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XXXIV  Niedziela Zwykła 
1. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Pan Jezus 

wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie 

jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, 

pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia. 

 

2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików świeckich 

zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie publiczne.  Zainteresowanych tą 

inicjatywą zapraszamy do powiększenia szeregów Akcji Katolickiej w naszej parafii. 

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Matki 

Bożej Królowej Polski z Sokolnik pani Stanisławy Robak. 

 

4.  Piątek  o godz. 1630  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 

5. W naszej diecezji przeżywamy Tydzień Biblijny, który zakończy się w sobotę przed I niedzielą 

Adwentu.  Zwracamy szczególną uwagę na lekturę Pisma Świętego osobistą i w naszych rodzinach. 

 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 

Roraty w naszym kościele codziennie o godz. 615. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej 

Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które będzie można nabyć w zakrystii przez 

wszystkie niedziele Adwentu. 

 

7. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzenie świec wigilijnych Caritas. Świece można 

nabyć i ofiarę złożyć w zakrystii u Pana Kościelnego. 

 

8. Abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i 

ogólnopolską zbiórkę funduszy w niedzielę, 21 listopada 2021 r., we wszystkich kościołach i 

kaplicach, na rzecz migrantów oraz finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych. 

Zbiórka dzisiaj do puszek Caritas po każdej Mszy Świętej. 

 

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu od kilku już lat organizuje rekolekcje 

powołaniowe dla młodzieży męskiej,  którzy są uczniami szkół średnich oraz studentami W tym roku 

wydarzenie to odbędzie się w dniach 26-28 listopada.  Przyjazd uczestników zaplanowany jest na 

piątek 26 listopada do godz. 1630. Szczegółowe informacje na plakacie. 

 

 

10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Wychelówka numery od 16 do końcowych numerów 

ulicy  za sprzątanie i kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Saskie 

Góry numery od 1 do 15. 

 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 


