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1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna  53 Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To 
szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem 
uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy 
obojętni – jeszcze wielu potrzebuje  naszego przykładu i wytężonej modlitwy. Na 
bocznym ołtarzu znajduję się Księga Trzeźwości gdzie można na czas Wielkiego 
Postu wpisywać swoje postanowienie abstynenckie. 
 
2. Od poniedziałku Msze Święte w naszym kościele parafialnym odprawiane będą  700 

i 1800.  Zmiana godziny Mszy Świętych podyktowana jest mniejszą ilością kapłanów, 
którzy muszą odprawić nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Furmanach i Orliskach. 
Prosimy poinformować znajomych i rodziny mieszkające poza terenem naszej parafii, 
że Msze Święte pogrzebowe będą sprawowane o godz. 1800. 
 
3. Dnia 26 lutego  rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę 
Popielcową o godz. 700 i 1800.  Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu 
pokuty. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest 
posypanie głowy popiołem.  Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, 
oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania 
postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne 
posiłki w ciągu dnia 
 
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich parafian.  Podczas  Nowenny adoruje Róża Św. Katarzyny  z Sokolnik pani 
Bronisławy Kalita. 
 
5. W piątek o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. O godz. 1800  Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta. 
 
6. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie 
Gorzkich żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym  będą sprawowane o godz. 1700. Po 
nabożeństwie Msza Święta. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona na  kwiaty do Bożego 
Grobu. 
 
7. Wyzwania wielkopostne warte odkrycia. Zdrapka Wielkopostna. Zaczynamy od 
środy popielcowej. Przez 40 dni zdrapuj kolejne pola i realizuj odkryte inspiracje. Jedna 
zdrapka dla jednej rodziny do pobrania z stolika z prasą. Instrukcja znajduje się na 
odwrotnej stronie zdrapki. 
 
7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery od 101 do 125,  
za porządki w kościele i wokół kościoła. Złożoną ofiarę    zł.   O porządki  prosimy 
mieszkańców Sokolnik  ul. Sandomierska od numeru  126  do numeru 150. 
 
8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Marię Bebło i Stanisława 
Zioło. Wieczny odpoczynek. 
 
9. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków 
ludzkiej miłości. 


