
                        
 

III  Niedziela Zwykła 
26 stycznia 2020 rok 

 
1. Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie 
obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca 
Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, 
oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego 
powołania. 
 
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nasze rodziny polecimy 
Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas  nowenny adoruje Róża Matki Bożej 
Dzikowskiej z Trześni pani Krystyny Warzyckiej. 
 
3. W piątek o godz. 1630 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 
 
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy 
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą 
codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Eucharystii oraz pierwszo 
sobotnim nabożeństwie. 
 
5. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, 
w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka 
obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu 
Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, 
aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy 
świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a 
zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości 
Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. 
 
6. Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 
poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia 
będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach 
i we wspólnocie parafialnej.  
 
7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery od 1 do 25,  za 
porządki w kościele i wokół kościoła. O porządki  prosimy mieszkańców Sokolnik  ul. 
Sandomierska od numeru 26 do numeru 50. 
 
8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Michalinę Kasak. Wieczny 
odpoczynek. 



 
9. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy 
wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów. 
 


