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V NIEDZIELA

WIELKANOCNA

29. 04. 2018 R.

Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty parafianom z Osiedla Rozwój. W
tym tygodniu prosimy parafian z ul. Zamoyskiego o opiekę nad naszą świątynią.

We wtorek w dniu 1 maja o godz. 18.00 rozpoczynamy nabożeństwa Maryjne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

W środę - wspomnienie św. Atanazego bpa i dK.

W piątek - wspomnienie św. Floriana męczennika.

W czwartek Uroczystość N. M. P. Królowej Polski. Porządek Mszy świętych jak w każdą
niedzielę.

W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Jak
zawsze adoracja w czwartek i w piątek od godz. 17.30, a w sobotę po Mszy św.
wieczorowej. W piątek Msza w. dodatkowa o godz. 16.00. Zapraszamy na nabożeństwo
Maryjne w sobotę na godz. 20.00.

Młodzież i liturgiczną służbę ołtarza zachęcamy do wyjazdu w dniu 1 maja do
Sandomierza na kolejny Dzień „Otwartej Furty”. Zapisy w zakrystii. Wyjazd w dniu 1.
Maja o godz. 8.30 z Sanktuarium.

Jubileusz Ludzi Pracy Rzemieślników i Przedsiębiorców Diecezji Sandomierskiej odbędzie
się w sobotę - 5 maja. Rozpoczęcie w bazylice katedralnej w Sandomierzu o godz.
10.00.
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W dniach 8 – 9 czerwca w Lublinie z okazji 100 rocznicy istnienia uczelni odbędzie się
Światowy Zjazd Absolwentów KUL. Absolwentów i chętnych, którzy chcą uczestniczyć
czynnie w tych uroczystościach prosimy o zgłaszanie się do księdza Jacka.

Uroczystość pierwszej rocznicy przyjęcia Komunii świętej w naszej parafii będzie w
niedziele - 27. Maja o godz. 12.00.

Zachęcamy do nabywania prasy religijnej. W zakrystii są kolejne numery pisma „Gość
Niedzielny, „Niedziela” i dla dzieci nowy numer „Mały Gość Niedzielny” i „ Promyczek
Dobra”.

Nasza biblioteka parafialna czynna jest w każdą niedzielę od godz. 11.00 do 13.00.
Zachęcamy do korzystania z lektur duchowych.

Panu Marianowi Kozłowskiemu dziękujemy za ofiarowanie bali dębowych a panu
Stanisławowi Dudzicowi za dokonanie pracy przy ławkach w kościele.

Burmistrz Naszego miasta zaprasza na uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, Rozpoczęcie Mszą św. w Sanktuarium o godz. 9.00, a następnie przejście pod
pomnik Tadeusza Kościuszki. Natomiast w dniu 3 i 6 maja odbędą się rowerowe
imprezy. Więcej informacji na stornie internetowej Janowa Lubelskiego.

Dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej, które prowadzą Dom Opieki Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży. Jak zapowiadaliśmy dzisiaj możemy wesprzeć działalność Sióstr w tym
miejscu.
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