
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 


- Spowiedź święta w poniedziałek, wtorek i środę 
w godz. 7.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.00. W czwartek 
rozpoczynają się obchody Świąt Paschalnych, dlatego 
przystąpmy do sakramentu pokuty przed tym dniem. 
Dodatkowa spowiedź w piątek w godz. 21.00-23.00.  

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 
- godz. 18.30 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu 
do Ołtarza Adoracji, tzw. ciemnicy; cicha modlitwa 
adoracyjna; godz. 23.00 - zakończenie adoracji.  
W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i Kapłaństwa. Dlatego dzieci, które 
w ubiegłym roku pa raz pierwszy przystąpiły do 
Komunii Świętej, prosimy o przybycie w komunijnych 
strojach. Będą dla nich zarezerwowane miejsca w pier-
wszych ławkach. 

Wielki Piątek 
- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła 
i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, odwiedziny chorych od godz. 8.30  
- 15.00 - DROGA KRZYŻOWA  
- 18.15 - rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia  
- 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej zakończona 
przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu 
Pańskiego, adoracja do 23.00  
- 21.00 - GORZKIE ŻALE  
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.  
Ofiary składane przy krzyżu przeznaczone są na 
utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie oraz 
innych miejsc świętych w Ziemi Świętej.  

Wielka Sobota 
Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.  
- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła 
i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu.  
- święcenie pokarmów o godz. 11.00, 12.00, 13.00 
i 14.00 na placu między kościołem a domem 
parafialnym,  
- godz. 21.15 - nowenna do Bożego Miłosierdzia  
- godz. 21.30 - MSZA ŚWIĘTA WIGILII 
PASCHALNEJ (przynosimy ze sobą świece) 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
21 kwietnia 2018 r.  

MSZE ŚWIĘTE o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 18.30 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
22 kwietnia 2018 r.  

- Msze św. jak w niedziele (8.00, 10.00, 12.00 i 18.30)  

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii całego Triduum 
Paschalnego. Zachęcamy też do nawiedzania kościoła w 
piątek i w sobotę w ciągu dnia i adoracji Pana Jezusa 
przy ciemnicy i przy grobie. Msza św. Wigilii 
Paschalnej, która rozpoczyna się w Wielką Sobotę 
wieczorem, po zachodzie słońca, jest najważniejszą 
Eucharystią w całym roku liturgicznym. To właśnie 
podczas Wigilii Paschalnej po raz pierwszy śpiewamy 
uroczyste „Alleluja” i zaczynamy świętować 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chociaż ta Msza św. 
rozpoczyna się w sobotę wieczorem, to jednak jest 
ona już Mszą św. niedzielną – Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego. W tradycji polskiej 
utarł się zwyczaj, że dopiero procesja rezurekcyjna 
oznacza Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół zachęca 
jednak do tego, aby nie rozdzielać tych dwóch 
wydarzeń – Wigilii Paschalnej i Rezurekcji, gdyż są 
one ze sobą ściśle związane, stanowią pewną jedność. 
Chcąc podkreślić ogromne znaczenie Wigilii Paschalnej 
łączymy ją z procesją rezurekcyjną. Liturgię Wigilii 
Paschalnej rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz. 
21.30 i na zakończenie Mszy św. odbędzie się 
uroczysta procesja rezurekcyjna. W związku z tym 
nie będzie już Rezurekcji w niedzielę o 6.00 rano. 
Pierwsza Msza św. w niedzielę wielkanocną zostanie 
odprawiona o godz. 8.00. Zachęcamy parafian do 
udziału w tej ważnej i uroczystej liturgii, jaką jest 
Wigilia Paschalna. Zachęcamy do przybycia również 
dzieci, aby wdrażały się w najistotniejsze obrzędy 
świąteczne. Po zakończeniu nocnej liturgii zapraszamy 
parafian na poczęstunek do domu parafialnego. 
Wszystkie panie, które chciałyby zrobić ciasto na to 
wspólnotowe świę towanie Zmartwychwstania 
Pańskiego, prosimy o kontakt. 

Adoracja wspólnot parafialnych  
- TRIDUUM PASCHALNE  

WIELKI CZWARTEK 
20.00 – 23.00   Semper Fidelis 
WIELKI PIĄTEK 
  8.00 – 12.00   Żywy Różaniec 
12.00 – 13.00   Dzieci + scholka 
13.00 – 18.00   Służba Liturgiczna 
21.00 – 23.00   Młodzież (prowadzi wspólnota Ucho igielne) 

WIELKA SOBOTA 
  8.00 – 12.00   Rada Parafialna 
12.00 – 16.00   Wieczernik 
16.00 – 20.00   Żywy Różaniec 
20.00 – 21.00 Różaniec Rodziców za Dzieci
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	Wielka Sobota
	NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 21 kwietnia 2018 r.
	PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
	22 kwietnia 2018 r.
	Adoracja wspólnot parafialnych
	- TRIDUUM PASCHALNE

