
                                       OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      

                                         Niedziela Chrztu Pańskiego                                                                                   

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, 
poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha 
Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, 
dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc..  
 
2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, 
odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia 
słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów 
Chrystusa.  
 
3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za 
swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę. 
 
4.Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy adoruje Róża Św. Agnieszki  Sokolnik 
pani  Haliny Bożek. 
 
5.W piątek o godz. 16:30 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 
 
6. Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim którzy przyjęli nas kapłanów do swoich domów podczas 
tegorocznej wizyty duszpasterskiej – kolędy. Jako oficjalna wizyta duszpasterska miała 
ona na celu modlitwę o Boże błogosławieństwo dla domu i wszystkich jego domowników 
na nowy rok 2019, pomaga nam się poznać, zorientować w  sytuacji życiowej parafian, 
bardzo często kolęda była dla nas możliwością rozmowy na wielorakie tematy.  Składamy 
serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane z racji wizyty duszpasterskiej.   

 

 
 
7. Dziękujemy mieszkańcom  Sandomierza z ulicy  Trześniowskiej za sprzątanie i porządki 
w kościele i wokół kościoła i ofiarę  ……. zł. O przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców 
Sokolnik ul. Sandomierska nr od 1 do 30. 

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Tadeusza Kurasia. Wieczny 
odpoczynek… 

9. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy 

wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.. 

 


