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1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa 
zaczerpnięte z          „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem        Miłosierdzia. W dniu tym otwarte 
są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które 
się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski”

2. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie 
koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami  udziela się 
wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub 
kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie 
wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum”

3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. 
Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla 
najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. 

4. We wtorek 30 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, głównego 
patrona Polski.

5. Środa Nowenna do Matki Bożej Niustającej Pomocy połączona z 
Nabożeństwem Majowym.

6. 1 maja – środa - rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Zachęcamy parafian 
do licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele 
codziennie po mszy św. wieczorowej. W niedziele i święta nabożeństwo 
majowe o godz. 1800, a msza św. po nabożeństwie  Zachęcamy także do 
podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy 
kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do kościoła w 
godzinach nabożeństwa. (przeczytać adoracje Róż w czasie Nabożeństw 
Majowych).

7. W środę 1 maja XIX Dzień Otwartej Furty w WSD Sandomierz;
1000- Msza Św., 
1130 – Spotkanie Przyjaciół
1215 – Koncert zespołu "EXODUS 15"
1330 – Zabawa z "Trio z Rio"
1445 – Losowanie nagród

8. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Biblijna prowadzona przez 
Akcję Katolicką. 



9. W piątek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 1015. Po 
mszy mieszkańcy parafii przejdą na cmentarz parafialny gdzie pod 
obeliskiem poświęconym Obrońcom Ojczyzny zostaną złożone wieńce. 
Uczestnicy patriotycznej manifestacji wysłuchają również krótkiego 
programu artystycznego. O godz. 1200 Mszy Św. nie będzie. O godz. 1500  
wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia  Bożego 
prowadzona przez Różę Matki Bożej Królowej Polski ze Sokolnik pani  
Stanisławy Robak.

10.  Z racji na przypadający pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. przed 
każdą Mszą Św.  Ponieważ jest to uroczystość NMP Królowej Polski , w 
najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

11.  Poniedziałek     o godz. 1630 spotkanie dzieci i rodziców przed I Komunią Św. 
Piątek     po mszy św. i Nabożeństwie Majowym spowiedź dzieci 
przystępujących po raz pierwszy do Komunii św.

12. W przyszła niedzielę o godz. 1015  I Komunia św. O godz. 1200 Mszy Św. 
nie będzie.

13. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik ul. Furmańskiej  nr 1 – 25 za 
sprzątanie i porządki w kościele i złożoną ofiarę        zł. O przygotowanie  i 
porządki generalne w kościele, wokół kościoła na parkingach i koszenie 
trawy na uroczystość I Komunii Świętej, prosimy rodziców dzieci 
przystępujących do I Komunii Św.

14. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składamy 
serdeczne życzenia. 

15. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Krzysztofa 
Rozmysłowskiego, Piotra Paterka i Janinę Rot . Wieczny odpoczynek…

                       


