
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

29.03.2015 Niedziela Palmowa 

1. Dziś przypada Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Kościół 
obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Prawdę o tych 
wydarzeniach wspominamy dzisiaj przez poświęcenie palm i uroczystą procesję do 
świątyni. 

2. Dzisiaj o 15:00 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W  
ostatnią niedzielę miesiąca czcicieli Ojca Pio zapraszam na spotkanie o godz. 15:00. 

3. Spowiedź święta w naszym dekanacie: poniedziałek Władysławowo: 9:00 – 
11:00 i 16:00 – 19:00, w środę u Nas: 17.30 – 19:00. 

4. Odwiedziny chorych i starszych w Naszej parafii w Wielki Wtorek przed 
południem. Chorych zgłaszamy w zakrystii. 

5. Przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego rozpoczniemy we wtorek o 17:00. 
Chętnych zapraszam do pomocy. 

6. Ceremonie Wielkoczwartkowe i Wielkopiątkowe rozpoczną się o godz. 19:00, 
natomiast Ceremonie Wielkiej Soboty – 20:00. Przynosimy świece na odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych. Plan adoracji w Biuletynie Parafialnym. 

7. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Ofiary zebrane 
podczas Adoracji Krzyża są przeznaczone na rzecz Grobu Chrystusa w Jerozolimie. 

8. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny tradycyjnie w Wielką Sobotę o 
godz. 12:00 i 15:00. Przynosimy skarbonki z Jałmużną Wielkopostną. 

9. Tradycyjnie  pod chórem jest wystawiona skarbonka z prośbą o ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego i  na świąteczną dekorację kościoła. Bóg zapłać. 

10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza Św. Rezurekcyjna o godz. 
6:00 i 11:00. 

11. O sprzątanie kościoła w dniach od 11 do 21 kwietnia prosimy Panie z ul. 
Kaperskiej od 53 do 75. 

12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć Biuletyn Parafialny i inną prasę katolicką. 
Zachęcam do lektury. 
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 WIELKI TYDZIEŃ  

Dobiega końca czas Wielkiego Postu, czas nawracania, pokuty i 
modlitwy. Przeżyliśmy Rekolekcje Wielkopostne, wyśpiewaliśmy 
Gorzkie Żale, przy stacjach Drogi Krzyżowej rozważaliśmy 
tajemnice Chrystusowej męki i zastanawialiśmy się czy ze swoim 
życiowym krzyżem idziemy razem z Nim. Jesteśmy po spowiedzi, w 
naszym sercu pokój, łaska i miłość. Im lepiej przeżyliśmy cały 

Wielki Post z tym większym zaangażowaniem włączymy 
się w Misterium Wielkiego Tygodnia.  
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową. W ten 
dzień Kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy, dla dokonania swego paschalnego 
misterium. Procesja z palmami symbolizuje nasz udział w 
"niebieskim Jeruzalem", do którego wprowadzi nas Chrystus, 

kiedy "z mocą i w majestacie" przyjdzie w chwale na końcu świata.  
  "Oto król twój idzie do ciebie [Jerozolimo], sprawiedliwy i 
zwycięski. Pokorny - jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy"  

                                                    [z Księgi Zachariasza]  

Po trzech latach publicznej działalności Jezus udaje się do Jerozolimy. Już 
przeczuwa, ze Jego życie biegnie ku końcowi. Koniec będzie bolesny, przeczuwa 
swoja mękę. Zaufał Ojcu do końca...  
U bram miasta wita go uroczyście tłum, trzymający w dłoniach gałęzie palmowe. 
Triumfalny wjazd niczego nie zmieni. Wołano: Hosanna! Słano przed nim swe płaszcze 
i gałązki. On wiedział, ze wkrótce ten tłum obróci się przeciw niemu. Jezus wjeżdża do 
Jerozolimy jako Król, ale cichy i pokorny - na oślęciu. 

W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się 
tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a 
szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie 
palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych. 



Słowo „ PASCHA” pochodzi od hebrajskiego  pesach, czyli przejście. Tak 
określane jest najważniejsze  święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyjścia 
Izraelitów z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Wydarzenia te były 
zapowiedzią wyzwolenia z niewoli grzechu, którego miał dokonać Jezus Chrystus. 

Triduum Paschalne, Triduum Sacrum (z łac. triduum - trzy dni) – najważniejsze 
wydarzenie w roku liturgicznym katolików oraz starokatolików, którego istotą jest 
celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), 
kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej. 

Wielki Czwartek  Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia 
w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie Msze 
św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem 
ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma 
(oliwa zmieszana z balsmem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie 
chrztu) i oleju chorych.  

We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną 
Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy Pańskiej". 
Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i 
Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na 
piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, 
do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i 
Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, 
Zmartwychwstania i Eucharystii.  

Wielki Piątek W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu 
męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie 
odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się 

uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego. 

Ścisły post, obowiązujący w Wielki Piątek i Środę 
Popielcową, pozwala na spożycie jednego sytego posiłku dziennie i 
ewentualnie dwóch lekkich posiłków rano i wieczorem. W czasie 
ścisłego postu należy powstrzymać się od spożywania mięsa i 
pokarmów zakazanych przez Episkopat.  

Wielka Sobota W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w 
pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie 
powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy 
pokarm ma swoje znaczenie: chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która 
zamieniła się w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, 
symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół 
błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło 
nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać 
uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.  

Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to 
naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. 
W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. 
Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej 
liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią 
również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem 
zmartwychwstania Chrystusa i wezwania " całego stworzenia do udziału w tryumfie 
Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.  

     Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigili ą Paschalną, czyli Mszą św. 
Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy. 

Liturgia Wigilii Paschalnej  jest najważniejszą celebracją w Roku 
Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę 
Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42). Wierni, 
posłuszni upomnieniu Ewangelii (Łk 12, 35 nn), trzymając w rękach zapalone świece. 
Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, 
zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Kapłani ubierają 
się w szaty mszalne koloru białego. 

Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna rano o godzinie 6:00 z 
Najświętszym Sakramentem, wokół kościoła, który okrąża się raz, lub trzy razy. 
Procesja jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego 
stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Jeśli odbywa się po Wigilii 
Paschalnej odbywa się bezpośrednio po modlitwie po komunii. Następnie udzielane jest 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam 
także paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego.  



Wielki Czwartek  -  dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa 

19:00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

Po mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do 
godziny 21:00 

Po adoracji ostatnie prace przy Grobie Pańskim. 

Wielki Piątek - dzień męki i śmieci Pana Jezusa 

Adoracja w Ciemnicy od godziny 9:00 do 19:00 

9:00 – 10:00 – Róża p. Joanny Konkel 

10:00 – 11:00 – Róża p. Bożeny Konkel 

11:00 – 11:30 – Dzieci szkolne (ks. Proboszcz)  

11:30 – 12:00 - Adoracja indywidualna  

12:00 – 13:00 – Róża Męska 

13:00 – 14:00 – Adoracja indywidualna 

14:00 – 15:00 – Młodzież (począwszy od Gimnazjum) i Liturgiczna Służba Ołtarza 

15:00 – 16:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

16:00 – 17:00 – Róża p. Bożeny Konkel 

17:00 – 18:00 – Róża męska 

18:00 – 19:00 – Adoracja indywidualna 

19:00    - Liturgia Wielkopiątkowa 

21:00 – 22:00 – Gorzkie Żale (3 części) 

22:00 - 23:00 – Adoracja indywidualna 

 

 

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim 

Adoracja przy Grobie Pańskim od godziny 9:00 do 20:00 

 9:00 – 10:00 – Róża Męska  

10:00 – 11:00 - Róża p. Brygidy Budzisz  

11:00 – 12:00 – Adoracja indywidualna 

12:00    – Święcenie pokarmów 

12:00 – 13:00 – Róża p. Joanny Konkel  

13:00 – 13:30 –  Dzieci szkolne (ks. Proboszcz) 

13:30 – 14:00 – Adoracja indywidualna 

14:00 – 15:00 – Róża p. Bożeny Konkel 

15:00   - Święcenie pokarmów 

15:00 – 16:00 – Młodzież (począwszy od Gimnazjum) i Liturgiczna Służba Ołtarza 

16:00 – 17:00 –  Róża p. Brygidy Budzisz 

17:00 – 18:00 – Róża p. Joanny Konkel 

18:00 – 19:00 – Róża Męska 

19:00 – 20:00 – Adoracja indywidualna 

20:00    - Ceremonia Wielkiej Soboty (przynieśmy świece na odnowienie 
Przyrzeczeń Chrztu Świętego) 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6:00  - procesja i Msza Święta - Rezurekcja 

11:00 – Msza Święta 

 



INTENCJE MSZALNE  
29.03. –5.04.2015 r. 

 

 

 

 

Niedziela Palmowa 
29.03.2015 

9:00 +za Edmunda Budzisz, Hannę Smus i 
Witolda Tutkowskiego oraz zmarłych z 
rodziny Tutkowskich 

11:00 + za Grzegorza Nowak 

Poniedziałek 
30.03.2015 

17:00 
 

+ za rodziców: Antoninę i Jerzego z 
okazji 31 rocznicy śmierci taty 

Wtorek 
31.03.2015 

8:00 
 

Do Przenajświętszej Krwi Pana 
Jezusa za zmarłych rodziców, siostry i 
braci na przebłaganie za popełnione 
grzechy w ich życiu 

Środa 
1.04.2015 

17:00 
 

17:00 

+ za rodziców z obojga stron, 
rodzeństwo i syna Karola 
+ za Romana Struck 

Wielki Czwartek 
2.04.2015 

19:00 
 

+ za Alojzego Jeka 
 

Wielki Pi ątek 
3.04.2015 

19:00 
 

Liturgia Wielkiego Piątku 

Wielka Sobota 
4.04.2015 

20.00 
 

+ za Parafian 

Niedziela 
Zmartwychwstania 
5.04.2015 

6:00 + za Józefa Lesner 
 

11:00 +za Józefa w dniu urodzin 
 


