
 

  

14 lutego 2021 r. 

W CIENIU BAZYLIKI 

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM 

-do użytku wewnętrznego- 

 

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI 

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Damian Mateusz 

Kwiatkowski kawaler z Werchlisia par. tut. i Elżbieta Borsuk panna z par. Św. Mikołaja w 

Pęgowie – ZAPOWIEDŹ 1, Maciej Karcz kawaler z Janowa Podlaskiego i Agnieszka 

Marciniak panna z Lublina – ZAPOWIEDŹ 1 

 

6 Niedziela zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 1,40-45. 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić». 

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 

oczyszczony». 

Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 

mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe 

oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 

już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 

schodzili się do Niego. 

 

 

 

 

 

Nr 7 

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 – 15 lutego 

7.00 +Ks. Marka Zielińskiego – of. Teresa i Andrzej Plażukowie 

17.00 Dz – bł w 25 r. ślubu Wiesławy i Mirosława Siekluckich o Boże bł i 

potrzebne łaski 

WTOREK – 16 lutego 

7.00  +Ks. Marka Zielińskiego – of. Elżbieta Zielińska 

17.00 1. +Józefa Grzędę, zm z rodz Grzędów i Maślewskich 

2. (poza par.) +Aleksandra i Marię Palimąka – of. rodzina 

ŚRODA – 17 lutego 

7.00  1. +Władysława, Józefę, Jana, zm z rodz Krzesiaków, Dejów, 

Matysiaków – of. Janina Krzesiak 

2. (poza par.) +Helenę i Hipolita Klimkiewiczów, zmarłych synów i 

wnuka – of. synowa 

9.30 +Franciszka w (r.), Michała, Antoninę, Danutę, Adolfa, Helenę, 

Aleksandrę, Mikołaja – of. Wacław Tychmanowicz 

17.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP 

2. +Romana Makarewicza w 30 dz 

CZWARTEK – 18 lutego 

7.00 1. +zmarłych z rodziny Hryciuków, Andruszkiewiczów i 

Sawczuków – of. Rodzina 

2. +Jadwigę Butkiewicz w 9 dz 

17.00 1. Dz – bł w 38 r. ślubu Wandy i Jarosława Bujan o Boże bł i 

potrzebne łaski 

2. +Bronisławę, Sergiusza, zm z rodz Kapłanów – of. córka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK – 19 lutego 

7.00 +Eugeniusza Palucha – of. Kazimierz z rodziną 

17.00 1. +Czesławę Wawryniuk w 7 r., zm z rodz Jalubskich i 

Wawryniuków – of. Córka 

2. (poza par.) +Annę w 22 r., Józefa, Franciszkę, Zbigniewa, 

Tadeusza, Stefana – of. syn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA – 20 lutego 

7.00 1. +Helenę Pietruczuk – of. Mieszkańcy Błonia 

2. +Elżbietę Karpiuk w 30 dz 

17.00 1. +Za zmarłych polecanych w wypominkach 

2. +Danutę Sołtys w 25 r., Stefana, Helenę Siodłowską, Waldemara i 

Jolantę Mikrzyc 

3. (poza par.) +Mariannę w (r.), Tadeusza, Franciszkę, Bolesława, 

Ryszarda, Barbarę, zm z rodz Andrzejewiczów i Szewczuków 

NIEDZIELA – 21 lutego 

8.00 1. +Leokadię Frańczuk w (r.), Józefa – of. Aleksander i Jan z 

rodzicami 

2. (poza par.) +Józefa, Antoninę, Jadwigę, Janusza, Józefę, zm z 

rodz Tereszków, Szyszkowskich, Mroczków – of. Wnuk z rodziną 

9.30 1. +Bolesława, Helenę, Stanisława, Wojciecha, Jana, Emilię, zm z 

rodz Hryciuków, Mikołaja, Annę, Teodorę, zm z rodz Semeniuków 

– of. Jerzy Hryciuk 

2. +Zygmunta w (r.), Mariannę Podskok, zmarłych rodziców z obu 

stron – of. Zygmunt Podskok 

3. (poza par.) +Celestynę i Jana Barabasz – of. syn 

11.30 1. W intencji parafian 

2. +Tadeusza, Henrykę, zm z rodz Offmanów, Chełstowskich 

17.00 +Halinę Kondraciuk w 8 r., zm z rodz Chomiczów i Kondraciuków 

– of. rodzina 



6 Niedziela zwykła 

1. Ofiary złożone ma tacę w minioną niedzielę z przeznaczeniem na ogrzewanie bazyliki 

wyniosły 2549 zł. Bóg zapłać. 

 

2. Dzisiaj o godz. 10.30 w kościele odbędzie się pierwsza katecheza dla rodziców i 

chrzestnych. 

 

3. Kościół w Polsce już po raz 54. podejmuje ważną inicjatywę, jaką jest Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. Rozpoczynamy ją dzisiaj - w niedzielę przed Popielcem, nawiązując do 

tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełnione w czasie 

zabaw karnawałowych. Główną ideą Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania 

za pijaństwo i inne grzechy, wynikające z uzależnień. Jest to czas refleksji, modlitwy i 

pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych czy zniewoleni są innymi 

nałogami. 

  

4. W środę rozpoczynamy Wielki Post. W środę popielcową obowiązuje post ścisły, to 

znaczy jeden posiłek do syta bez mięsa. Msze Święte będą sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 

17.00. 

  

5. W środę popielcową po Mszy Świętej wieczorowej odbędzie się spotkanie kandydatów do 

bierzmowania z klasy VIII i ich rodziców. 

 

6. Nabożeństwa w Wielkim Poście w naszej parafii: Gorzkie Żale z udziałem, w których jest 

związany odpust, będą odprawiane w niedzielę po Mszy o godz. 11.30. 

  

7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będziemy rozpoczynali w każdy piątek Koronką do 

Bożego Miłosierdzia o godz. 16.15. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej będzie sprawowana 

Msza św. o godz. 17.00. Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym osób pracujących, 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane po raz drugi o godz. 17.30 bezpośrednio 

po Mszy Świętej. Komunia Święta będzie udzielana tylko podczas Mszy. W czasie Drogi 

Krzyżowej, wzorem lat ubiegłych, będzie zbierana taca na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

   

8. Wzorem lat ubiegłych PZC włącza się w akcję „Skarbonka Miłosierdzia”. W tym roku nie 

będzie skarbonek domowych, tylko będzie wystawiona skarbonka z tyłu kościoła. Tam też 

zachęcamy do składania jałmużny potrzebującym. 

 

9.Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim mgr Arkadiusz Podskok 

uprzejmie informuje, że od 15.02.2021 r. do 02.03.2021 r. trwa rekrutacja do Przedszkola 

Samorządowego w Janowie Podlaskim. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, 

deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz oświadczenia dostępne są do 

pobrania na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych oraz w sekretariacie. 

Wszystkich zainteresowanych edukacją przedszkolną swojego dziecka zachęcamy do 

składania wniosków na rok szkolny 2021/2022.  

 

 

 

 



10. Bóg zapłać za ofiary na odrestaurowanie kościoła św. Jana Chrzciciela: Sławomir 

Kwiatkowski z Werchlisia – 100 zł, Mieczysław Bagłaj z ul. Łosowicza – 100 zł, Janina 

Korolczuk z Ostrowa – 100 zł, bezimienna z ul. Skalskiego – 200 zł, bezimienna z ul. 

Brzeskiej – 200 zł, bezimienna z ul. Nowej – 100 zł, Maria Paluch z Granny – 500 zł, 

Marianna i Jan Kociubińscy z ul. Skalskiego – 300 zł, Halina i Zygmunt Czuprynowie z 

Klonownicy – 100 zł, Bogusław Chmiel z Kolonii Janów – 100 zł  

 

11. W tym tygodniu odeszły do Pana: Jolanta Spyt i Jadwiga Butkiewicz, której pogrzeb 

odbędzie się w poniedziałek 

 


