
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
24.04.2022. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sam Pan Jezus przez Apostołkę Bożego 
Miłosierdzia św. S. Faustynę ogłosił: „W tym dniu (...) wylewam całe morze łask na dusze, które 
zbliżą się do źródła Miłosierdzia Bożego”. Doświadczając Bożego Miłosierdzia jako Kościół, mamy 
głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny 
świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. 
Dziś o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia. Dzisiejsza 
niedziela rozpoczynająca 78 Tydzień Miłosierdzia, przeżywana jest jako Dzień Dobra. Jest to święto 
patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro świadczone w duchu miłości przez Caritas. 
Po Mszy św. można dziś wesprzeć materialnie dzieła prowadzone przez Caritas o których słyszeliśmy 
w dzisiejszym liście, składając ofiary do puszek. Można również wysłać SMS o treści DOBRO na 
numer 72052. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy w naszej parafii w jakikolwiek sposób 
czynią miłosierdzie i wspierają bliźnich w potrzebie. Dziś lub w najbliższym tygodniu  dzieci oraz 
dorośli, proszeni są o złożenie w darze  skarbonek  z jałmużną wielkopostną.  
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w parafiach naszej diecezji Kongres Eucharystyczny. Mszą św.                 
o godz. 1800 sprawowaną przez kapłanów naszego dekanatu, rozpoczniemy w naszej parafii 
całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, a jutro Nieszporami o godz. 1530 i Mszą św.                
o godz. 1600 zakończymy ten czas adoracji przechodząc następnie w procesji Najświętszym 
Sakramentem do parafii w Miechocinie. Bardzo gorąco zachęcamy do trwania na modlitwie 
adoracyjnej i do udziału w jutrzejszej procesji eucharystycznej do Miechocina. Wyruszymy ok. 1640 
idąc przez park następnie obok cmentarzy i chodnikiem przy ul. Mickiewicza dotrzemy do 
Miechocina. Po przekazaniu Najświętszego Sakramentu, powrócimy podstawionym autokarem do 
parafii. Zapraszamy wspólnoty parafialne oraz  wszystkich parafian do licznego udziału. 
Grafik adoracji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Adoracja 
będzie przebiegała w następującym porządku:  
1900 – 2000 – Parafianie, którzy nie mogą adorować w wyznaczonych godzinach 
2000 – 2200 – Parafianie z ulic: Kochanowskiego, Mickiewicza i Moniuszki  
2200 – 2400 – Parafianie z ulicy Waryńskiego i ul. 1 Maja 
2400 – 200   –  Parafianie z ulicy Wianek 
200  –  400  –  Parafianie z ulicy Skalna Góra i Al. Niepodległości 
400  –  600   –  Parafianie z ulic: Narutowicza, Kosmonautów, Pl. Tysiąclecia i Armii Krajowej  
600 –  700   –  Parafianie, którzy nie mogą adorować w wyznaczonych godzinach 
700 –  Msza święta  
800   –  900  – Straż Honorowa NSPJ i Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ 
900   –  1000 – Róża św. Franciszka i Hiacynty oraz  św. S. Faustyny 
1000 – 1100 – Róża MB Fatimskiej oraz  MB Częstochowskiej  
1100 – 1200 – Róża Zwiastowania NMP oraz Róża św. Maksymiliana   
1200 – 1300 – Róża MB Gromnicznej oraz Róża Chrystusa Króla 
1300 – 1400 – Róża MB Ostrobramskiej oraz MB Królowej Polski 
1400 – 1445 – Róża św. Ojca Pio oraz róża św. Józefa 
1445 – 1530 – Stowarzyszenie Krwi Chrystusa 
2. Jutro – 25.04. – święto św. Marka, Ew. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające za 
grzechy przeciwko życiu. Jutro po Mszy św. zbiórka dla LSO.  
3. We wtorek – 26.04. - przeniesiona z soboty uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego Patrona Polski. Od godz. 900 będziemy rozbierać Grób Pański, prosimy chętnych do 
pomocy. O godz. 2100 zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski. 
4. W środę 27 kwietnia przypada Narodowy Dzień Pokuty za Grzechy Przeciwko Życiu. O godz. 1700 
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona wynagradzającą koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Po Mszy wieczornej spotkanie PZC. W środę o godz. 1600 i 1845 odbędą się pierwsze 
próby dla dzieci komunijnych.  



5. W czwartek  o godz. 1845 próba dla dzieci ze SSP.  
6. W piątek – 29.04. - święto św. Katarzyny ze Sieny – Patronki Europy. Dzień pamięci o Męczeństwie 
Duchowieństwa Polskiego. 
7. W sobotę w WSD w Sandomierzu odbędzie się XX Dzień Otwartej Furty. Zachęcamy dzieci                         
i młodzież do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy program jest na tablicy ogłoszeń. W sobotę 
zakończymy nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. 
8. W przyszłą niedzielę odbędzie się Narodowy Dzień Czytania Pisma Św., który rozpocznie 
Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to pierwsza niedziela maja, stąd o godz. 1700 modlitwa 
różańcowa i rozpoczęcie nabożeństw majowych. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. 
Na Mszę św.  o godz. 1200 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców. Od 
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.   
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 - 47 za pełniony dyżur 
porządkowy i ofiarę  290 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.  W tym 
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-24.  
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. 


