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1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia. Na
pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy święcimy palmy. Ofiary zebrane podczas
rozprowadzanych przez Caritas palm i baranków świątecznych przeznaczone są na
wielkopostne dzieło miłosierdzia. Przy wejściu do kościoła są wystawione kosze, do których
można złożyć świąteczne dary dla ubogich.
2. Na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy dziś o g. 17.15.
TRIDUUM PASCHALNE - plan uroczystości
3. Wielki Czwartek:
Rano tylko w katedrze odprawiana jest Msza św. Krzyżma, podczas której
błogosławione są oleje używane do namaszczenia chorych, i krzyżmo św. służące do
namaszczenia podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania.
19.00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ - na pamiątkę ustanowienia
sakramentu Eucharystii i kapłaństwa (w górnym kościele).
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy (w dolnym
kościele) i adoracja do godz. 23:00.
godz. 22:50 - kompleta (tekst modlitwy będzie przygotowany)
4. Wielki Piątek - dzień Męki Pańskiej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 7.30 - 18.00 - dolny kościół
8.00 - Ciemna Jutrznia - dolny kościół (tekst modlitwy będzie przygotowany)
15.00 - Droga Krzyżowa i Nowenna przed Uroczystością Niedzieli Miłosierdzia górny kościół
19.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ a po niej Gorzkie Żale i adoracja do godz. 23:00.
Ofiary składane przy adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu
Pańskiego w Jerozolimie.
godz. 22.50 - kompleta (tekst modlitwy będzie przygotowany)
Przypominamy, że w Wielki Piątek wierni powyżej 14 roku życia są zobowiązani do
zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych - każdy, kto nie je
mięsa powinien podjąć inną formę umartwienia. Dodatkowo wierni między 18 a 60
rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do
zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia..
5. Wielka Sobota - Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy "Grobu Pańskiego".
To dzień ciszy, dzień Pana, który spoczywa w grobie, który zstępuje do otchłani, dzień, w
którym wszyscy Apostołowie zwątpili. Tylko „Maryja zachowała wiarę w dzień sobotni.
To dzień, w którym Kościół łączy się duchowo z Matką Bolesną, trwając na modlitwie
przy grobie Pana. To czas, kiedy trzeba w skupieniu posiedzieć przy śpiącym Bogu.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do godz. 18.00 (górny kościół)
8.00 Jutrznia (tekst modlitwy będzie przygotowany)
o godz. 18.00 kościół zostanie zamknięty i nastąpi przygotowanie do liturgii Wigilii
Paschalnej.
Błogosławieństwo pokarmów pod filarami przy wejściu do dolnego kościoła od
godz.10.00 do 14.30 co pół godziny. Podczas poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę
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będzie można złożyć skarbonki z jałmużną wielkopostną do przygotowanego kosza.
22.00 - MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ.
Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Na
tę liturgie przynosimy ze sobą świece. Będzie możliwość nabycia cienkich świec
liturgicznych z czystego wosku, których tradycja sięga początków chrześcijaństwa.
Świece te będą rozprowadzane w sobotę przed Liturgią Wigilii Paschalnej. Liturgię
zakończymy procesją rezurekcyjną.
Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
Spowiedź w Wielkim Tygodniu:
od poniedziałku do środy: rano 6.30-7.00. oraz od 17.30 do 18.30.
w Wielki Piątek od godz. 21.00 do 22.30.
w Wielki Czwartek, wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania spowiedzi nie będzie.
W pierwszy i drugi dzień Świąt nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. Pozostałe Msze św. w
tych dniach, według porządku niedzielnego.
Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę, przelewem na konto,
także za dzisiejszą tacę inwestycyjną składamy serdeczne Bóg zapłać.
Na koniec polećmy Bogu naszych zmarłych duszpasterzy naszej parafii, (polecanych w tej Mszy
św. NN), a także zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

