
                        Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

1. Dzisiaj przeżywany Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały 
Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy 
grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej 
przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby 
każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby 
On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.  Z tej okazji 
dzisiaj o godzinie 15:00 godzina święta, podczas której zostanie 
odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 
2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. 

Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno 

skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie 

najbardziej potrzebującym. Tydzień Miłosierdzia trwa od 8 do 15 

kwietnia. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Caritas. 

3. Poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości 

Życia. Msze św. O godz. 7:00 i 18:00. Zapraszamy na wieczorną Mszę 

św.  wszystkich, którzy chcą podjąć dzieło Duchowej Adopcji i modlić się 

codziennie w intencji dzieci poczętych, ale zagrożonych aborcją. 

Deklaracje podjęcia się Duchowej Adopcji wyłożone są na stoliku z 

prasą. Wypełnione deklaracje prosimy przynieść na Mszę św. jutro o 

godz. 18:00. 

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

Róża Żywego Różańca  Matki Bożej Różańcowej – Trześń – 

Stanisława Stępień.      

5.  Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Pasternik za sprzątanie 

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

mieszkańców Sokolnik z ulicy Zakole. 

 

6. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu zaprasza uczniów 
klas III do podjęcia nauki w szkole, gdzie obok dobrego wykształcenia, 
nowoczesnego wyposażenia uczniowie otrzymują wartościowe 
wychowanie oparte o chrześcijańskich zasadach. Dzień otwarty szkoły 
odbędzie się w sobotę 14 czerwca o godz. 10:00 przy ul. Jachowicza 4b.  

http://www.katolikklo.tarnobrzeg.pl/


7. Spotkanie uczniów klas III, przygotowujących się do przyjęcia I 
Komunii Świętej i ich rodziców we wtorek i w piątek w Trześni po Mszy 
Świętej wieczorowej. 
 
8. Spotkanie uczniów klas VII (z Trześni, Sokolnik, Orlisk) 
przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 
czwartek w Trześni po Mszy Świętej wieczorowej. Wszystkich uczniów 
zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Świętej. 
 
9. Poniedziałek o godz. 14:00 msza św. pogrzebowa za zmarłą Helenę 

Charę z Sokolnik. Za zmarłą Helenę i spoczywających na naszym 

cmentarzu wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 


