
 

  

24.07. 2022 r. 

W CIENIU BAZYLIKI 

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM 

-do użytku wewnętrznego- 

 

 

 

 

 

 

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się: 1. Patryk Bernaszuk, kaw., zam. w 
Janowie Podlaskim, par. tutejsza, oraz Aneta Agnieszka Żuk, panna zam., w Klonownicy Dużej, 
par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty – Zapowiedź 2. 2. Marcin Gryglas, kaw., zam. w Nowym 
Pawłowie, par, tutejsza, oraz Małgorzata Malicka, panna zam., w Kościeniewiczach, par. NMP 
Królowej Polski – Zapowiedź 2.  
3. Dawid Dorofiejuk, kaw., zam. w Janowie Podlaskim, par. tutejsza, oraz Eweliny Tymińska, 
panna zam., w Pratulinie, par. św. Apostołów Piotra i Pawła – Zapowiedź 1. 4. Maciej Bagłaj, kaw., 
zam. w Janowie Podlaskim, par. tutejsza, oraz Anna Beata Awerczuk, panna zam., w Klonownicy 
Małej, par. tutejsza – Zapowiedź 1. 

 
EWANGELIA 

Ewangelia * Łk 11, 1-13 

Chrystus uczy modlitwy 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 

"Panie, naucz nas się modlić, 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 trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył 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 

leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Mówię 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 otworzą wam. 

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 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". 

 

 

Nr 30 

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 – 25 lipca 

7.00 1. +Krzysztofa Zielińskiego – of. żona.  

2. +Kamila Korlagę (9 dz.) 

15.15 1. +Roberta Karneckiego – greg 

18.00 1.+Annę Nieścioruk  - of. brat  z rodziną.   

WTOREK – 26 lipca 

7.00  1.+ Roberta Karneckiego – greg.  

15.15 1. Dz.bł. w dniu imienin Anny oraz o potrzebne łaski dla Pawła, Wiktora i 

Michała – of. mama i babcia.   

18.00 1. +Zbigniewa Góreckiego (8r.), Walentego Semeniuka, zm. rodziców z obu stron  

    – of. rodzina.   

ŚRODA – 27 lipca  

7.00  1. +Roberta Karneckiego – greg 

2. +Waldemara Bartoszuka (9 dz.) 

15.15 1. +Katarzynę, Bolesława, Mariana, zm. z rodz. Barabaszów  

    – of. Halina Barabasz.   

18.00 1. W intencji uczestników nowenny do MBNP. 

2.+Józefę i Franciszka Hładoniuków – of. wnuki 

CZWARTEK – 28 lipca  

7.00 1. +Roberta Karneckiego – greg. 

15.15 1. +Zofię Kuczyńską – of. Barbara i Rafał Sokołowscy .  

18.00 1.+Józefę i Franciszka Hładoniuków – of. wnuki. 

2.+Józefa Bylickiego (30dz)  

 

 

 

 

PIĄTEK – 29 lipca  

7.00 1. +Roberta Karneckiego – greg. 

15.15 1.+Mieczysława Kamińskiego (r.) 

18.00 1.+Kazimierza (8r.). 

SOBOTA –30 lipca 

7.00 1.+Helenę, Franciszka, Irenę, Wiktora, Ewę, zm. z rodz. Podczaskich i  

     Mikołajuków.  

15.15 1. +Roberta Karneckiego – greg. Zakończenie.  

18.00 1.O zdrowie dla Stanisława – of. Dzieci 

NIEDZIELA – 31 lipca 

8.00 1.+Walentynę Czerewko (2r.), Kazimierza, Franciszka, Andrzeja, zm. z rodz.  

     Czerewko i Maksymiuków.  

9.30 1.+Józefę Florczak (10r.), Tadeusza, Helenę, Władysława, zm. rodziców z obu 

     stron.  

2.+Mirosława Sijka – of. dzieci.    

11.30 1.+Henryka Kociubińskiego (16r) – of. córka.  

15.15 1.+Helenę Bujan, Henryka Życha – of. rodzina Jędruszuk z Łosic.   

18.00 1.+Radosława (20r.), Zdzisława, Kazimierę, Tadeusza, Stanisława  

   – of. Krystyna Czarnecka.  



24.07.22            XVII  niedziela zwykła 

1. Z racji św. Krzysztofa -  patrona  kierowców dzisiaj po  wszystkich Mszach  św.  w 

Bazylice będzie    poświęcenie  pojazdów.  Kapłan  ustawiony  przy  bramie  

wjazdowej  na  plac  kościelny  będzie  święcił  nadjeżdżający samochód.  W  czasie  

pokropienia  wodą  święconą  kierowcy  uruchomią  klakson.  Kierowcy  będą  mieli  

okazję  podziękować  Panu  Bogu  za  każdy  szczęśliwie  przejechany  kilometr  

składając  ofiarę – umownie 1 grosz za każdy przejechany kilometr,  do  specjalnej  

puszki  z  przeznaczeniem  na  środki transportu  dla  misjonarzy  w  Afryce i  Azji. 

Ze względu na brak sprzyjających warunków w zakresie ruchu drogowego 

poświęcenia pojazdów przy Kościele Św. Jana Chrzciciela nie będzie. 

2.   42 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę 2022 r. 

1. Na pątniczy szlak wyruszamy 1 sierpnia (poniedziałek) po Mszy Św.  

o godz. 6 z parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej (ul. Długa). 

2. Zapisy i zdanie bagażu przed pielgrzymką:  31 lipca (niedziela), 

godz.: 16:30 – 18.00. 

Zapisy przy parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej (ul. Brzeska) 

W tym roku ks. Przewodnik prosi, abyśmy przy zapisach dla potrzeb gr. 

wcześniej zakupili i przekazali 3 szt. zwykłych bandaży. 

          Wpisowe 160 zł. Z wpisowego zwolniona jest trzecia i kolejne osoby z rodziny. 

3. Powracamy do noclegów w namiotach.  

4. Każdy z nas może włączyć się w pielgrzymowanie duchowe przez modlitwę w 

parafii oraz łączność w mediach społecznościowych. Zachęcamy do 

uzupełniania kart z intencją pielgrzyma duchowego i przekazywanie ich 

osobom, które pielgrzymują lub ks. przewodnikowi.  

       Będzie wynajęty autobus, którym możemy wrócić 15 sierpnia po Mszy na 

       wałach do Białej Podlaskiej. Autokar wyruszy dzień wcześniej z parkingu przy  

       kościele na ul. Brzeskiej. 

       Jako Pielgrzymi niesiemy intencje parafii naszych dekanatów.  

       Prosimy o modlitwę w naszej intencji (w modlitwie wiernych).  

                                                                                                        Ks. Marek Kondej 

 



3. Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy, 

zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert na zadanie: „dostawa słomy do 

kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023. Termin składania ofert upływa 

26 lipca o godz. 10.00”.  

4. Bóg zapłać́ za ofiary na konfesjonał do kościoła św. Jana Chrzciciela: 

 p. Marta i Tomasz Kusznerczuk, Stary Pawłów – 300zł., Bezimiennie z ul. Krótkiej  

   – 100zł., Bezimiennie z ul. Krzyształowicza – 200zł. 

5. W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Adam Żmudziński, + Kamil Korlaga,  

                                                                     + Waldemar Bartoszuk 

 

 


