
                          
 

II  Niedziela Zwykła 
19 stycznia 2020 rok 

 
1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się 
naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.  
 
2. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – 
Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych 
dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym 
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna 
pamięć.  
   
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Naszych drogich 
dziadków i nasze rodziny polecimy Matce Bożej Nieustającej Pomocy. 
Podczas  nowenny adoruje Róża Św. Elżbiety z Trześni pani Stefani Pająk. 
 
4. W piątek o godz. 1630 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. 
 
5. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień 
Trędowatych. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących 
w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło Ducha Świętego, 
abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem. 
        
6. Dziękujemy mieszkańcom Sandomierza z ulicy Zaleśnej  za porządki w 
kościele i wokół kościoła. Za złożoną ofiarę 530 zł. O porządki  prosimy 
mieszkańców Sokolnik  ul. Sandomierska od numeru 1 do numeru 25. 
 
7. W piątek 24 stycznia o godz. 18.15 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu 

podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się koncert 

Kameralnego Chóru Męskiego kościoła prawosławnego parafii św. Jana 

Klimaka z Warszawy pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. 

Hasłem Koncertu są słowa: „Jednymi ustami i jednym sercem śpiewajmy 

Chrystusowi”. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania koncertu oraz modlitwy o 

jedność Chrześcijan. 

 

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Juliusza Dumę i 
Bronisławę Pałkus. Wieczny odpoczynek. 
 
9. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, 
życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów .  
 


