
 

  

19.03. 2023 r. 

W CIENIU BAZYLIKI 

PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM 

-do użytku wewnętrznego- 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA KRÓTSZA 

J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i  nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w  sadzawce Siloam» – co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 
Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do  tamtego podobny». On zaś mówił: «To 
ja jestem». 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym 
Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni 
powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. 
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» 
Odpowiedział: «To prorok». 

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» On  odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do  niego Jezus: 
«Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On  zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał 
Mu pokłon. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

 

 

 

 

Nr 12 

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 – 20 marca 

7.00 1.+Józefa, Michała – of. żona i dzieci.  

2.+Grzegorza Szewczuka (30dz.) 

15.15 1.+Dariusza Kwaśnego – of. rodzice. 

17.00 1.+Józefę i Franciszka, Wiesławę i Józefa Hładoniuków, oraz rodziców z obu stron. 

 

WTOREK –21 marca 

7.00  1.+Andrzeja Żołud – of. Marta Budkiewicz. 

2.+Janusza Stefaniuka (30dz.) 

15.15 1.+Dariusza Kwaśnego – of. rodzeństwo.   

17.00 1.+Mariana Pykacza – of. siostry Eugenia i Mirosława z rodzinami. 

ŚRODA – 22 marca 

7.00  1. +Jana (r.)Mariannę, Helenę, Jakuba, Annę, zm. z rodz. Ostapczuków i 

Wojczuków – of. rodzina.  

15.15 1.+Apolonię Rynkiewicz (1r.) – of. rodzina.   

17.00 1.W intencji uczestników nowenny do MBNP. 

2.+Mieczysława Michalczyka (9dz.)- of. synowie.  

CZWARTEK – 23 marca 

7.00 1.+Mariana Kosińskiego (r.), zm. rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące – 

of. Jadwiga Kosińska.   

15.15 1.Dz.bł. w 80 r. urodzin Janiny – of. wnuki.   

17.00 1. +Kazimierę, Mariana Karczmarz, Paulinę, Wiktora, Wiktora Filipiuk, Marię 

Korach.  

 

PIĄTEK – 24 marca 

7.00 1.+Antoninę (r.), Henryka, Feliksa, Józefę – of. Teresa Chilkiewicz.  

15.15 1.+Dariusza Kwaśnego – of. rodzina Kwaśnych.  

17.00 1.+Jana Żuka (1r.), oraz Halinę – of. rodzina. 

SOBOTA –25 marca 

7.00 1.+Urszulę (25r.), Mieczysława, zm. z rodz. Fąków – of. dzieci i wnuki.  

 

9.30 1.+Mariana Pykacza – of. sąsiedzi Sokoluk, Borysiuk, Gieruszka. 

2.+Marię ( z racji imienin). 

3.+Mariana Hryciuka (9dz.) 

15.15 1. +Irenę Miniewicz (7r.), Stanisława, Ryszarda, Marcelę, Marka Panasiuka – of. 

Elżbieta Skrzyńska i Sławomir Skrzyński.  

17.00 1. +Antoniego Semeryło, rodziców z obu stron, zm. z rodz. Semeryłów i Bosiów – 

of. Marianna Semeryło.  

NIEDZIELA –26marca 

8.00 1. +Stanisława, Józefę, Piotra, Kazimierę, Halinę, Stanisława, zm. z rodz. 

Kosińskich, Szewczuków, Halinę Szewczuk  -of. syn Piotr. 

9.30 1.+Józefa (9r.), zm. z rodz. Fedoruków, Weremczuków Jówków – of. rodzina.  

2.+Janinę (3r.), Andrzeja, zm. z rodz. Żuków i Głowackich.  

11.30 1. Za parafian. 

Poza 2.+Jadwigę Chaliburdę ( w kolejną rocznicę).  

15.15 1.+Janinę Kondera (3r.), Franciszka, Jana, Mariana, Krystynę, zm. z rodz. 

Konderów.  

18.00 1.+Józefa (r.), Jadwigę, Władysława, Mariana – of. Agnieszka Wieremczuk.   



 

19.03.2023.   4 Niedziela Wielkiego Postu  

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.30 w kościele spotkanie młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania ( klasa VII), zapraszamy też 

osoby, które ukończyły 14 rok życia i pragną przyjąć sakrament bierzmowania.   

2. Dzisiaj, po każdej Mszy Świętej odbywa się zbiórka na rzecz 4-letniego 

Cypriana Ogryzek. Zebrane środki zostaną wpłacone na konto fundacji i 

posłużą na rehabilitację małego Cyprianka. Cyprian ma 4 latka, od samego 

początku jest rehabilitowany. Urodził się z niespojeniem kręgu krzyżowego, 

obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami przetwarzania bodźców 

sensorycznych, a także zmaga się z Zespołem Aspergera. 

3.W czwartek w Pratulinie o godz. 18.30 Msza św., oraz Pratulińska Szkoła 

Wiary. Zapraszamy.  

4.Od przyszłej niedzieli Msze św. wieczorowe niedzielne i codzienne o g. 

18.00. W niedzielę 26 marca Msza św. wieczorowa o godz. 18.00 

5. W sobotę 25 marca święto Zwiastowania Pańskiego. Dodatkowa Msza św. 

w Bazylice o godz. 9.30 

6.Do chorych pojedziemy w czwartek przed rekolekcjami. Tych chorych, 

których odwiedzaliśmy w grudniu zapisywać nie trzeba, a gdyby ktoś 

oczekiwał ponad tych, to prosimy zgłosić. 

7. W najbliższy piątek po Koronce o g.16.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Natomiast o godz. 19.00 Drogę Krzyżową poprowadzi grupa dzieci z Białej 

Podlaskiej - Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. oraz ze Szkoły 

Podstawowej nr 9, które włączyły się w liturgię pasyjną, przygotowując do 

rozważań pieśni pasyjne, prezentację stacji Drogi Krzyżowej oraz poezję 

Romana Brandstaettera.  

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uczestniczy w 

Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego. Badanie wykrywa polipy u ponad 

25 procent badanych, a ich usunięcie znacznie ogranicza ryzyko choroby. 

Szczegółowe informacje oraz numer telefonu, wywieszone są na plakacie w 

gablocie oraz można uzyskać w Zespole Pracowni Endoskopowych. 



9. Składamy Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnim czasie złożyli ofiarę na 

renowację relikwiarza św. Wiktora. Zostało zebrane 15000zł. Na renowację 

relikwiarza św. Wiktora otrzymaliśmy dofinansowanie od Pana Konserwatora 

w wysokości 16500zł. Resztę uzupełni Kapituła Kolegiacka Kanoników i  w 

ten sposób koszt renowacji zostanie pokryty. Relikwiarz powróci do świątyni 

na św. Wiktora.  

10.Bóg zapłać za ofiary na kościół: Honorata Wajszczuk z Janowa Podlaskiego 

ul. 1 Maja (bloki) – 200zł., Bezimiennie z ul. Dominikańskiej – 150zł., 

Zbigniew Laszuk ul. Naruszewicza – 300zł.,  

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: KRK ze Starego Pawłowa, zel. 

Haliny Adamiuk – 200zł., KRK z Janowa Podlaskiego, zel. Janiny Nowickiej – 

200zł.,  

12. W minionym tygodniu odszedł do Pana: Marian Hryciuk,  

 

 
 

 

 

 

 


