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1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. 
Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, 
musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę. 
 
2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy 
osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. 
 
3. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje 
swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.  
 
4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych 
nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. około 1730 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 
1600. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz 
za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu. 
 
5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
patrona Kościoła i odpust parafialny.  Msze Święte o godz. 700, 830,  suma odpustowa o godz. 1200 
której przewodniczył będzie ks. Jacek proboszcz z parafii Zabrnie i o godz. 1700. Na uroczystą sumę 
odpustową zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie Straż Pożarną ze swoimi sztandarami 
pocztowymi.  
 
6.  Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy adoruje Róża Żywego Różańca Matki Bożej 
Królowej Polski z Sokolnik pani Stanisławy Robak. 
 
7. Piątek o godz.1630 wystawienie  Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Droga 
Krzyżowa około godz. 1730. 
 
8.  W przyszłą niedzielę podczas Gorzkich Żali adoruje Róża pana Stanisław Jakubiaka. 
 
9. Przygotowujemy się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w uroczystość Zwiastowania. Od 
najbliższego poniedziałku, na stoliku z prasą będą znajdować się deklaracje duchowej adopcji. 
Wypełnione deklaracje będzie można składać do 25. marca br. na ołtarzu naszej Pani Trześniowskiej, 
a  25. marca (poniedziałek) zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji dzieci zagrożonych aborcją o 
godz. 16.30, przed Mszą św., na której złożymy przyrzeczenie duchowej adopcji. 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik ul. Sandomierskiej  numery od 136 do 150 za sprzątanie i 
porządki w kościele i złożoną ofiarę. O przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców Sokolnik z ul. 
Sandomierskiej nr od 151 do 180. 

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Józefę Wryk (Msza Św. pogrzebowa w 
poniedziałek o godz. 1300). Wieczny odpoczynek. 

12. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom 
nowego tygodnia.  


