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1. Eucharystia jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby
już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą
Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna,
szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
2. W środę w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na św.
Jana Pawła II.
3. W czwartek obchodzimy święto św. Macieja, apostoła. Ojciec święty Franciszek prosi,
aby był to dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji o ustanie pandemii i
przezwyciężenie jej konsekwencji.
4. W sobotę wspominamy św. Andrzeja Bobolę, kapłana i męczennika, patrona Polski.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
6. Już niebawem, bo 18 maja będziemy przeżywali 100. rocznicę urodzin wielkiego Polaka
Jana Pawła II. To dobra okazja, aby przybliżyć sylwetkę tej niezwykłej postaci. Zachęcamy
wszystkich, którzy jeszcze pamiętają Jana Pawła II do podzielenia się wspomnieniami
związanymi z tą osobą (np. zdjęcia), zaś młodzież i dzieci do nadsyłania prac plastycznych,
wierszy czy też piosenek we własnym wykonaniu. Wszelkie zdjęcia, prace wysyłamy na
skrzynkę pocztową naszego fanpaga parafialnego. Widniejemy na Facebooku pod nazwą:
Parafia św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy
dyplom. Więcej informacji już w poniedziałek na naszym fanpagu.
7. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej
szczególnej maryjnej modlitwy codziennie o godz. 18.00.
8. Okazja do spowiedzi podczas Mszy Świętych oraz w czasie Nabożeństwa majowego.
9. Na środku kościoła są bezpłatne książeczki o ”Miłosierdziu Bożym”.
10. Dziękujemy za bezimienne ofiary na potrzeby Parafii: dwa razy 200 i 100 zł.
11. Przychodząc do świątyni prosimy pamiętać o obowiązku przestrzegania zaleceń
sanitarnych.
12. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: śp. Stefania Mróz. Polecając ją
miłosierdziu Bożemu módlmy się: Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...
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