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Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, które świętowały pierwszą rocznicę przyjęcia
Komunii św. za przygotowanie kościoła do tej uroczystości. Dziękujemy za „dar ołtarza”:
świece, bieliznę kielichową i bursę dla Najświętszego Sakramentu. W tym tygodniu
ponownie prosimy parafian z Osiedla Wschód o opiekę nad naszą świątynią.

Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje. Poświęcenie pól w najbliższą
niedzielę - 2.czerwca – we Flisach, w Zofiance Górnej i Zofiance Dolnej o godz. 17.00.

Przed uroczystością odpustu ku czci św. Jadwigi Królowej Msza święta na cmentarzu w
najbliższą sobotę – 1. Czerwca o godz. 18.00.

W tym dniu w kościele nie będzie Mszy św. wieczorowej. Zamówione Msze św. w tym
dniu będą sprawowane na cmentarzu.

W piątek Msza święta w intencji pracowników leśnictwa i ich rodzin o godz. 13.00 oraz
rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o godz. 20.00
zakończone procesją światła. W sobotę diecezjalne spotkanie dzieci pierwszokomunijnych
w naszym Sanktuarium w Janowie Lubelskim. Prosimy, aby wszystkie dzieci które były u
pierwszej Komunii św. przybyły na tą uroczystość. Szczegółowy program spotkania podajemy
na tablicach ogłoszeń w kościele.

W przyszłą niedzielę Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
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Przez cały miesiąc czerwiec nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 18.00.

W niedzielę - 9 czerwca przypada XX Rocznica Pobytu świętego Jana Pawła II w
Sandomierzu. Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza wszystkich diecezjan na tą uroczystość.
Planujemy wspólny wyjazd autokarem do Sandomierza. Zapraszamy wszystkich członków
wspólnoty św. Ojca Pio, Legionu Maryi, Kręgu Biblijnego, Wspólnotę Intronizacji N.S.J,
Liturgiczną Służbę Ołtarza, młodzież oraz wszystkich chętnych. Prosimy o wpisywanie się
na listę uczestników w zakrystii. Szczegółowy program uroczystości jest już umieszczony
na tablicach ogłoszeń w kościele.

W dniach od 7 do 9 czerwca diecezjalne spotkanie młodych. Jak każdego roku prosimy
młodzież od klas VIII i III gimnazjum i starszych do zapisywania się na listę uczestników w
zakrystii. Szczegółowe informacje o Dniach Młodych podamy w przyszłą niedzielę.

Dyrekcja, Nauczyciele i Rodzice Szkoły Podstawowej zapraszają na Koncert Charytatywny
„Serce dla Oli”. Koncert odbędzie się 30 maja o godz. 17.00 w Janowskim Ośrodku
Kultury.

W dniach 29, 30, 31 maja jak w każdym miesiącu będzie wydawana żywność w parafii
św. Jana Chrzciciela. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.
Serdecznie d wiekujemy za ofiarę 250.- i 100.- zł na potrzeby parafii.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Ilonę Maziarz. Pomódlmy się w jej intencji.
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