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Niedziela Palmowa
Z Ewangelii wg św. Jana (J 12,12-16)
„Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do
Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski! A gdy
Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska!
Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego
nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że
to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili”
Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który
miał miejsce właśnie w niedzielę poprzedzającą Jego
mękę. Jezus, chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim
objawom czci publicznej i uciekał, kiedy lud chciał
Go obwołać królem, dzisiaj pozwala prowadzić się
w triumfie. Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć,
godzi się, by Go publicznie ogłoszono Mesjaszem;
umierając bowiem na krzyżu, będzie w całym tego
słowa znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem
i Zwycięzcą.
Pozwala, aby Go uznano Królem, który posiada
szczególne cechy: jako pokorny i cichy wjeżdża do
miasta świętego siedząc na osiołku, a swoją godność
królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami i
pozwoli, aby napis, który to głosi, umieszczono tylko
na krzyżu.
Uroczysty wjazd do Jerozolimy jest
samorzutnym hołdem ludu dla Jezusa zdążającego
przez mękę i śmierć do pełnego objawienia swojej
boskiej godności królewskiej. Tłum wykrzykujący
hosanna, nie mógł pojąć całej doniosłości tego faktu,
lecz wspólnota wiernych powtarzająca go dzisiaj
może zrozumieć jego głębokie znaczenie. „Tyś jest
Królem Izraela i wspaniałym Synem Dawida. Ty,

który idziesz, o Królu błogosławiony, w imię
Pańskie... Oni wołali na cześć Twoją, a Ty szedłeś na
śmierć: my oddajemy Ci chwalę, bo Ty jesteś
Królem na wieki”(MR).
Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na
chwałę Chrystusa – Króla wiecznego, wówczas
bowiem lepiej zrozumieją Jego upokarzającą mękę
jako konieczną drogę do ostatecznego wywyższenia.
Nie chodzi więc o to, by towarzyszyć Jezusowi w
triumfie przez jedną godzinę, lecz by iść za Nim aż
na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu zatriumfuje
na zawsze nad grzechem i śmiercią. Te uczucia
wyraża Kościół, kiedy błogosławiąc palmy modli
się, aby lud chrześcijański wykonał zewnętrzny
obrzęd „z głęboką pobożnością, zwyciężając
nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe
dzieło zbawienia” Pańskiego. Nie ma piękniejszego
sposobu uczczenia męki Chrystusa jak upodobnić się
do niej, by wraz z Nim zwyciężyć nieprzyjaciela,
grzech. „Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i
wysłuchaj łaskawie modlitwy błagających Cię, a
nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci
Chrystusa, chwalebnego Króla, udziel łaski, abyśmy
byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych
uczynków (MR: Poświęcenie palm).
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NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – PALMOWA
LITURGIA KOŚCIOŁA
„...od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca
przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu
dzisiejszym obchodzimy pamiątkę wjazdu naszego Pana do
Jerozolimy, gdzie miał On spełnić Paschalną tajemnicę Męki i
Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z
głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy
uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w
zmartwychwstaniu i życiu.”
Z liturgii poświęcenia palm.
SYMBOL – Procesja z palmami, rusza do
kościoła przy śpiewie pieśni o
Chrystusie Królu. Procesja ta jest
wezwaniem do pójścia za Chrystusem i
do wyjścia naprzeciw tajemnicy
Paschalnej.

Poświęcenie palm i procesja
do kościoła o godz. 11.15
Droga Krzyżowa ze świecami
ulicami naszej parafii
o godz. 18.30.

CZYTANIA
W czasie poświęcenia palm: Mk 11, 1-10
We Mszy Świętej Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15
LITURGIA „KOŚCIOŁA DOMOWEGO”
Dobrze jest przygotować dla wszystkich gałązki palm, bazi. Palmami można
udekorować krzyże w domu. Jeśli to możliwe, to po południu można spędzić wspólny
czas na słuchaniu Ewangelii (J 12,12-16) oraz śpiewaniu pieśni o Chrystusie Królu.
W modlitwie pomocna może być Droga do nieba s. 147 n.
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia – 02 kwietnia 2012
7.00 - Za + Mariannę Hetmańczyk (od mieszkańców bloku z ul. Gogolińskiej)
18.00 - Za + męża Jerzego
- Za ++ Janinę i Aleksandra Ciuchak i ++ z rodziny.
Wtorek Wielkiego Tygodnia – 03 kwietnia 2012
7.00 - Za + Teresę Teska (od sąsiadów z ul. Sosnowej 1).
18.00 - Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak i d. w cz.
-Za + ojca Eryka Marek, ++ dziadków i ++ z rodziny.
Środa Wielkiego Tygodnia – 04 kwietnia 2012
7.00 - Za ++ rodziców Jakuba i Paulinę, + męża Alojzego, syna Joachima,
rodzeństwo i ++ z pokrew.
8.15 - Spowiedź św. dla dzieci.
18.00 - Za + żonę Danielę Lesiewicz z ok. 60 rocz. ur. (od mamy, męża i dzieci
z rodzinami).
- Za + żonę i matkę Genowefę Florek w 2 r. śm. oraz za ++ z rodziny Florek
i Kuczyński.
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Sakrament Pokuty jest podstawowym i najważniejszym sposobem przygotowania
do świąt. Treścią świąt, treścią całego Triduum Paschalnego, jest wyjście narodu
wybranego z niewoli Egipskiej. W Biblii niewola jest symbolem grzechu. Przez
sakrament pokuty my rzeczywiście wychodzimy z duchowej niewoli grzechu.
Dlatego jest życzeniem Kościoła, abyśmy czas Triduum Paschalnego, a więc już
od czwartku wieczora, świętowali w pełni pojednani z Bogiem. Dlatego też gorąco
prosimy, aby skorzystać ze spowiedzi do czwartku. W dobrym przygotowaniu się
do spowiedzi może nam pomóc Droga do nieba (od strony 249).
Okazja do spowiedzi:
Poniedziałek, Wtorek i Środa Wielkiego Tygodnia:
od godz. 6.30 do 9.00
od godz. 16.00 do 19.00
Wielki Czwartek
od godz. 600 do 1100 oraz od 1400 do 1700
Wielki Czwartek
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Biskup kieruje pytanie do prezbiterów: Czy chcecie być wiernymi szafarzami
tajemnic Bożych przez sprawowanie Eucharystii i innych czynności liturgicznych,
wypełniając wiernie posługę Słowa Bożego...
Następnie zwraca się do wiernych: Wy zaś, synowie najmilsi, módlcie się za waszych
kapłanów, ażeby byli wiernymi sługami Chrystusa...”
Z liturgii Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze

SYMBOL
Eucharystia jest sakramentem jedności. Najpierw kapłani z całej diecezji gromadzą się
wokół Biskupa na mszy Krzyżma. Wieczorem – rozpoczynając czas świętego Triduum
Paschalnego – gromadzimy się n Mszy Świętej koncelebrowanej we wspólnocie
parafialnej. Oleje (Krzyżma oraz olej chorych) poświęcone przez Biskupa będą służyły we
wszystkich parafiach przez cały rok do udzielania sakramentu chrztu oraz sakramentu
namaszczenia chorych. To także znak powszechności i jedności Kościoła.

CZYTANIA
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej:
Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W intencjach modlitewnych dobrze jest okazać wdzięczność Bogu za sakramenty
Eucharystii i kapłaństwa. Zachęceni słowami Biskupa módlmy się również za kapłanów
(np. DN str. 56, 125). Zgodnie ze starożytnym zwyczajem dobrze jest przedłużyć ucztę
Eucharystyczną wspólną, domową tzw. Agapą (czyli ucztą miłości). Może to być wspólna
kolacja po wieczornej Mszy Świętej. Można wykorzystać pieśni Eucharystyczne oraz
fragment J 13,1-15

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

4

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek – 05 kwietnia 2012 – Pamiątka ustanowienia Eucharystii
i sakramentu kapłaństwa
16.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ DLA DZIECI
19.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00
Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00

Wielki Piątek
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad
nami.”
Z liturgii Wielkiego Piątku

SYMBOL
Krzyż, dotychczas zasłonięty, zostaje na nowo ukazany
wiernym. Rozważanie tajemnicy krzyża – przez słuchanie Słowa
Bożego – skłania do adoracji. Dlatego w liturgii Wielkopiątkowej
spotykamy liturgiczną postawę leżącą. Jest to postawa wyjątkowa,
spotykana jeszcze tylko w liturgii święceń. Postawa ta, dając wiele
do myślenia, skłania do poważnej refleksji nad znakiem krzyża, nad tajemnicą zbawienia.

CZYTANIA
Iz 52, 13 – 53, 12; Hbr 4, 14 – 16; 5, 7 – 9; J 18, 1 – 19, 42
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W tym dniu warto pomyśleć o czasie przeznaczonym na adorację Najświętszego
Sakramentu przechowywanego w tzw. ciemnicy. W kościele są nabożeństwa drogi
krzyżowej. Można, zwłaszcza z osobami chorymi, odprawić to nabożeństwo w domu .

Wielki Piątek – 06 kwietnia 2012 - PAMIĄTKA MĘKI I ŚMIERCI
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
7.00 - ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY (przez cały dzień)
9.00 - DROGA KRZYŻOWA
16.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ DLA DZIECI
19.00 - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Adoracja przy Bożym Grobie do 22.00.
Dzisiaj obowiązuje post ścisły. W domach należy także zachować atmosferę powagi i milczenia. Warto
zrezygnować z oglądania telewizji i słuchania muzyki. Post nie obowiązuje osób chorych i dzieci.
Za udział w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.
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Wielka Sobota
LITURGIA KOŚCIOŁA
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła
tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a
radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.”
Z Orędzia Wielkanocnego - Exultet

SYMBOL
Cisza – oto, co powinno wybrzmieć tego dnia w naszych świątyniach! Z
wyjątkiem Liturgii Godzin (tzw. Ciemnych Jutrzni) Kościół nie zna innego
nabożeństwa, nie sprawuje się Eucharystii, ołtarz pozostaje obnażony. Tę ciszę i
ciemność grobu przerwie światło poświęconego ognia – „światło Chrystusa”.
Jednakże te obrzędy, sprawowane w sobotni wieczór należą już do Wigilii
Paschalnej – rozpoczynają dzień Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna będąc
modlitwą oczekiwania zawiera szczególnie duży wybór czytań.

CZYTANIA
Rdz 1, 1. 26 – 31; Wj 14, 15 – 15, 1; Iz 55, 1 – 11; Rz 6, 3 – 11;
Mk 16, 1 – 8.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W ciągu dnia poświęcamy odrobinę czasu na przygotowanie pokarmów do
poświęcenia (w naszym kościele do godz. 12 do 16). Zaplanujmy przede
wszystkim czas na osobistą adorację przy Bożym Grobie. Odwiedzając
kościół na poświęcenie pokarmów pamiętajmy o modlitewnym charakterze
tego dnia.
Podobnie jak w uroczystość Narodzenia Pańskiego dobrze jest poprzedzić
Wigilię Paschalną wspólną rodzinną wigilią – skromną ucztą. Udając się do
kościoła należy zabrać ze sobą świecę (paschał rodzinny) oraz wodę, która
jako poświęcona pozostanie w domu. W domach wyeksponować można świecę – paschał,
figurę (zdjęcie) Zmartwychwstałego.

Wielka Sobota – 07 kwietnia 2012 - Całodzienna Adoracja w Bożym Grobie
7.00 - ADORACJA PANA JEZUSA PRZY BOŻYM GROBIE
12.00 – 16.00

- BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH - (co godzinę)

19.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Zaleca się zachowanie abstynencji od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej.
Na liturgię Paschalną przynosimy świece. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
można uzyskać odpust zupełny.
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś
śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego.”
Z kolekty Niedzieli Zmartwychwstania

SYMBOL
Obchody Wielkanocy rozpoczynają się czuwaniem nocnym –
wspomnianą już Wigilią Paschalną. To czuwanie (łac. vigilare) jest
cechą życia chrześcijańskiego. Czuwanie zakłada gotowość na
spotkanie, gotowość do podjęcia dzieła... Cóż może innego czynić
Kościół, jak nie oczekiwać Zmartwychwstałego rozważając
podstawowe prawdy Ewangelii – wyprowadzenie z niewoli
grzechu i obdarowanie dziecięctwem Bożym, które przynosi
prawdziwą wolność? Liturgia słowa jest niezwykle bogata i
przewiduje aż 7 czytań ze Starego Testamentu.

CZYTANIA
Dz 10, 34 – 43; Kol 3, 1 – 4; J 20, 1 - 9

LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
Centralnym punktem w rodzinnym świętowaniu winno być
śniadanie wielkanocne. Na stole pojawia się Paschał rodzinny i
poświęcone pokarmy w Wielka Sobotę.
Na początku, można odczytać fragment Ewangelii Łukasza
(24, 36 – 43) i odśpiewać pieśń wielkanocną.

Niech w tym roku wszystkie dni Triduum Paschalnego
przypominają nam prawdę o miłości.
W Wielki Czwartek ukryta jest ona w służebnym geście umywania
nóg, a także w Eucharystii.
Wielki Piątek ukazuje nam Miłość w tajemnicy Krzyża
i zbawiennej ofierze podjętej za nas.
O miłości sobotniego dnia świadczy pragnienie namaszczenie
Umarłego, pomimo zamkniętego grobu.
Największe jednak wyznanie można uczynić
w spotkaniu ze Zmartwychwstałym, kiedy pyta:
„Czy kochasz więcej aniżeli inni?”
Wszystkim Parafianom i Gościom
życzymy obfitych łask na czas świętowania.
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Duszpasterze.
NIEDZIELA WIELKANOCNA - 08.04.2012
6.00 - REZUREKCJA Z PROCESJĄ
8.30 - Za + męża i ojca Marka, ++ teściów i ++ z pokrew.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci: Filip Fijałkowski
11.15 - Za + ojca Feliksa w rocz. śm., + mamę Aleksandrę, za ++ 2 braci, siostrę i ++ z rodziny i dusze w cz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże dla synów z rodzinami oraz całej rodziny Szumskich.
16.00 - Nieszpory wielkanocne.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 09.04.2012
7.00 - Za + ojca Alfreda Waloszek, + mamę Klarę, siostrę, brata, ++ teściów i dusze w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Agnieszki oraz za + męża Alojzego i o błog. Boże dla dzieci.
8.30 - Za + męża Antoniego z ok. ur., ++ rodziców, teściów i ++ z pokrew. Malcherek, Piechaczek i Goczoł.
10.00 - Za + ojca Władysława w 10 rocz. śm., brata Krzysztofa i dusze w cz.
- Za + ojca Jana Matuszczak w rocz. ur. oraz z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny.
11.15 - Za + matkę Marię w r. ś., + ojca Kazimierza, + męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, Jana i Władysława i teściową Walerię.
- Za + siostrę Marię w 4 rocz. śm., + brata Marka z ok. imienin i ++ z rodziny.
12.15 - Chrzest: Martyna Magdalena Styś, Bartosz Migas.
15.00 - Za ++ rodziców Anielę i Antoniego w kol. rocz. śm., ++ dziadków z obu storn i ++ z rodziny.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 10.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat...z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Antoniego oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Do B. Op. i św. o. Pio w int. syna Michała z ok. rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Mariannę Hetmańczyk (od mieszkańców z bloku z ul. Gogolińskiej).
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 11.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat...z ok. ur. Marii oraz o zdrowie w rodzinie.
8.15 - Msza szkolna.
17.00 - Za + męża Antoniego Smoszna
- Za ++ ojców Pawła i Franciszka, + rodzeństwo Mariusza i Stanisławę oraz wszystkich ++ z rodziny.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 12.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. syna Roberta oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + Mikołaja Łęgowy w 11 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + męża Piotra Kamińskiego, ++ rodz. Teresę i Franciszka Proksch, Alfonsa Kamiński i 2 żony oraz za ++ z rodzin
Proksch, Halor i Kamiński.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 13.04.2012 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + Teresę Teska (od Róż Różańcowych).
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
18.00 - Za + Katarzynę Szymon oraz za dusze w cz. i w pewnej int.
- Za + Mariannę Hetmańczyk w 30 dniu po śm.
- Za + Teresę Teska w 30 dniu po śm.
- Za + Jadwigę i Adalberta Ogaza, + Kanizego Ogaza, ++ Helenę i Michała Łukowskich.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 14.04.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 - Różaniec za parafian
18.00 - Za + męża Tadeusza Marciniaka w 2 rocz. śm., za ++ z rodziny Marciniak i Musielak.
NIEDZIELA II WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO– 15.04.2012
7.00 - Za + ojca i teścia Sylwestra, za jego ++ dwie żony, szwagra Antoniego i dusze w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w pewnej int.
8.30 - Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio... z ok. rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków
- Do B. Op. i MB Fat... w 49 rocz. ślubu Anieli i Aleksandra i o błog. Boże dla rodziny.
10.00 - Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
- Do B. Op., MB Fat. i Aniołów Stróżów... z ok. 10 rocz. ur. Karola i o błog. Boże dla rodziny.
11.15 - Za ++ Marię i Ludwika, za dwóch synów, za ++ rodziców z obu stron i dusze w cz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
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16.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.
Poświęcone dzisiaj palmy przypominają nam nie tylko tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ale przede
wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo.
Dzisiaj nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali. Wszystkich parafian zapraszamy na Pokutną Drogę
Krzyżową ulicami naszej parafii, która rozpocznie się o godz. 18.30.
W poniedziałek, 2 kwietnia rocznica śmierci Jana Pawła II, o godz. 18.00 Msza św.
W środę o godz. 8.15 spowiedź wielkanocna dla dzieci.
Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać do Wielkiej Środy włącznie.
Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.
Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia są największym świętem w Kościele.

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wszyscy wierni gromadzą się w tym dniu na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.
O godz. 16.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.
O godz.19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dorosłych.
Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
WIELKI PIĄTEK – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
W tym dniu Kościół zgodnie ze starożytną tradycją nie sprawuje Eucharystii.
W Wielki Piątek Kościół rozważa mękę Jezusa Chrystusa i modli się o zbawienie świata.
Od godz. 7.00 - całodzienna adoracja w ciemnicy.
O godz. 9.00 – Droga Krzyżowa (w kościele).
O godz. 16.00 – Liturgia Męki Pańskiej dla dzieci.
O godz. 19.00 – Liturgia Męki Pańskiej dla młodzieży i dorosłych.
Po liturgii, przeniesienie Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do godz. 22.00.
W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły (tzn. ilościowy i jakościowy).
Ofiary składana przez wiernych przy adoracji Krzyża Świętego i nawiedzeniu Bożego Grobu przeznaczone są na
utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa przy Bożym
Grobie. Wierni przychodzą do kościoła na czuwanie i modlitwę oraz na błogosławieństwo pokarmów
wielkanocnych przygotowanych na świąteczny stół.
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz.: 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00.
Wielkanocnym darem dzielimy się z biednymi i potrzebującymi ( będą przygotowane kosze ).
O godz. 19.00 Liturgia Wigilii Wielkanocnej (przynosimy świece).
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC
O GODZ. 6.00 MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA.
O godz. 10.00.Msza św. za roczne dzieci (z błog. dzieci i rodziców).
SAKRAMENT POKUTY – SPOWIEDŹ:
Wielki Poniedziałek, Wtorek ,Środa – od 6.30 do 9.00 i popołudniu od 16.00 do 19.00
Wielki Czwartek, Piątek , Sobota - rano od 7.00 – 11.00 i popołudniu od 16.00 do 17.00.
Wszyscy wierni do Wielkiego Czwartku powinni być już wyspowiadani. W Wielki Czwartek, Piątek
i Sobotę nie będzie zbyt wiele okazji do spowiedzi świętej ze względu na trwające przygotowania i udział
wszystkich kapłanów w obrzędach Świętego Triduum Paschalnego. PO OBRZEDACH.
Kolekta z Niedzieli Wielkanocnej – specjalna – przeznaczona będzie na budowę ołtarza relikwii błog. Jana Pawła
II zaś z drugiego dnia świąt – na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
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Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy największych tajemnic naszej
wiary życzymy wszystkim parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego

