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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7. KWIETNIA 2019 R

Bardzo serdecznie dziękujemy parafianom z Osiedla Wschód za pomoc w sprzątaniu
kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą
świątynią.

Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Rekolekcje w naszej parafii prowadzi ks. Kazimierz Głaz, ze zgromadzenia Ojców
Redemptorystów z klasztoru w Tuchowie. Szczegółowy program podajemy na tablicach
ogłoszeń.
W tych dniach porządek Mszy świętych jak w niedziele.

Zapraszamy na stanowe

nauki

Dla młodzieży już w niedzielę

rekolekcyjne:

o godz. 19.45.

Dla dzieci w poniedziałek i we wtorek

o godz. 8.30.

Dla mężczyzn w poniedziałek o godz. 19.30.

Dla niewiast we wtorek o godz. 17.00.

Uroczyste Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy prowadzone przez Ojca
Misjonarza w środę o godz. 18.00.

1/2

Ogłoszenia duszpasterskie 7. IV. 2019
Wpisany przez Ks. Jacek Beksiński
Czwartek, 04 Kwiecień 2019 13:15

Spowiedź rekolekcyjna w naszej parafii w czwartek od godz. 9.00 do 12.00
oraz od godz. 16.00 do 18.30. Bardzo porosimy o korzystanie z Sakramentu
Pokuty w tych wyznaczonych dniach. Nie odkładajmy spowiedzi świętej na
późniejsze dni przed samymi świętami.

Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 do 14.00. Prosimy zgłaszać adresy
rodzin, które pragną przyjąć Pana Jezusa.

Za tydzień Niedziela Palmowa. Uroczyste poświęcenie palm w kaplicy św. Barbary o godz.
12.00 i procesja do kościoła parafialnego.

W Niedzielę Palmową Diecezjalny Dzień Młodzieży w Sandomierzu.

W Janowskim Ośrodku Kultury będzie wyświetlany w dniach 12 – 14 kwietnia o godz. 17.00
film o Bożym Miłosierdziu i przesłaniu św. Faustyny p.t. „Miłość i Miłosierdzie”. Film zawiera
nieznane dotąd fakty i niedawno ujawnione dokumenty.

W zakrystii są do nabycia czekoladowe baranki wielkanocne. Ofiary składane z tej racji są
przeznaczona dla dzieci potrzebujących szczególnej pomocy i opieki.

Dziękujemy za złożoną ofiarę od Wspólnoty św. Ojca Pio i za bezimienną ofiarę 200.zł. na potrzeby parafii oraz ofiarę 50.- zł. z przeznaczeniem na kwiaty do Grobu
Pańskiego.
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