
                                                                                                                                 OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      

                                               II  Niedziela Adwentu                                                                                        

1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu 
przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.  
 

2. Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 6:15. Zapraszamy 
na roraty dzieci, młodzież i dorosłych. 
 

3. Szczególnym wydarzeniem na drodze adwentowego oczekiwania będą rozpoczynające się w piątek 
rekolekcje parafialne. Szczegółowy plan dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
parafii. Tegoroczne nauki wygłosi ks. Dmitrij Kowalczuk. Taca ze Mszy Świętej przeznaczona na 
cele rekolekcji. 

 
4. W zakrystii są do nabycia świece Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najbardziej 

rozpoznawalna akcja Caritas w Polsce. Co roku na polskich stołach wigilijnych płoną miliony 
charytatywnych świec Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej 
potrzebujących dzieci. Za złożone ofiary Bóg zapłać.  

 
5. Wtorek 11 grudnia rocznica śmierci Sługi Bożego Wincentego Granata (1979) – modlimy się o 

beatyfikację. 
 

6. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje 
Róża Matki Bożej Łaskawej z Trześni pani Stasiak Urszuli. 
 

7. W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W 
tym dniu pamiętamy o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny. 
 

8. Piątek  o godz. 16:30  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

9. W ostatnią niedzielę odbyło się spotkanie sołtysów z naszej parafii i radnego z części Sandomierskiej 
dotyczące cmentarza parafialnego. Po jednogłośnym głosowaniu postanowiono, że od 1 stycznia 
2019 roku funkcję grabarza będzie pełnił pan Czesław Dul. Za dotychczasową pracę panu 
Eugeniuszowi Skryjomskiemu serdecznie dziękujemy. 

 
10. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu pochowaliśmy Marcina Salomona i Juliusza Kuliga. Wieczny 

odpoczynek…. 
 

11. Dziękujemy mieszkańcom z ulicy Gorzyckiej i wszystkim parafianom z Trześni za sprzątanie i 
porządki w kościele i wokół kościoła, za kwiaty i składane ofiary. O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców z Sandomierza z ulicy Wałowej numery od 1 do 40. 

 
12. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski. 
 


