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1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 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 potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy. Na 
bocznym ołtarzu znajduję się Księga Trzeźwości gdzie można na czas Wielkiego 
Postu wpisywać swoje postanowienie abstyneckie. 
 
2. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę 
Popielcową o godz. 7:00 i 17:00.  Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w 
duchu pokuty. 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. 
 
3 W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej 
modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.  
 
4.  Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy adoruje Róża Żywego Różańca 
Św. Barbary – Sokolniki – Zofia Nieradka. Po Nowennie spotkanie w salce na 
wikariacie rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. 
 
5. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do 
rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy po mszy św. o godz. 
17:00 czyli około godz. 17:30. 
 
6. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwach w 
ich intencji. 
 
7. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie 
Gorzkich żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym  będą sprawowane o godz. 16:00. 
Po nabożeństwie Msza Święta. Tacka z Gorzkich Żali przeznaczona na światło i 
kwiaty do Bożego Grobu. 
 
8. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik ul. Sandomierskiej  numery od 111 do 120 za 
sprzątanie i porządki w kościele i ofiarę  ……. zł. O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Sokolnik z ul. Sandomierskiej nr od 121 do 135. Prośmy o wykonanie 
stosownej dekoracji wielkopostnej. 

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Mirosława Strzelaka. 
Wieczny odpoczynek. 

10. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków 

ludzkiej miłości.  


