
TRIDUUM PASCHALNE I ŚWIETA WIELKANOCNE 2017
W PARAFII MATKI BO ŻEJ ZWYCI ĘSKIEJ 

WIELKI CZWARTEK:

1. O godz.  10.00 w SANKTUARIUM BOZEGO MIŁOSIERDZIA w Łagiewnikach odbędzie się  Msza św.
Krzyżma Świętego. Spotykamy się o godz. 8.45 (Obecność nadobowiązkowa +25 pkt).

2. O godz. 18.00 w Kościele Parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej a po niej przeniesienie Pana Jezusa
do Ciemnicy. Spotykamy się o godz. 17.15 w dolnej zakrystii (obecność obowiązkowa +25 pkt).

3. Po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej lektorzy z naszej wspólnoty podejmują 30 – minutową adorację Pana
Jezusa w Ciemnicy zgodnie z wywieszonym w dolnej zakrystii grafikiem. (obecność obowiązkowa +15 pkt).
Adoracja trwa od 20.30 do 23.00.

WIELKI PI ĄTEK:

1. O godzinie  6.30  ministranci,  zgodnie z  grafikiem wywieszonym w zakrystii,  rozpoczynają  30-minutowe
adoracje Pana Jezusa w Ciemnicy, która będzie  trwać do godziny 16.00. (obecność obowiązkowa +15 pkt). 

2. O godzinie 9.00 w Kościele parafialnym Jutrznia prowadzona przez młodzież (Obecność nadobowiązkowa
+10 pkt).

3. O godzinie 10.00 w kościele droga krzyżowa dla młodzieży. Zapraszamy lektorów i kandydatów na lektorów.
(Obecność nadobowiązkowa +10 pkt).

4. O  godzinie  11.00  w  kościele  droga  krzyżowa  dla  dzieci.  Zapraszamy  ministrantów.  (Obecność
nadobowiązkowa +10 pkt).

5. O godzinie 15.00 w kościele nabożeństwo w godzinie śmierci Pana Jezusa. (Obecność nadobowiązkowa +10
pkt).

6. O godzinie 15.00 w kaplicy przy ul. Goryczkowej odbędzie się Droga Krzyżowa. Informacja jedynie dla
ministrantów z kaplicy. (Obecność nadobowiązkowa +10 pkt).

7. O godzinie 18.00 Liturgia M ęki Pańskiej a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Spotykamy się w
zakrystii o 17.15. (obecność obowiązkowa +25 pkt).

8. Po Liturgii Męki Pańskiej lektorzy z naszej wspólnoty podejmują 30 – minutową adorację Pana Jezusa w
Grobie Pańskim zgodnie z wywieszonym w dolnej zakrystii  grafikiem. (obecność obowiązkowa +15 pkt).
Adoracja trwa od 21.00 do 24.00.

WIELKA SOBOTA:

1. O godzinie  6.30  ministranci,  zgodnie z  grafikiem wywieszonym w zakrystii,  rozpoczynają  30-minutowe
adoracje Pana Jezusa w Grobie Pańskim, która będzie  trwać do godziny 17.00. (obecność obowiązkowa +15
pkt). 

2. O godzinie 9.00 w Kościele parafialnym Jutrznia prowadzona przez młodzież (Obecność nadobowiązkowa
+10 pkt).

3. Od godziny 10.00 do 15.00, co pół godziny odbędzie się święcenie pokarmów w kościele, w kaplicy przy ul.
Goryczkowej święcenie pokarmów o godz. 10.30 i 14.30. Zachęcamy do służenia podczas święcenia. 

4. O godzinie 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej . Spotykamy się o godz. 18.00 w dolnej zakrystii. (Obecność
obowiązkowa +25 pkt).

NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. O godz. 6.30  procesja rezurekcyjna a po niej Msza Świeta. Spotykamy się o 6.10 w zakrystii. (Obecność
obowiązkowa +25 pkt).

2. W tym dniu Msze święte także o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 w Kościele oraz 8.00 i 11.00 w kaplicy. 

Proszę przejść na drugą stronę:



PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

1. Uroczysta suma o godz. 12.00. Spotykamy się o 11.30 w dolnej zakrystii. 

2. W tym dniu Msze święte także o 9.00, 10.30, 12.00, 14.00  i 18.00 w Kościele oraz 8.00 i 11.00 w kaplicy. 

3.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W trakcie całego Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych obowiązuje wszystkich elegancki ubiór i buty
galowe. Na uroczystych asystach (pogrubione na stronie 1) obowiązuje strój galowy. 

2. Bardzo prosimy aby do piątku  7 kwietnia przesłać  SMSem  lub przekazać  telefonicznie informację  dot.
braku dyspozycyjności  w konkretny dzień lub konkretną godzinę pod numer 690 480 025. Przykładowa treść
SMSa:
„Jan Kowalski, wyjazd Niedziela Wielkanocna po rezurekcji oraz w poniedziałek wielkanocny ok. 10.00 ”

3. Każda osoba otrzyma  specjalną  listę,  na  której  będzie  miała  wyszczególnione  godziny  dyżuru  podczas
adoracji w Ciemnicy i Grobie Pańskim a także wypisane najważniejsze informacje. 

4. Przed uroczystymi asystami będzie sprawdzana obecność! Wobec osób, które nie pojawią się w trakcie
obowiązkowych liturgii, a nie zgłoszą tego faktu wcześniej,  zostaną wyciągnięte konsekwencje. 

5. Prosimy zadbać również o sferę duchową. Każdy członek Liturgicznej Służby Ołtarza powinien być w stanie
łaski uświęcającej podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. 

6. Ministranci  i  lektorzy z kaplicy przy ul.  Goryczkow ej od Wielkiego Czwartku do Wielkiej  Soboty
posługują w kościele parafialnym!

Czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych jest najważniejszym okresem roku liturgicznego, który wymaga
od  nas  wzmożonej  posługi.  Prosimy wszystkich  o  zadbanie  o  elegancki,  galowy  strój  w  trakcie  uroczystości,
punktualność oraz obecność. Rodziców prosimy również o wyrozumiałość i mobilizację dzieci do posługi. 

Animatorzy LSO 


