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1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą 
Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i 
płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. 
 
2. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich 
niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych i wdowach, o 
kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich 
życie Panu Bogu i Maryi. 
 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas  Nowenny adoruje 
Róża Św. Siostry Faustyny z Sokolnik pani Alicji Kozioł. Po Nowennie spotkanie 
Akcji Katolickiej.   
 
4. W piątek o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. O godz. 1800 Droga Krzyżowa i Msza Święta. 
 
5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 
Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w 
naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził 
Kościół przez burzliwe współczesne czasy.  
 
6. Spotkanie kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z klas 
VI odbędzie się w piątek, 13 marca po Mszy świętej wieczornej. 
 
7. Spotkanie ministrantów w sobotę, 14 marca o godz. 1000. 
 
8. W następną niedzielę, 15 marca na Mszy Świętej o godz. 1200 dzieci przygotowujące 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. otrzymają książeczki poświęcone w czasie 
Mszy Świętej. Po Mszy świętej zapraszamy rodziców i dzieci na spotkanie 
organizacyjne. 
 
9. W zakrystii u pana Romana można nabyć Baranki Wielkanocna z których złożona 
ofiara przeznaczona jest na cele dobroczynne Caritas. 
 
10. Dzisiaj II niedziela miesiąca taca na potrzeby gospodarcze parafii. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
11. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery od 151 do 175,  
za porządki w kościele i wokół kościoła. Złożoną ofiarę    zł.   O porządki  prosimy 
mieszkańców Sokolnik  ul. Sandomierska od numeru  176  do końca ulicy. 
 
12. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków 
ludzkiej miłości. 


