
O godzinie 21:00 zakończymy dzień modlitwą Apel Jasnogórski.

Po Mszy Św. zapraszamy na wspólne spotkanie oraz liczne atrakcje Parafialnego Festynu Rodzinnego organizowanego,
jak co roku, wokół naszej świątyni. Przewidziano wiele atrakcji: strażacka grochówka, domowy smalec, pompowana
zjeżdżalnia, koniki, fanteria, malowanie twarzy, zabawy organizowane przez harcerzy, wystawy oraz publikacje itp.

W godzinach 13:00-20:00 z przerwą na Mszę Św. o godz. 18:00, na parafialnej scenie zobaczymy różnorodny program
artystyczny przygotowany, wyreżyserowany i prowadzony przez Ryszarda Nowaczewskiego, podczas którego m.in.:

Zapraszamy na wspólne dziękczynienie naszemu Bogu
za 100 lat istnienia Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.

Obchody Jubileuszu pod przewodnictwem Ordynariusza Warszawsko-Praskiego
biskupa Romualda Kamińskiego rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą 

w dniu 1 września 2019 roku o godzinie 11:30.

ok. 13:00 – piosenka poetycka w wykonaniu Adama Tkaczyka
ok. 13:30 – koncert patriotyczny upamiętniający 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej w wykonaniu zespołu z Zamościa  
14:30 – program „Od klasyki do rozrywki” w wykonaniu zespołu „Bellcanti” (solistki Opery Bałtyckiej, część 1)
15:15 – „Strażacy swojej Parafii”, czyli piosenki okraszone anegdotą i humorem strażackim
16:00 – program sarmacko-huculski w wykonaniu zespołu „Hetmańscy Sarmaci” (soliści z Polskiej Orkiestry Włościańskiej)
16:40 – program „Od klasyki do rozrywki” w wykonaniu zespołu „Bellcanti” (solistki Opery Bałtyckiej, część 2)
17:15 – program „Don Corleone Show”, czyli przeboje muzyki włoskiej w wykonaniu artystów z Zamościa
ok. 19:00 – przeboje muzyki POP w wykonaniu zespołu „Lolek Orkiestra"

Już dzisiaj zapraszamy do wspólnego świętowania Jublileuszu 100-lecia parafii m.in.:
- dnia 1 listopada –  w modlitwie za zmarłych w parafii Józefów w latach 1919-2019.Requiem aeternam…

- dnia 28 grudnia –  w modlitwie za ochrzczonych w parafii Józefów w latach 1919-2019.Gloria in exelsis Deo…

Współpraca:
Miasto Józefów     Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie     Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie     Wydawnictwo Świdermajer
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Te Deum laudamus…
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