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NIEDZIELA WIELKIEGO

POSTU

18. III. 2018 R.

Dzisiaj rozpoczęły się nasze Rekolekcje Wielkopostne.

Szczegółowy program podajemy na tablicach ogłoszeń. Zapraszamy mężczyzn i kobiety
na nauki stanowe przeznaczone szczególnie dla nich. Dla mężczyzn spotkanie
bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej w uroczystość św. Józefa (poniedziałek).
Dla niewiast nauka stanowa we wtorek bezpośrednio po Mszy św. o godz.
16.00.
Spowiedź wielkanocna w
środę w Sanktuarium a w czwartek w naszej parafii od godz. 9.00 do 12.00 i od godz.
16.00 do 18.30.
Bardzo
prosimy o korzystanie z Sakramentu Pokuty w dniu wyznaczonym. Nie
odkładajmy Sakramentu Pokuty na ostatni tydzień przed świętami.

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

Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty parafianom z ul. Wojska Polskiego z
domów prywatnych. W najbliższym tygodniu o opiekę nad naszą świątynią prosimy
parafian z Osiedla Rozwój.

W poniedziałek uroczystość św. Józefa. Porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. W
piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00 w
kaplicy św. Barbary.

W Niedzielę Palmową w Sandomierzu odbywać się będzie Diecezjalny Dzień Młodzieży.
W naszej parafii uroczyste poświęcenie palm w kaplicy św. Barbary o godz. 12.00 i procesja
do kościoła parafialnego. W Niedzielę Palmową kolejny raz „Droga Krzyżowa” ulicami naszego
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osiedla. Rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 19.30. Na nabożeństwo „Drogi Krzyżowej”
prosimy przynieść świece i lampiony.

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

Zachęcamy do nabywania prasy religijnej oraz do korzystania z naszej biblioteki
parafialnej. Dla dzieci jest nowy numer czasopisma „Promyczek dobra”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77 zapraszają na
kiermasz wielkanocny, Szczegółowe informacje podajemy na tablicach ogłoszeń.

Rodzina zamieszkująca na terenie naszej parafii zwraca się z prośbą o pomoc finansową w
leczeniu chorej Gabrysi. Dziewczynka urodziła się z wadą serca, przeszła już pięć operacji na
otwartym sercu i wymaga długotrwałego leczenia. Dokładne informacje o Gabrysi można
uzyskać z Internetu na stronie „Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom”. Rodzina prosi o
pomoc i wszystkim ludziom dobrej woli składa serdeczne „Bóg zapłać”. Ofiary zbierane są
dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Romana Kuleszę i Wiesławę Łukasik. Pomódlmy się
wspólnie w ich intencji.
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