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                                   IV  Niedziela Adwentu                                                                                    

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której 
życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy 
nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych 
sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.  
 
2. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach jutro o godz. 6:15. 
 
3. Tradycją minionych lat od jutrzejszego poranka zapłonie w naszej świątyni 
Betlejemskie Światło Pokoju. W dniu 24 grudnia ( w poniedziałek) podczas Rorat, 
harcerze przyniosą do naszego kościoła Światełko Betlejemskie. Zapraszamy 
wszystkich ze świecami, będzie można zanieść do domu Światło Pokoju  z Groty 
Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych 
domach. 
 
4. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych 
świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu 
fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.  
 
5. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24:00. 
 
6. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według 
porządku niedzielnego.  
 
7. W czwartek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie 
pobłogosławimy wino.  
 
8. W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w 
intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt.  
 
9. Przyszła Niedziela Świętej Rodziny dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin 
oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich podczas każdej Mszy Świętej. O 
godz. 12:00 w naszej świątyni Mszy Świętej będzie przewodniczył Ks. Biskup 
Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Zachęcamy aby ta niedziela  była okazją do 
spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Program spotkania na 
tablicy ogłoszeń. Pobierz 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom  z Sandomierza z ulicy Wałowej numery od 41 do 
końca ulicy  za sprzątanie i porządki w kościele i wokół kościoła i ofiarę 200 zł. O 
przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców z Sandomierza z ulicy  Wielowiejskiej i 
Prostej. 

 
11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Andrzeja Kałdona i 
Stanisława Robaka. Wieczny odpoczynek… 
 
12. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego 

błogosławieństwa. 
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