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1. W niedzielę o godz. 10.00 będzie transmitowana Eucharystia on-line. Aby w niej
uczestniczyć należy uruchomić facebooka:
https://www.facebook.com/pg/Parafia-św-Jad
wigi-Królowej-w-Janowie-Lubelskim-115987353103138/videos/?ref=page_internal
2. W czwartek przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego
wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek
dodatkowa Msza Św. o godz. 16.00.
4. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. W czasie Mszy
Świętych błogosławimy gałązki, które przypominają jerozolimskie palmy.
5. W związku z epidemią nie będzie Nowenny do Matki Bożej, nabożeństw Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali, ani pierwszosobotniego wieczorem.
6. Nie będzie również odwiedzin chorych w domach, ale w niebezpieczeństwie śmierci
można kapłana wzywać do umierającego.
7. Nie będzie także spowiedzi wielkopostnej dla całej Parafii w konkretnym dniu. Z
Sakramentu Pokuty można skorzystać podczas Mszy Świętych oraz po wieczornej Eucharystii
w zakrystii ministrantów z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
8. Nie będzie czynna również kancelaria, dlatego w sprawach pilnych prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny. Numer telefonu do kancelarii i ks. proboszcza 15/8721716, a do ks.
wikariuszy 15/8723393.
9. Uroczystości pogrzebowe zostają ograniczone do modlitwy na cmentarzu. Msza Św.
żałobna w kościele zostanie odprawiona w uzgodnionym z rodziną terminie. Więcej informacji o
nowych zarządzeniach dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii:
https://diecezjasandomierska.pl/nowe-zarzadzenia/
10. Rekolekcje diecezjalne on-line: https://diecezjasandomierska.pl/rekolekcje-diecezjalneon-line/
11. Kurs dla narzeczonych: https://diecezjasandomierska.pl/39171-2/
12. Duchowe wsparcie w czasie epidemii: https://diecezjasandomierska.pl/duchowe-wspar
cie-w-czasie-epidemii/
13. Dziękujemy mieszkańcom Przyborowia za ofiarę na kwiaty do grobu Pańskiego 100 zł.
14. Zapowiedzi przedślubne: drugie - Monika Gumienik i Mariusz Usnarski oraz Agnieszka
Michalczyk i Łukasz Wójcik, pierwsza - Paulina Głaz i Jarosław Gąguł. Kto wiedziałby o
przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest nas o tym powiadomić.
15. W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Krzysztof Jurak, Anna Kuźnicka,
Ryszard Skiba i Wacław Surtel. Polecając ich miłosierdziu Bożemu módlmy się: Wieczne
odpoczywanie racz im dać Panie...
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