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Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne jest to
najwaŜniejsze wydarzenie w roku
liturgicznym chrześcijan, którego istotą
jest celebracja Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Chrystusa. Zaczyna
się od nieszporów (wieczorem) w Wielki
Czwartek i kończy się nieszporami
Niedzieli Zmartwychwstania.
Trwają zatem trzy dni. Trzeba je liczyć na
sposób Ŝydowski i liturgiczny, zgodnie z
którym początek nowego dnia następuje
wieczorem dnia poprzedniego. Nie wolno
ich oddzielać od siebie, poniewaŜ stanowią
jedno Święto, gdzie najwaŜniejszą częścią
jest noc z soboty na niedzielę. W tym
czasie skondensowana jest cała Tajemnica
Zbawienia.
Pierwsi
chrześcijanie
świętowali
Misterium Paschalne co tydzień, podczas
niedzielnej Eucharystii. Później zaczęto
bardziej akcentować doroczny obchód

Paschy, który dokonywał się w liturgii
Nocy Paschalnej.
„Triduum”
Łacińskie
słowo
triduum
oznacza
dokładnie „trzy dni”. Tradycja Kościoła
rzymskokatolickiego pozwala
jednakŜe rozumieć triduum równieŜ jako
trzy fazy misterium Odkupienia.
Etap pierwszy to poŜegnalna uczta, zwana
Ostatnią Wieczerzą, oraz zapowiedź
ofiary; etap drugi - wydarzenia Wielkiego
Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na
krzyŜu; część trzecia - spoczynek w grobie
i cud Zmartwychwstania. Nie jest to juŜ
okres
przygotowania,
lecz
czas
bezpośredniego uczestnictwa w celebracji
świąt.
Nazwa „Paschalne” – to nawiązanie do
Ŝydowskiej
Paschy
największej
uroczystości religii Ŝydowskiej. Samo
słowo Pascha wywodzi się z hebr.
pesach, co znaczy przejście i jest
wspomnieniem
wyjścia
narodu
izraelskiego z niewoli egipskiej. Było to
święto
wyzwolenia,
niepodległości.
Chrystus, kiedy spoŜywał Ostatnią
wieczerzę,
która
była
wieczerzą
paschalną,
wypełnił
symbole
starotestamentowe i nadał jej nową treść.
My świętujemy nasze wyzwolenie na
pamiątkę przejścia Jezusa ze śmierci do
Ŝycia, poniewaŜ w Chrystusie dokonuje się
nasze Przejście (Pascha). On przyjął nasze
grzechy, jest Barankiem Paschalnym.
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Wielki Czwartek
Tego dnia kościół sprawuje dwie liturgie:
Mszę KrzyŜma, (która nie naleŜy do
Triduum
Paschalnego)
oraz
Mszę
Wieczerzy Pańskiej. Msza KrzyŜma
Świętego, nazywana równieŜ Mszą
Olejów, jest sprawowana przed południem
przez biskupa w katedrze, gdzie gromadzą
się kapłani z całej diecezji, aby sprawować
liturgię razem ze swoim ordynariuszem. W
czasie tej Mszy Świętej biskup błogosławi
oleje chorych i katechumenów oraz
poświęca krzyŜmo. Jest ona znakiem
jedności prezbiterów ze swoim biskupem
w jednym i tym samym kapłaństwie i
posłudze Chrystusa.
Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się w
godzinach wieczornych, w czasie bardziej
sprzyjającym czynnemu uczestnictwu
wspólnoty
parafialnej.
Jest
ona
sprawowana na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy Jezusa z uczniami. Wieczerza
ta zawsze była pojmowana w szczególnym
związku z Męką Pana. Sam Jezus, gdy
rozdawał chleb
i podawał wino,
nazwał je swym wydawanym za ludzi
Ciałem i swoją przelewaną za nich Krwią.
Przed Mszą tabernakulum powinno być
puste, a na ołtarzu podczas Najświętszej
Ofiary konsekruje się tyle hostii, by
wystarczyło na dzień następny. Podczas
śpiewu "Chwała na wysokości Bogu" biją
dzwony, które po skończeniu tego śpiewu
wraz z organami milkną, aŜ do "Chwała na
wysokości" w Wigilię Paschalną.
Liturgia Słowa mówi o BoŜym nakazie
obchodzenia Paschy i podaje przepisy
odnośnie do spoŜywania wieczerzy
paschalnej. Tekst z listu do Koryntian jest
opisem
ustanowienia
Eucharystii.
Natomiast perykopa z Ewangelii św. Jana
wyjaśnia, iŜ Jezus do końca nas umiłował
oddając swoje Ŝycie za nas. Po Liturgii
Słowa, Celebrans dokonuje obrzędu

obmycia nóg wybranym męŜczyznom,
oznaczający słuŜbę i miłość Chrystusa,
który przyszedł nie po to, aby Mu słuŜono,
lecz aby słuŜyć. Znak obmycia stóp uczy
nas postawy miłości, pokory i słuŜby
wobec bliźniego.
Celebrowana
w
wielkoczwartkowy
wieczór Msza święta jest zatem
kontynuacją starotestamentalnej uczty
paschalnej, którą Jezus wzbogacił w
Wieczerniku o nowe treści. Te treści
przewijają się w liturgii w czterech
motywach:
- w wezwaniu do prawdziwej miłości,
popartym sceną umywania nóg uczniom,
- w ustanowieniu Eucharystii czyli Paschy
Nowego Przymierza,
- w uświęceniu wybranych przez
sakrament kapłaństwa,
- w przykładzie posłuszeństwa woli Boga
Ojca.
Po Komunii i modlitwie, w uroczystej
procesji, zanosi się Najświętszy Sakrament
do miejsca, gdzie będzie przechowywany.
Kaplica złoŜenia powinna być tak
przygotowana, aby sprzyjała rozwaŜaniom
i medytacji wiernych. Najświętszy
sakrament
jest
przechowywany
w
tabernakulum. Wierni zaproszeni są, aby
po Mszy Wieczerzy Pańskiej poświęcili
stosowną część nocy na adorację
Najświętszego Sakramentu.
Po mszy zdejmuje się obrusy z ołtarza,
przy którym była sprawowana liturgia.
Zwyczaj ten sięga do staroŜytnej tradycji
przygotowania ołtarza do celebrowania
Eucharystii.
Wielki Piątek
Wielki Piątek poświęcony jest męce i
śmierci Jezusa Chrystusa. W centrum
Liturgii znajduje się KrzyŜ.
Jest to dzień ścisłego postu, modlitwy,
wyciszenia
i
umartwienia,
czyli
uśmiercenia swojego egoizmu, zadania
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śmierci staremu człowiekowi. Nie jest to
dzień Ŝałoby, ale dzień Święta. Tego dnia
Chrześcijanie świętują.
Gdy Chrystus wchodzi w Paschę, w
śmierć, dla nas miłujących Jezusa nie moŜe
być nic waŜniejszego. Kościół jest
Oblubienicą Jezusa, a Oblubienica chce
przeŜywać to, co Oblubieniec.
Współczesna Liturgia Wielkiego Piątku
sprawowana jest po południu — ustalenia
wskazują bowiem, Ŝe Jezus umarł około
godziny piętnastej naszego czasu.
Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej.
Po dojściu do ołtarza kapłani klękają lub
padają na twarz i modlą się w milczeniu.
Po chwili rozpoczyna się Liturgia Słowa.
Po odczytaniu fragmentów proroctw
z Księgi
Izajasza,
mesjańskich
zapowiadających mękę Sługi Pańskiego
(Iz 52,13-53,12), i nowotestamentowego,
który tłumaczy istotę zbawienia (Hbr 4,1416; 5,7-9), następuje bardzo obszerny opis
Męki
Pana
Jezusa,
zaczerpnięty
z Ewangelii według św. Jana (J 18,119,42).
Przekazy ewangeliczne pieczołowicie
opisują poszczególne etapy ofiary Syna
BoŜego, począwszy od zdrady przez
Judasza, poprzez sąd Sanhedrynu, Piłata i
Heroda aŜ po wyszydzenie przez tłum,
drogę na Golgotę i śmierć krzyŜową.
Modlitwa Powszechna ma w Wielki Piątek
charakter szczególny. Kościół ogarnia
modlitwą cały świat i jego problemy,
nikogo nie wyklucza, zawiera w modlitwie
wszystkie sprawy.
Składa się ona z trzech części:
1wezwania, czyli podania
intencji, które w sposób uroczysty
śpiewa diakon lub kapłan;
2modlitwy ludu w ciszy, którą
kończy przewodniczący Liturgii
prezbiter;
3końcowej aklamacji ludu przez
modlitewne "Amen".

częścią
wielkopiątkowego
Kolejną
naboŜeństwa jest Adoracja KrzyŜa. Do
ołtarza przynosi się zasłonięty KrzyŜ
z wizerunkiem umęczonego Chrystusa.
Przy wtórze antyfony, podkreślającej
związek męki ze zbawieniem, kapłan w
trzech etapach odsłania cały krzyŜ. KsięŜa,
a następnie wszyscy wierni, podchodzą do
KrzyŜa, aby przez przyklęknięcie i symboli
osobiste
-czny
pocałunek
wyrazić
przyjęcie odkupienia.
TakŜe przez cały dzień w Wielką Sobotę,
aŜ do liturgii Wielkiej Nocy klęka się
przed KrzyŜem jak przed Najświętszym
Sakramentem.
Po adoracji KrzyŜa przygotowuje się ołtarz
oraz przynosi się konsekrowany podczas
Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, aby w czytelny sposób dokonało
się połączenie uczty z KrzyŜem. W Wielki
Czwartek Chrystus mówi: "To jest ciało
moje, które za was będzie wydane" (por.
Łk 22,19) – co oznacza, Ŝe Eucharystia jest
owocem drzewa KrzyŜa. Owoc drzewa
rajskiego przyniósł śmierć. Owoc KrzyŜa
przynosi Ŝycie (por. J 6,54). Chrystus daje
nam do spoŜywania owoc tego drzewa
abyśmy mieli Ŝycie.
Po przyjęciu Ciała Pańskiego, Najświętszy
Sakrament przenosi się do miejsca adoracji
i przechowania, do tzw. „grobu”. Zwyczaj
budowania grobu wywodzi się jeszcze
z Jerozolimy, gdzie wierni gromadzili się
w kolejnych
miejscach,
związanych
z męką Chrystusa — aŜ po miejsce
pośmiertnego spoczynku.
Wielka Sobota
Wielka Sobota, aŜ do zapadnięcia zmroku,
to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie
i dzień uwielbienia Chrystusa umęczonego
i złoŜonego w grobie. Liturgia Godzin
sięga do starodawnego oficjum, którego
treść koncentruje się na świętym i wielkim
szabacie Syna BoŜego, który odnowił
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dzieło
stworzenia.
We
wczesnym
chrześcijaństwie Wielka Sobota była
dniem ciszy i postu z powodu Ŝałoby
Apostołów. Po śmierci krzyŜowej i
złoŜeniu do grobu wspomina się zstąpienie
Jezusa do Otchłani. Według Tradycji
Apostołowie rozpierzchli się po śmierci
Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w
wierze, była Bogurodzica, dlatego teŜ
kaŜda sobota jest w Kościele dniem
maryjnym.
Od samego rana w Wielką Sobotę odbywa
się adoracja Najświętszego Sakramentu
złoŜonego do Grobu. Wierni oddają pokłon
KrzyŜowi. Główny ołtarz pozostaje
obnaŜony oraz odbywa się święcenie
pokarmów. Wielka Sobota jest jedynym
dniem w roku kiedy w Kościele nie jest
sprawowana Ŝadna liturgia. Modlitewna
zaduma i wyciszenie panują do późnych
godzin
popołudniowych.
Wieczorem
rozpoczynają
się
obchody
Wigilii
Paschalnej
w
myśl
przepisów
liturgicznych jej ceremonie naleŜą juŜ
jednak do Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego.
Wigilia Paschalna
i Niedziela Wielkanocna
Wigilia Paschalna jest szczytem całego
Triduum Paschalnego jak równieŜ i roku
liturgicznego. Tak jak naród Izraelski w
święto Paschy celebruje przejście z niewoli
Egipskiej do Ziemi Obiecanej, tak Kościół
w noc Wigilii Paschalnej świętuje przejście
ze śmierci do Ŝycia jakie dokonało się
dzięki śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej
posiada bogatą symbolikę: wszystko po to,
by pokazać, Ŝe sens istnienia Kościoła i
moc sakramentów są moŜliwe dzięki
Zmartwychwstaniu Jezusa, Ŝe to w tym
wydarzeniu mają one swój początek.
Wigilię Paschalną rozpoczyna Liturgia
Światła sprawowana na zewnątrz Kościoła.

Kapłan poświęca wtedy ogień oraz
Paschał, symbolizujący Chrystusa
Zmartwychwstałego
–
Światło
dla
wierzących. Kapłan kreśli na Paschale
krzyŜ, zaznacza pięć ran Chrystusa, litery
Alfa i Omega (Chrystus jest wieczny) oraz
bieŜący rok (Chrystus jest teraz).
Następnie w procesji wierni zapalają od
Paschału (który Kapłan niesie na czele
procesji) przyniesione świece (najlepiej od
swojego chrztu). Po dojściu do ołtarza
Kapłan śpiewa hymn zwany Orędziem
Paschalnym (Exultet). Warto zwrócić
uwagę na treść owego hymnu, gdyŜ jego
wymowa jest bardzo bogata i piękna.
Po
odśpiewaniu
hymnu
następuje
niezwykle rozbudowana w tym dniu
Liturgia Słowa, podczas której czytanych
jest 9 fragmentów z Pisma Świętego,
obrazujących
dzieje
zbawienia
od
Abrahama poprzez MojŜesza, Proroków aŜ
do Zmartwychwstania Chrystusa. Po
ostatnim czytaniu następuje uroczysty
śpiew hymnu „Chwała na wysokości”,
podczas którego biją wszystkie dzwony i
zapalone są świece na ołtarzu. Natomiast
przed Ewangelią śpiewane jest uroczyste
Alleluja oraz psalm allelujatyczny (którego
refren brzmi Alleluja, alleluja, alleluja),
które w liturgii Kościoła nie było śpiewane
od Środy Popielcowej.
Po homilii następuje Liturgia Chrzcielna.
Na początku wzywamy wstawiennictwa
naszych patronów (Litania do Wszystkich
Świętych). Następnie Kapłan święci wodę
zanurzając w niej trzykrotnie Paschał. W
tym momencie Liturgii odbywały ją się
chrzty. KaŜdy ochrzczony, trzymając
zapaloną od Paschału świecę odnawia
swoje przyrzeczenia chrzcielne, a więc
swoje przymierze ze Zmartwychwstałym.
Liturgia Eucharystii jest zwieńczeniem
obrzędów paschalnych. Uczestnicy Liturgii
przez Komunię świętą mają udział w Ciele
Chrystusa i Kościoła.
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Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie
Niedzieli Wielkanocnej.
Niedziela Wielkanocna jest trzecim –
ostatnim - dniem Świętego Triduum
i
jednocześnie
pierwszym
dniem
Pięćdziesiątnicy. Jest to czas pełen
wielkanocnej radości, u której podstaw
odnajdujemy cud zmartwychwstania.
Początkowo świętowanie kończyło się
mszą św. Wigilii Paschalnej. Później
jednak rozszerzono świętowanie na cały
dzień Niedzieli. Nawiązywano do ukazania
się aniołów przy grobie i wprowadzono
drugą mszę w ciągu dnia niedzielnego.
Poranną mszę rezurekcyjną poprzedza
uroczysta procesja z Najświętszym
Sakramentem.
Następnie ksiądz trzykrotnym śpiewem
oznajmia Zmartwychwstanie Chrystusa.
Idący w procesji ministranci niosą KrzyŜ i

figurę Zmartwychwstałego, kapłan zaś
trzyma przed sobą monstrancję z Hostią.
Procesja kończy się odśpiewaniem
dziękczynnego hymnu.
Po Soborze Watykańskim II zmiany
liturgiczne
przewidują
odprawienie
procesji rezurekcyjnej po godz. 24-tej w
nocy z Wielkiej Soboty na Wielką
Niedzielę. JednakŜe (dzięki staraniom
kardynała Stefana Wyszyńskiego) Polska
ma nadal dyspensę do odprawiania tej
procesji w niedzielny poranek. Zwyczaj
odprawiania procesji rezurekcyjnej w
niedzielny poranek ma w Polsce historię
około 200 lat. Wywodzi się z czasów
zaborów, gdy nie wolno było doprawiać tej
procesji w godzinach nocnych.

Opracowali:
Agnieszka i Marek Krupka
Anna Niedziela
Ewa Zdolińska

W ostatnim miesiącu odeszli do Pana:
śp. Dariusz Firlej, zm. 21.02.2011;
śp. Wojciech Machowski, zm. 24.02.2011;
śp. Apolonia Chludzińska, zm. 27.02.2011;
śp. Stanisław Warzywoda, zm. 03.03.2011;
śp. Jan Boruński, zm.03.03.2011;
śp. Zofia Prech, zm.08.03.2011;
śp. Lucyna Niedziela, zm. 09.03.2011;
śp. Andrzej Piotrowski 16.03.2011;
śp. Marek Wolsa 18.03.2011.
Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie!
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!
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Kawiarenka parafialna
Kawiarenka Parafialna działa. Zapraszamy wszystkich na ciasto, kawę i herbatę.
Bardzo dziękujemy wszystkim Parafiankom, które obdarowują nas pieczonymi przez siebie
ciastami. Bóg zapłać w imieniu całej Parafii !!!
Na dolnym poziomie budynku kawiarni moŜna zagrać w bilard, tenis stołowy oraz piłkarzyki.
Począwszy od przyszłego tygodnia sala gier będzie czynna równieŜ w poniedziałki i czwartki
w godz. 15.30-17.30.
Do tej pory do pomocy w Kawiarence zgłosiło się ok. 12 osób, które jako wolontariusze, będą
zajmować się obsługą kawiarni oraz sali gier w soboty oraz niedziele. Będą poświęcać swoje siły i
czas nieodpłatnie na rzecz naszej Parafii. Czekamy na kolejne osoby chętne do współpracy.
Istnieje takŜe moŜliwość skorzystania z sali Kawiarenki na uroczystości rodzinne,
a w soboty - zorganizowania urodzin dla dzieci z wykwalifikowanym Animatorem. Wszelkie
pytania prosimy kierować na adres mailowy: kawiarenka@swietateresa.pl
W Niedzielę Wielkanocną Kawiarenka będzie nieczynna.
Godziny otwarcia Kawiarni:
Sobota: 18.00-20.30;
Niedziela: 10.30-14.30 oraz 18.30-20.00

Wiadomości archidiecezjalne
Przygotowanie do beatyfikacji Sługi BoŜego Ojca Świętego Jana Pawła II
Piątek, 1 kwietnia, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego – finał projektu Most. KaŜdy mały jest
wielki, skierowanego do 6-latków, czyli dzieci urodzonych 6 lat temu, w roku 2005 – roku śmierci
papieŜa Polaka oraz do ich rodziców i opiekunów. W czasie tego spotkania organizatorzy chcą
zbudować most pokoleniowy.
Z piątku na sobotę, tj. z 1 na 2 kwietnia, 6. rocznica śmierci Sługi BoŜego Jana Pawła II – w
parafiach w archidiecezji warszawskiej odbywać się będzie modlitewne czuwanie wspólnot
parafialnych, w tym młodzieŜy i studentów.
Sobota, 2 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – cd. finału projektu Most. KaŜdy mały
jest wielki. Przez cały dzień zajęcia dla rodzin z dziećmi;
Sobota, 2 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – wieczorne czuwanie mieszkańców
Warszawy. RozwaŜania wokół wezwania do świętości na podstawie nauczania papieŜa Jana
Pawła II;
Niedziela, 3 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – koncert Pokolenia JPII –
koncert związany z 6. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Muzyka chóralna przeplatać się będzie z
fragmentami nauczania papieskiego;
Sobota przed Niedzielą Palmową, tj. 16 kwietnia, Diecezjalny Światowy Dzień MłodzieŜy –
w ośmiu kościołach stacyjnych archidiecezji warszawskiej młodzieŜ spotka się z księŜmi
biskupami. Hasłem spotkania będzie temat orędzia Ojca świętego Benedykta XVI do młodych:
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (Kol 2,7). Jako wzór budowania Ŝycia
na Chrystusie zostanie przedstawiony Jan Paweł II.
Wielki Piątek, 22 kwietnia – centralne naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej – tematem rozwaŜań,
prowadzonych podczas naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej będzie nauczanie papieŜa Jana Pawła II
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Wszystkie niedziele lutego, marca i kwietnia, godz. 21.00, Archikatedra Warszawska –
Przygotowania duchowe do beatyfikacji podczas Mszy niedzielnych. Kolejne tygodnie
poświęcone są wybranym tematom nauczania Jana Pawła II. W poznawaniu wybranych
zagadnień pomagają materiały filmowe, ulotki z fragmentami przemówień papieskich i homilia.

Ogłoszenia parafialne
1. NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej odbywają się o g. 17.00 dla dzieci oraz po Mszy św. o g.
18.00 dla młodzieŜy i dorosłych. Drogi KrzyŜowe dla dorosłych i młodzieŜy
przygotowywane są przez poszczególne Ruchy działające na terenie parafii;
2. Z piątku na sobotę, tj. z 1 na 2 kwietnia, 6. rocznica śmierci Sługi BoŜego Jana Pawła II o
godz. 21.00 odprawiony zostanie Apel Jasnogórski z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu do godz. 23.00
3. 8 kwietnia Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-śycie zaprasza na naukę
dotyczącą Triduum Paschalnego. Odbędzie się ona po wieczornej Drodze KrzyŜowej ok.
godz. 19.30 w Kawiarence Parafialnej.
4. 10 kwietnia o godz. 12.30, w 1-szą rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego w
Smoleńsku, zostanie odprawiona Msza Św. w intencji ofiar oraz ich rodzin.
5. 15 kwietnia po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się Droga KrzyŜowa ulicami Włoch.
RozwaŜania Drogi będą dotyczyć nauczania i osoby Sługi BoŜego Jana Pawła II. Tego
dnia nie będzie Drogi krzyŜowej dla dzieci o godz. 17.00. Trasa Drogi zostanie podana w
późniejszym terminie.
6. Gorzkie śale o godz. 17.15 w niedzielę;
7. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne dla dorosłych: poprowadzi ks. Prof. Mieczysław
Nowak, a dla dzieci i młodzieŜy – ks. Jacek Smyk – proboszcz z Ołtarzewa. Początek 27
marca w niedzielę.
Program rekolekcji:
Poniedziałek (28.03): Msza Św. o 7.00 i 8.00 z nauką rekolekcyjną;
9.15: rekolekcje dla szkoły podstawowej, kl.:0-3;
10.30: rekolekcje dla szkoły podstawowej, kl.: 4-6;
11.45: rekolekcje dla liceum;
13.00: rekolekcje dla gimnazjum;
18.00 oraz 19.00: rekolekcje dla młodzieŜy i dorosłych z nauką rekolekcyjną.
We wtorek i środę 29.03 oraz 30.03 – program jak wyŜej. We wtorek zamiast Mszy Św. o
godz. 19.30 – NaboŜeństwo Pokutne i Spowiedź.
8. Niedziela Palmowa: wszystkie Msze święte rozpoczynają się świeceniem palm na placu
kościelnym. Przed Mszą św. o godz. 12.30 odbędzie się procesja z palmami prowadzona
przez wspólnoty neokatechumenalne. Podczas kaŜdej Mszy św. będą zbierane dary dla
ubogich rodzin z naszej parafii.

9. TRIDUUM PASCHALNE w Parafii:
Wielki Czwartek
 Msza św. z udziałem dzieci o godz. 17.00;
 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00; po Mszy Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00;
Wielki Piątek
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 Jutrznia o godz. 7.00, po jutrzni Adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 17.00;
 Liturgia z udziałem dzieci o godz. 17.00;
 Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00, a po jej zakończeniu
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00.
Prosimy Parafian o czynne włączenie się w tę Adorację i zgłaszanie się na
modlitwę w wybranych godzinach, aby Jezus w Najświętszym Sakramencie
nigdy nie pozostawał sam w kaplicy Grobu Pańskiego. Zapisy będą
prowadzone w zakrystii.
Wielka Sobota
 Jutrznia o godz. 7.00 oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
19.30.
 Święcenie pokarmów – odbywać się będzie w Kaplicy św. Łazarza w
godz.: 8.00-15.00; przy okazji święcenia pokarmów zachęcamy
wszystkich do modlitwy w kaplicy Grobu Pańskiego oraz adoracji KrzyŜa
wystawionego w prezbiterium.
Wigilia Paschalna i Niedziela Wielkanocna
 Celebracja Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00;
 Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00.
10. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia BoŜego, połączona z dziękczynieniem za
beatyfikację Jana Pawła II odbędzie się: w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 22 i 23
kwietnia o godz. 15.00, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny 24 i 25
kwietnia - 17.15, 26-29 kwietnia – po Mszy św. o godz. 18.00, 30 kwietnia – po Mszy
św. o godz. 8.00
11. Kursy dla narzeczonych odbędą się 4-5 czerwca 2011. W sobotę kurs będzie odbywał
się w godz.: 9.15-17.45 z przerwą na obiad ok. godz. 13.00. W niedzielę Msza święta o
godz. 9.30. Po Mszy spotkanie przy kawie oraz rozdanie zaświadczeń o zakończeniu
kursu. Koszt - 100 zł od osoby; zapisy w kancelarii;
12. Koronka do Miłosierdzia BoŜego w piątki przed Mszą św. o godz. 8.00;
13. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.0011.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria jest czynna od 18.00 do 19.30.
14. Porządek Mszy świętych – dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00; Spowiedź 20 minut przed kaŜdą mszą świętą.
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