
   

NIEDZIELA   WNIEBOWSTĄPIENIA   PAŃSKIEGO   2 CZERWCA 2019 

1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego 
wydarzenia  Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby 
powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na 
ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości 
jest życie wieczne w królestwie niebieskim.  
 
2. Dzisiaj o godz. 14:00 Msza Święta w kaplicy filialnej pw. Św. Alberta 
Chmielowskiego w Orliskach poświęcenie pomnika Orła – symbolu Orlisk 
ufundowanego przez mieszkańców oraz sponsorów z okazji obchodów 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
3. Trwa Nowenna przygotowująca nas do Zesłania Ducha Świętego. Przyszła 
niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
  
4.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina 
Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką.  Zachęcamy do czwartkowej modlitwy o 
powołania kapłańskie i zakonne. 

5.  Pierwszy piątek miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka 
do Miłosierdzia  Bożego prowadzona przez Różę Św. Kingi  z Sokolnik  pani Zofii 
Wryk. W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty z racji pierwszego 
piątku miesiąca. 
 
6. Przyszła niedziela II miesiąca taca inwestycyjna na potrzeby parafii. Bóg zapłać 
wszystkim za złożone ofiary. 
 
7. Przyszłą niedzielę o godz. 900 rusza parafialna pielgrzymka z Trześni na 
uroczystości związane z 20 rocznicą pobytu Św. Jana Pawła II w Sandomierzu pod 
przewodnictwem ks. Grzegorza. Msza Św. o godz.1100 na Placu Papieskim. 
Dlatego o godz. 1200 Mszy Św. nie będzie. Intencja z tej godziny będzie odprawiona 
o godz. 1015. 
 
8. W każdą niedziele czerwca o godz. 1800 nabożeństwo czerwcowe Litania do 
Najświętszego Seca Pana Jezusa. Po nabożeństwie Msza Święta. W niedzielę 9 
czerwca adoruje róża św. Stanisława Augustyna Stachowicza. 
 
9. Dzisiaj zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Furmańskiej numery od 51 do końca 
ulicy za sprzątanie i porządki w kościele. O porządki  prosimy mieszkańców Sokolnik 
z ul. Pasternik.  
 
11. Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki 
Bożej.  
 
 


