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III NIEDZIELA ADWENTU

16. XII. 2018.

Dziękujemy parafianom z Zofianki Dolnej za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W tym
tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią.

Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o życie chrześcijańskie w rodzinie.

Od poniedziałku przez cały tydzień o godz. 18.00 Nowenna przed Uroczystością Narodzenia
Pańskiego.

Msza św. z modlitwami o uzdrowienie w poniedziałek o godz. 12.00.

Dzień spowiedzi świętej przedświątecznej w Sanktuarium w środę, a w naszej parafii w
czwartek od godz. 9.00 do 12.00 oraz od godz. 15.30 do 18.30. Bardzo gorąco prosimy
wszystkich
o skorzystanie z Sakramentu Pokuty w wyznaczonym dniu spowiedzi
św. w janowskich parafiach.

Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 do 14.00. Zgłoszenia chorych przyjmujemy
w zakrystii.

W niedzielę 23. XII. całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Barbary.
Rozdanie prezentów dla dzieci z „Choinki prezentów” w niedzielę 23 grudnia po Mszy św.
o godz. 10.00. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
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W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. Ofiary składane przy zakupie świec są w tym
roku przeznaczone na Światowy Dzień Młodzieży w Panamie.

Zachęcamy do nabywania prasy świątecznej. W zakrystii są bardzo ciekawe numery
„Małego gościa niedzielnego” i „Promyczek dobra” dla dzieci. W tygodniku „Gość
niedzielny” jest dodana płyta CD z nagraniem kolęd.

Radni z naszej parafii roznoszą poświęcone opłatki do naszych domów. Ofiary składane
z tej okazji w całości przeznaczone są na potrzeby naszej parafii.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Januszowi Berbeć za bezinteresowna pomoc i prace
hydrauliczne w domu parafialnym.

Dziękujemy za bezimienną ofiarę 100.- zł na potrzeby parafii.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy panów: Wiesława Kazka; Tomasza Pudło i
Wiesława Pachutę. Polećmy ich w modlitwie.
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