
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  - 11.04.2021.                             
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza niedziela to święto Miłosierdzia Bożego. Święto to jest szczególnym dniem uwielbienia 
Boga w tajemnicy miłosierdzia i czasem łaski dla wszystkich ludzi. W „Dzienniczku” św. siostry 
Faustyny czytamy: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi             
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski (...) Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Dziś o godz. 1500 w naszej świątyni Godzina Miłosierdzia.              
W tym czasie epidemii będziemy modlić się szczególnie o jej rychłe ustanie. Po tym nabożeństwie 
kościół pozostanie otwarty do Mszy św. wieczornej, zatem zapraszamy do wstąpienia i modlitwy 
indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 1715 nabożeństwo różańcowe i zmiana 
tajemnic dla zelatorów i ich zastępców. O godz. 1800 Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ. 
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 77 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy wezwani 
do miłosierdzia”. Jest to święto patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za wszystkie dzieła prowadzone 
w duchu miłości przez Caritas, także przez nasz PZC oraz przez parafian świadczących miłosierdzie 
bliźnim. Dzisiaj i w tym tygodniu do wystawionych w świątyni puszek można złożyć ofiarę na Caritas. 
Dziękujemy dzieciom i dorosłym, którzy w Wielkim Poście składali ofiary do skarbonek Caritas                    
i prosimy, aby  je dzisiaj lub w najbliższych dniach przynieść i złożyć do koszyka przed obrazem Jezusa 
Miłosiernego.  
2. Codziennie po Mszy św. lub też przed nią odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia.  
3. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Zbiórka dla LSO. 
4. We wtorek z racji 13 dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej modlitwa różańcowa oraz modlitwa do 
św. Michała Archanioła.  W tym dniu przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. W nocy z 13/14 
kwietnia w kaplicy na Serbinowie prowadzona będzie przez Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ 
adoracja wynagradzająca w ramach przygotowania do odnowienia Aktu poświęcenia Narodu 
Polskiego NSPJ  w dniu 11 czerwca. Zachęcamy do łączności duchowej i przez media.  
5. W środę 14 kwietnia przypada święto Chrztu Polski. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła  Intronizacji NSPJ.   
6. W sobotę z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do 
Dzieciątka Jezus. Zachęcamy do udziału w nim i wypisaniu intencji modlitewnych. 
7. Przyszła niedziela to Narodowy Dzień czytania Pisma św., który rozpocznie  XIII Ogólnopolski 
Tydzień Biblijny.  
8. Od 1 kwietnia br. w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego 
podstawową metodą jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzić go można na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w formularzu, dostępnym na 
stronie internetowej spis.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba nie będzie 
mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego), prosimy skontaktować się z Gminnym 
Biurem Spisowym. NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce. 
Gminne Biuro Spisowe w Tarnobrzegu mieści się przy. ul. Mickiewicza 7a.  
9. KUL - filia w Stalowej Woli zaprasza maturzystów oraz zainteresowanych do udziału w prezentacji  
blisko 50 kierunków jakie można studiować na KUL. Wydarzenie to odbędzie się online w dniach              
14-16 kwietnia o  godz.  1300. Transmisja za pośrednictwem kanału Youtube KULstudia oraz mediów 
społecznościowych.  
10. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca, z myślą o wsparciu 
parafialnych potrzeb oraz za ofiary przekazane na konto parafii. 
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 330 zł. 
Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.  W tym tygodniu prosimy o dyżur 
porządkowy parafian z bloku nr 3 i 5 przy ul. Moniuszki.  
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” wydał okolicznościowy numer 
poświęcony św. Józefowi. Można go sobie nabyć.  

http://spis.gov.pl/

