
T r i d u u m   P a s c h a l n e 

Wielki Czwartek  - 1 kwietnia 2021 
 

16.oo  msza święta Wieczerzy Pańskiej  (z oprawą liturgiczną zwykłą)   
18.oo  msza święta Wieczerzy Pańskiej    
 

Po liturgii wieczornej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i 
adoracja                          w Ciemnicy do północy! 
 

Wielki Piątek  - 2 kwietnia 2021 
 

  7.3o  Droga Krzyżowa dla wszystkich 
 

 13.oo  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci   

14.oo  Droga Krzyżowa dla wszystkich 
 

 15.oo  rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego 
 

16.oo  Liturgia ku czci Męki Pańskiej     
18.oo  Liturgia ku czci Męki Pańskiej   

 

Po liturgii wieczornej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i 
adoracja przy Bożym Grobie do północy! 

Adorację w Ciemnicy tradycyjnie rozpocznie śpiewem pieśni pasyjnych nasz                             
Chór  Parafialny  SURSUM  CORDA.  
 

 

Wielka Sobota  -  3 kwietnia 2021 
 

Poświęcenie pokarmów od godz.10.oo do godz.15.oo co pół godziny.  
 

Oczekujemy na błogosławieństwo pokarmów na parkingu CARITAS, przed dużymi 
schodami od strony Osiedla Powstańców, ewentualnie na trawniku za Krzyżem Misyjnym.                                   
Po poświęceniu można wstąpić do kościoła na krótką modlitwę przy zachowaniu limitu                       
75 osób w kościele. 
 

17.oo  Wigilia Paschalna  (w wersji krótszej, ze zwykłą oprawą liturgiczną) 
19.3o  Wigilia Paschalna 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okazja do spowiedzi świętej: 
 

Pamiętajmy o ograniczeniach: w kościele może przebywać tylko 75 osób.  
Dlatego nie zostajemy w kościele jeżeli widzimy taką grupę już przebywających                          

w kościele osób!  W konfesjonałach w poniższych godzinach będzie jeden kapłan.                                   
W niektóre godziny dwóch księży spowiadających. 
 

Spowiedź od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy – rano przed mszami 
świętymi oraz:  
 

Wielki Poniedziałek  od godz.15.oo do godz.17.3o 

Wielki Poniedziałek od godz.19.oo do godz.20.oo 
 

Wielki Wtorek   od godz.15.oo do godz.17.3o 

Wielki Wtorek  od godz.19.oo do godz.20.oo 
 

Wielka Środa  od godz.15.oo do godz.17.3o 

Wielka Środa  od godz.19.oo do godz.21.oo 
 

Wielki Czwartek   od godz.  7.oo do godz.11.oo 

Wielki Czwartek   od godz.12.oo do godz.15.oo 
Wielki Czwartek   od godz.21.oo do godz.22.oo 

 

Wielki Piątek   od godz.  7.oo do godz.11.oo 

Wielki Piątek   od godz.21.oo do godz.23.oo 
 

Wielka Sobota  od godz.  7.oo do godz.11.oo 

 


