
                       
 
 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
2 lutego 2020 rok 

 
1. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto 
Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość 
świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie 
oświeca drogi naszego życia. 
 
2. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy 
ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 
tegoroczny jest już 24. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje 
życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach 
świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych 
rodzinach i wspólnocie parafialnej. 
 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nasze rodziny polecimy 
Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas nowenny adoruje Róża Św. Rity  
z Sokolnik pani Bronisławy Bolenbach. 
 
4. Pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 1600  wystawienie Najśw. Sakramentu i 
Godzinna Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. W czwartek dziękujemy za dar 
Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, 
także z naszej wspólnoty parafialnej 
 
5.  Pierwszy piątek miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka 
do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzi Róża Św. Heleny z Sokolnik p. Zofii Motas. W 
piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za 
grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca  
w naszym kościele będzie można skorzystać od godz. 1500 do 1700. 
 
6. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery od 26 do 50,  za 
porządki w kościele i wokół kościoła. O porządki  prosimy mieszkańców Sokolnik  ul. 
Sandomierska od numeru 51 do numeru 75. 
 
7. Rekolekcje w drodze – 9 dni, od 23 maja do 31 maja 2020 roku. Szczegółowe 
informacje na tablicy ogłoszeń. 
 
7. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Stanisława Dumę, Juliusza 
Robaka, Józefa Czerwonkę. Wieczny odpoczynek. 
 
8. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy 
wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów. 
 
 

 


