
                              OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      

                               Niedziela Świętej Rodziny                                                                                    

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny, która jest 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.  
 
2. Poniedziałek ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 
17:00 i  nabożeństwo na zakończenie Starego Roku, podczas którego będziemy 
dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego 2019 roku. 
 
3. Wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte taj jak w 
niedzielę. Rozpocznijmy nowy 2019 rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. 
Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie. 
 
4.Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy adoruje Róża Matki Bożej Dzikowskiej z 
Trześni. 
 
5. Pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. O 
godz. 16:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzinna Biblijna prowadzona przez Akcję 
Katolicką. 
 
6. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 15:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, którą prowadzi Róża Św. Siostry Faustyny z Sokolnik. W czasie 
adoracji  możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.  
 
 7. Pierwsza  sobota miesiąca po mszy św. rano nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP. Po południu o godz. 16:30 różaniec w intencji całej naszej 
wspólnoty parafialnej o błogosławieństwo Boże w 2019 roku przez wstawiennictwo Matki 
Bożej  . 
 
6. W przyszłą niedzielę  6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy 
Świętych. Jest to dzień modlitw w intencji misji. Światowy Dzień Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci. W tym dniu w wielu parafiach odbywają sie Orszaki Trzech Króli. 
Również i w naszej parafii zapraszamy dzieci na Mszę Świętą o godz. 12:00 przebrane za 
królów. 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom  Sandomierza z ulicy  Wielowiejskiej i Prostej za sprzątanie i 
porządki w kościele i wokół kościoła i ofiarę  ……. zł. O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców z Sandomierza z ulicy  Zaleśnej. 

12. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa. 


