
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

28.04.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przeżywamy dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia, o którym sam Pan Jezus przez św. S. Faustynę 

powiedział: „W tym dniu (...) wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła Miłosierdzia 

Bożego”.  Korzystajmy zatem z łask, jakie Miłosierny Jezus pragnie nam szczególnie dziś ofiarować. Dziś 

o godz. 1500 Godzina Miłosierdzia, na którą serdecznie zapraszamy. O godz. 1600 Msza św. w intencji 

Straży Honorowej NSPJ. Dzisiejsza niedziela  rozpoczyna  75 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod 

hasłem: „Miłosierni miłosierdzia dostąpią”. Jest to święto patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za 

wszystkie dzieła prowadzone w duchu miłości przez Caritas, także przez nasz PZC oraz wolontariuszy z 

grupy „Bogu - mili”. Zachęcamy osoby chętne do włączenia się w działalność charytatywną w parafii.  

Dziś oraz w najbliższym tygodniu do wystawionych w świątyni puszek można złożyć ofiarę na Caritas 

diecezjalny. Dziękujemy dzieciom i dorosłym,  którzy w Wielkim Poście zbierali  swe ofiary do Skarbonek 

Caritas i prosimy, aby  je złożyć dziś lub w najbliższych dniach przynosząc do kościoła lub na katechezę. 

Dzisiejsza Niedziela, to dzień Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających się po drogach.  

2. Jutro – 29.04. - święto św. Katarzyny ze Sieny – Patronki Europy. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 

Polskiego. Wieczorna Msza św. w intencji POAK. Jutro od godz. 900 będziemy rozbierać Grób Pański, 

prosimy chętnych parafian do pomocy.  

3. We wtorek przeniesiona uroczystość św. Wojciecha, Bpa i Męczennika. Zakończenie nabożeństw do 

Bożego Miłosierdzia.  

4.  W środę – 01.05. - wsp. św. Józefa Rzemieślnika. Rozpocznie się miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

Będziemy zatem gromadzić się na nabożeństwach majowych, ucząc się w szkole Maryi całkowitego 

zawierzenia Bogu i służby bliźnim. Zapraszamy do udziału w majówkach dzieci, młodzież  i dorosłych. 

Dzieci otrzymywać będą codziennie naklejki do okolicznościowego obrazka. O godz. 1700 cotygodniowa 

adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Po Mszy św. spotkanie dla 

Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. W tym dniu w WSD w Sandomierzu odbędzie się XIX Dzień Otwartej 

Furty. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

5. W I czwartek o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Jest 

to dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia flag. 

6. W piątek – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Porządek 

Mszy św. jak w niedzielę. Jest to I piątek miesiąca.  Ze względu na przypadającą w tym dniu 

uroczystość nie będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach. Od godz. 1700 możliwość spowiedzi pierwszo 

piątkowej. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą do Bożego Serca i ponowienie Aktu 

Oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Jak co roku Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele OO. 

Dominikanów o godz. 930, po niej manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza Głowackiego. 

7. W sobotę – 04.05. – wsp. św. Floriana, m. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1700 spotkanie KPRM,               

o godz. 1730 nabożeństwo majowe, a po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo pierwszo sobotnie. 

8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 

różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne. Na Mszę św.             

o godz. 1200 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców.  

9. Od tej niedzieli przez kolejne niedziele wielkanocne na Placu B. Głowackiego o godz. 1500 odbywać się 

będzie ewangelizacyjna akcja „Wielka Misja na Placach ze św. Janem Pawłem II”. Adresowana jest ona do 

wszystkich, a szczególnie dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła.  

10. Małżeństwa, które przeżywają w tym roku 20 rocznicę ślubu zaproszone są do świętowania swego 

jubileuszu w Sandomierzu na uroczystej Mszy św. 9 czerwca, w 20 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II. Dla 

tych małżeństw z diecezji wydzielony będzie specjalny sektor na Błoniach oraz otrzymają oni dyplom                

z błogosławieństwem i figurkę Świętej Rodziny. Prosimy małżeństwa z naszej parafii, które chcą wziąć 

udział w Jubileuszu w Sandomierzu, aby zgłosiły się do zakrystii lub kancelarii do 10 maja br.  

11. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu ogłasza zapisy na nowy rok szkolny. Dzień 

Otwarty w tej szkole odbędzie się 14 maja w godz. od 1700 do 1930. Szczegóły na plakacie.  

12. W dniu 5 maja w Baranowie Sandomierskim odbędzie się trzecia edycja zbiórki krwi „Majowa Kropla 

Życia”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

13. Dziękujemy parafianom z bloku nr 15 przy ul. Moniuszki za dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 195 

zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur 

porządkowy parafian z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki.  

14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodych „Droga” 

oraz majowy numer miesięcznika „Nasza Arka”.  


