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1. Po raz pierwszy w całym Kościele powszechnym obchodzimy dziś Niedzielę Słowa Bożego.
Ostatnia niedziela stycznia obchodzona jest również w Kościele jako Światowy Dzień
Trędowatych. Dziś przypada także Dzień Islamu.

2. We wtorek patronuje nam św. Tomasz z Akwinu, a w piątek św. Jan Bosko.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszam do licznego
udziału w Eucharystii oraz pierwszosobotnim nabożeństwie.

4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego,
nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia będziemy prosić o powołania do życia
zakonnego. Wesprzemy też ofiarami na tacę Wspólnotę Sióstr Klarysek w Sandomierzu. Jest to
również Dzień Rodzicielskiego Aktu Ofiarowania Dziecka Panu Bogu (dot. dzieci, które nie
przyjęły jeszcze s. bierzmowania), dlatego rodziców, którzy chcą tego dokonać uroczyście
zapraszamy na Mszę Św. o godz. 10.00.

5. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. połączone z odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych będzie miało miejsce w przyszłą niedzielę o godz. 10.00. Zaś po Mszy
będzie spotkanie informacyjne.

6. Zbiórka kandydatów na ministranta w piątek o godz. 16.00. Ministranci młodsi swoje
spotkanie mają w czwartek o godz. 17.00, zaś najstarsi w piątek o godz. 19.10.

7. Oaza dziecięca i schola swoje spotkanie ma w przyszły piątek o godz. 16.00, zaś Oaza
młodzieżowa również w piątek o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie nowe osoby, które
chciałyby należeć do tych wspólnot.

8. W dniach 29, 30 i 31 stycznia w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim będzie
wydawana żywność. Szczegóły na plakacie.
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9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom bloku przy ul. 8 września 11 i za ofiarę na
kwiaty 220 zł. W tym tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią. Dziękujemy też
za ofiary na potrzeby kościoła: bezimienne 100, 200, 300 i 1000 zł.

10. W minionym tygodniu do wieczności odeszli śp. Helena Pituch i Edward Ruszewski, którego
pogrzeb będzie we wtorek. Polecając ich miłosierdziu Bożemu módlmy się: Wieczne
odpoczywanie racz im dać Panie…
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