
 

                  
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

5 stycznia 2020 rok 
1. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej 

tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do 
ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy 
kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach 
naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, 
Melchiora i Baltazara (K + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis 
tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom. Takie 
oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i 
sióstr.  

 
2. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny 
Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na pomoc dla szkoły 
podstawowej w Bani Taghlib w Syrii. Szczegóły ogłoszenia na plakatach na tablicy 
ogłoszeń. W tym dniu dzieci i wszyscy którzy pragną mogą przebrać się w stroje 
królewskie i przybyć do kościoła jak Trzej Królowie do Betlejem. Jest to wspaniała 
publiczna manifestacja wielu polskich rodzin, dorosłych i dzieci  wiary i radości z 
przyjścia Zbawiciela na świat. 
  

3.  W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoruje Róża Matki 
Bożej Łaskawej z Trześni pani Urszuli Stasiak. 
 
4. W piątek o godz. 1630 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 

   
5. W przyszłą niedzielę  obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego – zakończenie Okresu 
Narodzenia Pańskiego i śpiewania kolęd. Do śpiewania kolęd można powrócić 2 
lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego. 
 
6. Przyszła niedziela II miesiąca taca na cele gospodarcze w parafii. 
 
7. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. 
        
8. Dziękujemy mieszkańcom Sandomierza z ulicy Trześniowskiej za porządki w 
kościele i wokół kościoła. O porządki  prosimy mieszkańców Sandomierza ul. 
Wielowiejskiej. 
 
9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Marię Chmielowską. 
Wieczny odpoczynek. 
 
10 . Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej 
opieki na codziennych drogach życia.  
 
 
 



WIZYTA DUSZPASTERSKA   
 

7 stycznia 2020 r. 

Wtorek  od godz. 1500 

Trześń            ul. Bazarowa, Michalca od numeru  - 1 

                       ul. Wesoła, Sportowa od numeru  -  1 

                       ul. Kwiatowa od numeru  -  1, od godz. 1740 

Sandomierz  ul. Trześniowska od numeru 1 

 

8 stycznia 2020 r. 

Środa    od godz. 1500 

Sandomierz   
ul. Prosta od numeru - 1 

ul. Zaleśna od numeru - 1 

                          ul. Wielowiejska i Sielecka od numeru  - 1 

                          ul. Wałowa od numeru - 1 
 


