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1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, czas najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa
i przygotowania nas do
Wielkanocy.

2. W Wielki Czwartek (01.04) Msza św. Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o
godz.18.00. W tym dniu wspominamy ustanowienie
Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii
. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do miejsca przechowania – ciemnicy do godz.
21.00 trwać będzie adoracja.

3. W Wielki Piątek (02.04) Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. W tym dniu
rozważamy
Mękę Chrystusa i adorujemy
Krzyż. Kościół nie sprawuje tego dnia ofiary Mszy św. Obowiązuje post ścisły.

Po zakończeniu liturgii przez całą noc trwać będzie adoracja przy Grobie Pańskim. Można
wpisać się na listę czuwających.

4. W Wielką Sobotę (03.04) Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00. Podczas liturgii
przeżyjemy poświęcenie Paschału, rozważymy
Historię Zbawienia
, odnowimy
Przyrzeczenia Chrzcielne
oraz będziemy sprawować radosną
Eucharystię Wigilii Paschalnej
. Przez cały dzień adorujemy Grób Pański.

5. W Niedzielę Zmartwychwstania (4.04) Msze św. zostaną odprawione o godz. 6.00, 9.00.,
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10.30, 12.00 i 18.00.

6. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę adoracja przy Ciemnicy Grobie
Pańskim
trwać
będzie od godz. 9.00. Przeżywając ograniczenia związanych z pandemią wykorzystajmy czas
Triuduum Paschalnego
na indywidualne nawiedzanie świątyni w ciągu dnia i osobistą adorację Najświętszego
Sakramentu.

7. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę będzie odbywać się przed kościołem.
Święconki będziemy trzymać w swoich dłoniach, zachowując zalecany dystans. Wigilia
paschalna rozpocznie się w kościele. Procesja rezurekcyjna będzie przebiegać w sposób
symboliczny .

8. Przychodząc do kościoła, jeżeli zauważymy, że jest w nim ok. 30 osób pozostańmy na placu
przykościelnym. Przebywając w domach możemy przeżywać liturgię przez pośrednictwo
mediów.

9. Sakrament Pokuty będzie sprawowany w Wielkim Tygodniu do środy podczas Mszy św.
oraz południu podczas adoracji Najświętszego. Sakramentu.

Kancelaria parafialna czynna będzie do środy.

10. Gorzkie Żale z kazaniem dziś o godz. 17.15.
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