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                                               V Niedziela Wielkanocna 

1. 1 maja – wtorek- rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do 

oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcamy parafian do licznego udziału w nabożeństwach majowych 

odprawianych w kościele codziennie po mszy św. wieczorowej. W niedziele i święta nabożeństwo majowe o 

godz. 18:00, a msza św. po nabożeństwie  Zachęcamy także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii 

loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do 

kościoła w godzinach nabożeństwa.  

 2. Środa o godz. 16:30 spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoruje Róża Żywego Różańca Św. Rity – 

Sokolniki – Bronisława Bolenbach. Drugiego  maja przeżywamy w  Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi 

Narodowej. 

4. W czwartek uczcimy Maryję Królową Polski oraz kolejną rocznicę Uchwalenia konstytucji 3-Maja.  Na 

mszę św. o godz. 10:15 zapraszamy kombatantów, poczty sztandarowe, strażaków, harcerzy i parafian na 

modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny. Po mszy św. przemarsz na cmentarz parafialny. Złożenie 

kwiatów przed obeliskiem poświęconym Obrońcom Ojczyzny. Msza św. o godz. 10:15 o Boże bł., opiekę 

Matki Bożej oraz św. Floriana dla Strażaków i ich rodzin. Nie będzie mszy św. o godz. 12:00. 

5. Pierwszy czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta połączona z medytacją biblijną. Medytację prowadzi 

Akcja Katolicka. 

     6. W piątek O godz. 15:00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja 
do Mszy św. o godz. 18:00.  
W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii 

św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzi Róża Matki Bożej Różańcowej – Trześń – Stanisława 

Stępień. 

7. Pierwsza sobota  miesiąca po mszy św. rano Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 

a po południu o godz.  17:30 Różaniec. 

8.  Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 21 do końca ulicy za sprzątanie 

kościoła oraz złożoną ofiarę 120 zł. O przyjęcie dyżuru prosimy rodziców mających dzieci do I Komunii 

świętej. 

9. Wyjazd młodzieży z naszej parafii na  XXI Diecezjalne Spotkanie Młodych  
29 kwietnia – czyli dzisiaj o godz. 14:30 spod kościoła w Trześni.  
 
10. We wtorek, 1 maja, będziemy przeżywali w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 
zakończenie Jubileuszu Młodych, który jednocześnie wpisuje się w Dzień Otwartej Furty dla Przyjaciół 
naszego Seminarium. 
Dzień ten rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
wraz z duszpasterzami. 

W sobotę 5 maja 2018 r. z racji 200-lecia Diecezji Sandomierskiej będziemy przeżywać Jubileusz 
Ludzi Pracy Rzemieślników i Przedsiębiorców. 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą świętą w Bazylice Katedralnej, a po niej w Domu Katolickim 
będzie miało miejsce spotkanie, na które serdecznie zapraszamy. 
 
11. W środę 2 maja  o godz. 14:00 msza św. pogrzebowa za śp. Wiesława Jesionka. Polecając go i naszych 
bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... . 


