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1. Przez cały okres Adwentu zapraszam na roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Bożej, 

które odprawiamy od poniedziałku do soboty o godz. 6:15. 
 

2.  W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoruje Róża Św. Jadwigi 
Królowej  z Sokolnik  Janiny Dumy. 

 
3. Przypominamy - dzisiaj ministranci  sprzeda ją kalendarze z Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Cena egzemplarza 4zł 50 gr. Jeżeli 
jest ktoś w stanie ofiarować więcej to można to uczynić. Pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży ministranci przeznaczają na wycieczkę lub jakiś 
wyjazd (…). 

 
4. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczynają się 15 grudnia 2017 

roku w piątek. Plan rekolekcji na tablicy ogłoszeń. Taca ze mszy św.  
przeznaczona na cele rekolekcji.  

 
5. W zakrystii są do nabycia świece Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to 

najbardziej rozpoznawalna akcja Caritas w Polsce. Co roku na polskich stołach 
wigilijnych płoną miliony charytatywnych świec Caritas, z których dochód 
przeznaczony jest na wsparcie najbardziej potrzebujących dzieci. Ofiara za jedną 
świecę Caritas 5 zł. Za złożone ofiary Bóg zapłać.  

 
6. Dziękujemy mieszkańcom  Sandomierza z  ulicy Trześniowskiej za porządkowanie 

kościoła i jego otoczenia  złożoną ofiarę 210 zł  O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Sandomierza z ulicy Zaleśnej. 

 
7. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach informuje mieszkańców Sokolnik, 

że w dniach 16 i 17 grudnia (sobota i niedziela) druhowie w ramach propagowania i 
promowania działalności naszego stowarzyszenia roznosić  będą kalendarze 
strażackie na rok 2018. Zwracamy się do mieszkańców z gorącą prośbą o życzliwe i 
przyjazne przyjmowanie naszych druhów. Zebrane środki finansowe zostaną w 
całości przeznaczone na działalność statutową naszej jednostki, to znaczy 
uzupełnienie braków sprzętowych i mundurowych. Prezes OSP Sokolniki dh 
Zbigniew  Baran. 

 
8. Rada Rodziców ZSP w Trześni serdecznie zaprasza mieszkańców naszej parafii na 

kiermasz ciast, który odbędzie się 17.12.2017r. tj. niedziela na placu przed kościołem 
Parafialnym w Trześni. 
Kiermasz rozpoczyna się od godz. 8 00 wspaniałą ekspozycją ciast. 
Pieniądze zgromadzone z kiermaszu będą przeznaczone na potrzeby uczniów szkoły 
w Trześni. 
 
 
 
 



                                                 


