimierz Olesiejuk 

– Jakówki – 100zł; KRK zel. Heleny Myć i Barbary Hładoniuk – 200zł;  

 

  

 


