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1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych 
Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, 
aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje 
życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez 
papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej 
wspólnoty.  
 
2. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień 
Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej 
choroby i tych, którzy niosą im pomoc. 
 
3. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa naszej modlitwie w czwartek będzie 
przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie. 
 
4.Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy adoruje Róża Św. Katarzyny z  
Sokolnik pani Bronisławy Kality. 
 
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy piątek miesiąca poświęcony czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 15:00 wystawienie Najśw. 
Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzi Róża Matki Bożej 
Fatimskiej z Sokolnik pani Eugenii Kułagi. W czasie adoracji  możliwość 
skorzystania z Sakramentu Pokuty. 
 
6. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane 
również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele tak 
jak w niedzielę. Na każdej mszy św. poświęcenie gromnic. W tym dniu 
obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy 
do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych. Pierwsza  sobota miesiąca 
po mszy św. rano nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Po 
południu o godz. 16:30 różaniec w intencji osób konsekrowanych. 
W sobotę ze śpiewem kolęd w naszym kościele  parafialnym na Mszy Świętej i 
po Mszy Świętej wystąpi chór z Domu Kultury z Sokolnik pod przewodnictwem 
pana Krzysztofa Kapały. 
 
7. Zapowiedzi przedślubne:  
Marcin Szewc z Sandomierza parafia Trześń i Barbara Gądek z Wydrzy zap. II. 
 
8. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik ul. Sandomierska numery od 31do 40 za 
sprzątanie i porządki w kościele i wokół kościoła i ofiarę  ……. zł. O przyjęcie 
dyżuru prosimy mieszkańców Sokolnik ul. Sandomierska nr od 41 do 65. 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli; Marian Myszka, 
Edward Szatkowski i Stanisława Kasak. Wieczny odpoczynek. 

10. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym 

w najbliższych dniach urodziny i imieniny. 


