
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Kochani Kandydaci do bierzmowania, Drodzy Rodzice, 

dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Działanie Boga jest niczym nie ograniczone, jedynie sercem i 

wolą człowieka. Nie ma takiego czasu, i takich okoliczności, w których nie mamy możliwości przyjąć 

Bożego daru zbawienia. Również i w te Święta Wielkanocne Bóg przychodzi do nas z darem 

zbawienia. Przychodzi, mimo drzwi zamkniętych. Mija czas Wielkiego Postu, wielkimi krokami 

zbliżamy się do okresu liturgicznego w Kościele, który nazywamy Triduum Paschalnym, kiedy to Pan 

Jezus dokona naszego zbawienia. Ponieważ nie możemy z racji epidemii modlić się w Kościołach, 

módlmy się w naszych domach. Można w pełni przygotować się do Świąt Wielkanocnych nie 

wychodząc z domu. Ojciec święty udzielił wszystkim ze względu na czas pandemii Odpustu 

Zupełnego, czyli pełnego pojednania z Bogiem i braćmi,  pod warunkiem uczestniczenia we Mszy św. 

telewizyjnej, przyjęcia duchowej komunii, modlitwy Ojcze nasz… w intencjach Ojca świętego oraz 

koniecznego pójścia do spowiedzi, kiedy pandemia minie.  Zachęcam, aby uczestniczyć w 

transmisjach internetowych z naszego parafialnego kościoła (lub innych transmisjach), pamiętając o 

przyjmowaniu Komunii św. duchowo. Po Baranku Boży wzbudzamy w sobie pragnienie przyjęcia Pana 

Jezusa. Nie mogę fizycznie spożyć Ciała Pańskiego, ale w pełni przyjmuję Pana Jezusa duchowo. 

Przypominam, że wskazane jest, aby rodzice podpisali wam indeksy. Mam nadzieję, że 

uczestniczyliście w rekolekcjach wielkopostnych o. Jacka Salija z wpisem do indeksu (s. 13 w indeksie) 

Proszę uczestniczyć w niedzielnych Mszach świętych telewizyjnych (TVP1 7.00; TVTRWAM 9.30; 

portal internetowy TVN24 11.00 albo z naszego kościoła - parafialny kanał YT  [link] g. 10.00).   

W najbliższym czasie Triduum Paschalne (s. 13 w indeksie): 10, 11, 12 kwietnia, kolejno: Wielki 

Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. 

W czasie kwarantanny szkolnej spotkań w kościele nie ma. 

 

Zbliża się NIEDZIELA PALMOWA (5 kwietnia), czyli niedziela Męki Pańskiej. 

 

W WIELKI CZWARTEK (Msza święta Wieczerzy Pańskiej) 

wieczorem, w dzień przed swoją męką i śmiercią na 

Krzyżu Pan Jezus spożył ze swoim najbliższymi 

współpracownikami, apostołami kolację -  Wieczerzę 

Pańską, aby się z nimi przed śmiercią pożegnać. Wtedy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa, 

aby w Komunii św. – maleńkiej Hostii, udzielanej przez księdza pozostać z nami aż do skończenia 

 

Pan Jezus uroczyście wjedzie na swym 

osiołku do miasta Jerozolimy, aby 

właśnie tam przelać za nas wszystkich 

swoją Krew. Przecierpi Mękę i umrze za 

nas na Krzyżu. W tym dniu odczytuje się 

Ewangelię Męki Pańskiej. Rozważamy jak 

Pan Jezus niewinnie umarł za nasze 

grzechy, bo sam był bez grzechu.  

Transmisja uroczystości z naszego 

kościoła (lub innego) na oficjalnym 

kanale YT parafii M.B. Wspomożycielki 

Wiernych [link] Niedziela Palmowa, 

godz. 10.00.  

 



świata. Wielki czwartek jest świętem kapłanów. Transmisja uroczystości Wielki Czwartek [link] (9 

kwietnia) godz. 19.00. 

TRZY DNI TRIDUUM PASCHALNEGO – TRZY DNI, W KTÓRYCH PAN JEZUS DOKONA 

PRZEJŚCIA ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA – ZMARTWYCHWSTANIA. 

W WIELKI PIĄTEK (10 kwietnia)  

 

 

.W WIELKĄ SOBOTĘ (11 kwietnia)  

 
W normalnych warunkach, w tym dniu święcimy pokarmy na stół wielkanocny „Święconkę-

koszyczek”. Wyjątkowo w tym roku pokarmy pobłogosławią wasi rodzice, mama albo tata. 

Przygotujcie piękny kosz: jaja, kiełbasa, chleb, sól, pieprz,  i pozostając w domach postępujcie zgodnie 

z rytuałem, który wysyłam w załączniku [rytuał poświęcenia pokarmów wielkanocnych]. Transmisja 

uroczystości Wielka Sobota [link], godz. 19.00. (wpis do indeksu) 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA (12 kwietnia)  

 

Najważniejsza Msza 

święta w całym roku 

liturgicznym – MSZA 

WIGILII PASCHALNE). W 

tym dniu Pan Jezus 

zostaje złożony w Grobie, 

gdzie oczekuje na 

Zmartwychwstanie. W 

parafii będzie 

symboliczny Grób Pana 

Jezusa i możliwość 

Adoracji Ciała Pańskiego. 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ Z ADORACJĄ 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO. W tym dniu Pan 

Jezus umiera za nas na Krzyżu, jest to 

pierwszy dzień Triduum Paschalnego. 

W tym dniu adorujemy Krzyż, klękamy 

przed Krzyżem na dwa kolana, jak 

przed Najświętszym Sakramentem. 

Zachęcamy, aby ustawić Krzyż w domu 

na stole, oddać szacunek Krzyżowi 

przez uklęknięcie na dwa kolana i 

ucałowanie Ukrzyżowanego Jezusa. 

Transmisja uroczystości Wielki Piątek 

[link] (10 kwietnia), godz. 19.00  (wpis 

do indeksu) 



 

Rano całą rodziną zasiadamy do śniadania 

wielkanocnego, modlimy się, dzielimy się święconką i składamy sobie życzenia.  

Już dziś życzę Wam i Waszym Rodzicom, aby w waszym sercu Pan Jezus prawdziwie 

zmartwychwstał i dał moc do pokonywania wszelkich trudności.  

W imieniu Ks. Proboszcza, wszystkich księży oraz sióstr zakonnych życzymy Błogosławionych 

Świąt, zdrowia i wszelkich potrzebnych darów duchowych i materialnych. 

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen. 

Ks. Andrzej Kunicki 

 

Zwykle przychodzimy rano na 

REZUREKCJĘ (Msza święta o 

poranku), aby na własne oczy 

ujrzeć PUSTY GRÓB i zawołać: 

Jezus Zmartwychwstał. 

Prawdziwie Zmartwychwstał. 

Alleluja! oraz uczestniczyć w 

procesji rezurekcyjnej, podczas 

której triumfalnie ogłaszamy, że 

Pan Jezus Żyje. W tym roku 

pozostajemy w domach. 

Transmisja uroczystości Niedziela 

Zmartwychwstania [link], godz. 

10.00. (wpis do indeksu) 

 


