
 Niedziela Palmowa, czyli 
Męki Pańskiej, wprowadza nas w 
nastrój Świąt Paschalnych. Zachę-
cam, aby nie ograniczać się tylko 
do radosnego wymachiwania pal-
mami i krzyku: " Hosanna Synowi 
Dawidowemu!", ale zobaczyć dro-
gę jeszcze dalszą - Wieczernik, 
gdzie "chleb z nieba zstąpił". Po-
tem wejdziemy w ciemny ogród 
Getsemani, odczuwając dramat 
Jezusa uwięzionego i opuszczone-
go, zasmakujemy Jego cierpienia w 
pretorium Piłata i odrzucenie 
przez człowieka.                        

Niedziela Palmowa 

Poświęcenia pokarmów: 

9.00 - Taszów 

9.10 - Kocioł 

9.30 - Jerzykowice M. 

9.40 - Jawornica 

9.50 - Lasek Miejski 

10.00 - Lewin 

10.30 - Jeleniów (prawa stro-
na) 

10.50 - Dańczów 

11.15 - Gołaczów 

11.30 - Darnków 

11.45 - Jerzykowice W. 

12.00 - Jeleniów (lewa strona) 

12.15 - Jarków 

12.30 - Lewin 

12.45 - Krzyżanów 

AD 2021 Triduum Paschalne 

Wielki Tydzień 

Plan Triduum  
Paschalnego 
 
Wielki Czwartek - 

Msza wieczerzy Pań-
skiej o godz. 18.00 

Adoracja do godz. 
20.00 

 

Wielki Piątek -  

Droga Krzyżowa o 
15.00, Liturgia Męki 
Pańskiej o 18.00 

Adoracja do godz. 
20.00 

 

Wielka Sobota -  

Msza Wigilii Paschalnej 
o godz. 18.00 

 

W wielki Piątek i Sobo-
tę od godz. 9.00 adora-
cja przy Bożym Grobie. 

Spowiedź:  w Wielki 
Czwartek i Piątek, po 
Liturgii od ok. 19.30 

 

W Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskie-
go, Msze jak w każdą 
Niedzielę. 
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Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej 

 Msza nazywana Mszą świętą 
Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna Tri-
duum Paschalne. Będą to trzy święte 
dni, w czasie których rozważać bę-
dziemy ustanowienie Sakramentu Eu-
charystii i Kapłaństwa, mękę i śmierć 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, a tak-
że Jego Zmartwychwstanie. 
Dla chrześcijan rozpoczyna czas naj-
większych przeżyć religijnych. 
 Msza Wielkiego Czwartku 
przypomina Ostatnią Wieczerzę, któ-
rą Jezus Chrystus spożył ze swoimi 
uczniami. „Gorąco pragnąłem spożyć 
tę Paschę z wami, zanim będę cier-
piał... – czytamy w Ewangelii według 
św. Łukasza. Następnie wziął chleb, 
odmówiwszy dziękczynienie połamał 
go i podał mówiąc: „To jest Ciało mo-

je, które za was będzie wydane: to czyń-
cie na moją pamiątkę” Tak samo i kielich 
po wieczerzy mówiąc: „Ten kielich to 
nowe przymierze we krwi mojej, która 
za was będzie wylana”. 
 Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek jest dla nas szczególną okazją, 

by uczyć się od Chrystusa postawy 
służebnej. Obrzęd obmycia nóg ozna-
cza służbę i miłość Chrystusa! 
(okoliczności tegoroczne uniemożli-
wiają ten obrzęd) 

Wielki Piątek 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły 
(3 posiłki, bez mięsa, w tym jeden do sy-
ta). Jest to dzień męki i śmierci Jezusa. W 
żadnym Kościele nie odprawia się Mszy 
św. To kieruje naszą uwagę ku Kalwarii. 
Tam na Golgocie dokonało się zbawienie 
świata i zbawienie moje!  
Gromadzimy się w Kościele na Liturgii 
Męki Pańskiej. Kapłan ubrany jest w szaty 
koloru czerwonego. Czytamy teksty pro-
roka Izajasza i List do Hebrajczyków 
oraz opis Męki Pańskiej wg św. Jana 
ewangelisty.  Na początku Liturgii kapłan 
kładzie się na podłodze przed pustym 
ołtarzem. 
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 W modlitwie zanosimy do Boga uroczyste prośby za Kościół i świat odkupiony 
Krwią Chrystusa. Klękamy i z czcią całujemy drzewo krzyża.  
Karmimy się Ciałem Pańskim, które zostało wydane za nasze grzechy i jest zadat-
kiem naszej nieśmiertelności. Potem przenosimy Najświętszy Sakrament do sym-
bolicznego grobu Pańskiego. Ofiary składane na tacę przy adoracji Krzyża  prze-
znaczone na renowację i  utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie . 

 

Wielka Sobota 

 Jest to dzień czuwania przy sym-
bolicznym Bożym Grobie. Nie odprawia-
my Mszy świętej, czuwamy jak apostoło-
wie przy Grobie Pana. 
 
Święcimy pokarmy na stół wielkanocny, 
ale te pokarmy nabiorą znaczenia dopie-
ro po Nocy Zmartwychwstania, staną się 
symbolem odrodzenia i życia.  
 
W Wielką Sobotę po zapadnięciu zmro-
ku odprawiamy Msze Wigilii Paschalnej, 
jest to Noc Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Ta Msza stanowi szczytowy moment 
zarówno Świąt Wielkanocnych, jak i ob-
chodów całego Roku Liturgicznego. 
 
Według najstarszej tradycji Kościoła, ta 
noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wier-
ni trzymając w rękach zapalone świece, 
mają być podobni do ludzi oczekujących 
Pana, który powróci, aby – gdy nadejdzie 
– zastał ich czuwających. Wigilia Paschal-
na składa się z czterech części.  
 
Pierwszą jest Liturgia Światła, w której 
gromadzimy się wokół świecy paschalnej, 
symbolizującej Chrystusa. Po Liturgii 
Światła następuje Liturgia Słowa: rozwa-

żamy dzieła Boże, jakich Bóg dokony-
wał od początku dla swego ludu i w 
ten sposób umacniamy naszą wiarę w 
Boże obietnice.  
 
Trzecią częścią jest Liturgia Chrzciel-
na. Wszyscy zgromadzeni trzymając w 
ręku zapalone świece odnowimy 
Przymierze, które zawarliśmy z Bo-
giem w sakramencie Chrztu świętego. 
  
Ostatnia, czwarta część to Liturgia 
Eucharystyczna. Posilamy się przy Oł-
tarzu, który Pan przygotował swoje-
mu ludowi przez własną śmierć i 
zmartwychwstanie. 
 
Nietety z powodu okoliczności nie 
będzie także w tym roku procesji Eu-
charystycznej 



Wielki Tydzień    

 Wielki Piątek  

9.00–Róża Pani Czyżykow-
skiej 

10.00–Bractwo św. Antonie-
go 

11.00–dzieci przygotowujące 
się do I komunii świętej,  
dzieci rocznicowe i ich rodzi-
ce. 

12.00–Róża Pani Wandolskiej 

13.00–Róża Pani Matras 

14.00–ul. Obrońców Warsza-
wy i Chopina 

15.00–ul. Kościelna i pl. Ko-
ściuszki 

16.00–ul. Okrzei, Nad Poto-
kiem, Wodna, Słoneczna, Gra-
niczna, Topolowa, Lasek Miej-
ski 

17.00 – Jeleniów, Jerzykowice 
Wielkie i Małe, Gołaczów, 
Darnków, Dańczów, Jaworni-
ca, Zimne Wody, Jarków, Ko-
cioł, Taszów, Witów, Krzyża-
nów, Zielone Ludowe 

18.00 – LITURGIA WIELKIE-
GO PIĄTKU 

19.30 – młodzież i uczniowie 
naszej szkoły,  Wspólnota Ko-
munia i Wyzwolenie 

 

Wielka Sobota 

9.00   – Róża Pani Wandolskiej 

10.00 – Róża Pani  Czyżykow-
skiej 

11.00 – Róża Pani Matras 

12.00 – dzieci przygotowujące 
się do I komunii świętej, dzieci 
rocznicowe i ich rodzice 

13.00 – Wspólnota Komunia i 
Wyzwolenie 

14.00 – Jeleniów 

15.00 – Dańczów, Gołaczów, 
Jerzykowice Wielkie i Małe, 
Darnków 

16.00 – młodzież i uczniowie 
naszej szkoły, mieszkańcy Lewi-
na 

17.00 – Jarków, Witów, Zielone 
Ludowe, Jawornica, Zimne Wo-
dy, Krzyżanów 

18.00 – UROCZYSTA MSZA 
WIGILII PASCHALNEJ 

DLA CIEBIE ŻYCZE-
NIA! 

Obudź się Ty, który śpisz 
i powstań z martwych a 
oświeci Cię Chrystus…. 
Dla Ciebie Ja, Twój Bóg 
stałem się twoim sy-
nem… 
Dla Ciebie Ja, Twój Bóg 
zstąpiłem z nieba, przy-
szedłem na ziemię, a na-
wet dotarłem do czeluści 
ziemi. 
Dla Ciebie uczestniczy-
łem w ludzkiej słabości, a 
potem stałem się wolnym 
pośród umarłych. 
Dla Ciebie, który odsze-
dłeś z ogrodu raju ziem-
skiego zostałem wydany 
w Ogrodzie Getsemani w 
ręce Żydów i w ogrodzie 
przybito mnie do krzy-
ża… 
Powstań, odejdźmy 
stąd… 
To twój wróg sprawił, że 
wyszedłeś z ogrodu ziem-
skiego raju, natomiast Ja 
umieszczę Ciebie na Tro-
nie Niebieskim…dam Ci 
udział w życiu, które sam 
posiadam.  
Ks. Proboszcz 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 


