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                           Niedziela Dobrego Pasterza 

                                      IV Niedziela Wielkanocna 

1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o 

powołania kapłańskie i zakonne do służby w Kościele. 

 2.W tym tygodniu w liturgii w poniedziałek 23 kwietnia wspominamy św. Wojciecha – 

Głównego Patrona Polski a w środę 25 kwietnia św. Marka Ewangelistę. Wszystkim 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia Bożego 

błogosławieństwa. 

3.Wtorek o godz. 17:00 spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 

świętej. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoruje Róża Żywego 

Różańca Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Trześni  Krystyny Warzyckiej.   

5.Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej umieszczona jest „Instrukcja dotycząca  

bezpośredniego przygotowanie do sakramentu małżeństwa”.   

6.  Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry nr od 1 do 20 za 

sprzątanie kościoła oraz złożoną ofiarę   ……… . O przyjęcie dyżuru prosimy 

mieszkańców Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 21 do końca ulicy. 

7. Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sokolnikach wraz z Kołem 

Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach  informuje, że w niedzielę 29 kwietnia bieżącego 

roku odbędzie się kiermasz ciast przed kościołem w Trześni i Orliskach. Ciasta będą 

sprzedawane po każdej mszy św. Dochód ze sprzedaży w całości zostanie 

przekazany panu Wojciechowi Czerepakowi, który już od kilku lat  zmaga się z 

bardzo ciężką chorobą. Pan Wojtek pochodzi z Sokolnik. Obecnie mieszka w 

Tarnobrzegu. 

   Jeśli ktoś, oprócz zakupu ciast chciałby wspomóc pana Wojtka, będą wystawione 

puszki, do których można wrzucać pieniądze. Dyrektor Pani Małgorzata Wajs. 

8. Przypominamy Jubileusz Młodych Diecezji - XXI Diecezjalne Spotkanie 
Młodych 
Dwikozy – Zawichost – Annopol  29 kwietnia – 1 maja 2018  
W spotkaniu uczestniczy młodzież gimnazjalna i starsza! Ramowy program spotkania na 

tablicy ogłoszeń. Zapisy po każdej mszy świętej w zakrystii. 

9. W poniedziałek o godz. 12:00 msza św. pogrzebowa za śp. Zofię Gospodarczyk. 

Polecając ją i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie ... . 


