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1. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez
Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego
życia.
2. Dziś zbiórka do puszek na pomoc chorym kapłanom.
3. W poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, a w piątek święto św. Cyryla i
Metodego, patronów Europy.
4. W poniedziałek o 19.15 w kościele spotkanie rodziców modlących się za swoje dzieci, a
także żon za mężów.
5. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i
Światowy Dzień Chorych. W tym dniu podczas Mszy Św. o godz. 10.00 połączonej z
sakramentem namaszczenia modlimy się w intencji chorych i tych, którzy ich pielęgnują.
Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest ten sakrament. Pamiętajmy, aby w
przypadku ciężkiej choroby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
6. W niedzielę, 16 lutego w czasie Mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościli harcerzy
przeżywających Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. W tym dniu po Mszy o godz. 16.00 spotkanie Rady Parafialnej.
8. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek na próby do 9 już edycji „Tańca
Uwielbienia”, który jak co roku odbywa się bezpośrednio po Mszy Rezurekcyjnej na janowskim
rynku. Próby w każdą sobotę w hali przy Liceum Ogólnokształcącym o godz. 16.00. Więcej
informacji na stronie Facebook-owej "Taniec Uwielbienia-Janów Lubelski".
9. Konferencje przedmałżeńskie rozpoczną się 22 lutego (sobota) o godz. 17.00 w domu
parafialnym. Zgłoszenia do 20 lutego w kancelarii lub przez jadwiga.janow@gmail.com /podając
nr kontaktowy/.
10. 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.
11. Oaza dziecięca i schola spotkanie ma w piątek o godz. 16.00, zaś Oaza młodzieżowa w
piątek o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie nowe osoby, które chciałyby należeć do tych
wspólnot.
12. Koło wolontariatu przy Zespole Szkół zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Lodówka
Społeczna”, która polega na dzieleniu się posiłkiem. Jeśli ktoś ma zbyt dużo jedzenia i nie chce
go wyrzucać, można je zostawić w lodówce. Produkty muszą mieć ważną datę przydatności,
jeśli zostały zakupione w sklepie. Wyroby własne powinny zawierać informację kiedy zostały
przygotowane. Można zostawiać również prowiant suchy. Z lodówki mogą korzystać wszyscy.
Jej zawartość zależy od chęci dzielenia się z innymi, więc mogą być dni, w których lodówka
będzie pusta. Lodówka Społeczna jest otwarta w godzinach pracy Domu Nauczyciela i
Biblioteki, tj. od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00, we wtorki do 18.00, natomiast w soboty
do 14.00.
13. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom bloku przy ul. 8 września 13. W tym
tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią. Dziękujemy także za ofiary na
potrzeby parafii: bezimienne 500, 200 i 150 zł.
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