
                        
 

V Niedziela Zwykła 
9 lutego 2020 rok 

 
1.  Wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce Bernadecie. 
Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, 
stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes 
przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata. 
    Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. 
Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i 
czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W naszym kościele Mszę Świętą ze 
specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 1700. 
Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w 
dotarciu do naszej świątyni. 
 
2. W środę naszym parafialnym zwyczajem po Mszy Świętej Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, zwłaszcza 
czcicieli Matki Najświętszej, która może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski. 
Podczas  Nowenny adoruje Róża Św. Agnieszki z Sokolnik pani  Haliny Bożek. 
Po Nowennie spotkanie Akcji Katolickiej na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych. Pragniemy, aby jak najwięcej osób włączyło się w działalność Akcji 
Katolickiej poświęcając swój czas Panu Bogu i działalności apostolskiej. 
 
3.  W piątek o godz. 1630 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu  wspominamy Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 
269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. 
Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do 
modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy 
nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, 
aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia. 
 
4. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery od 51 do 75,  za 
porządki w kościele i wokół kościoła. O porządki  prosimy mieszkańców Sokolnik  ul. 
Sandomierska od numeru 76 do numeru 100. 
 
5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy 
wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów. 
 
 

 

 



 

 


