
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy.  

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 wszyscy możemy z racji epidemii modlić się w 

kościołach, módlmy się w naszych domach. Zachęcam, aby uczestniczyć w transmisjach 

internetowych z naszego parafialnego kościoła na kanale 

YT https://www.youtube.com/channel/UCx_N8STqs0mUGlMS1UuXuMw , skrót  

adresu https://tiny.pl/7h55h oraz w niedzielę 

Transmisje telewizyjne: 

– godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach) 

– godz. 9:00 – Polsat News (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie) 

– godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze) 

– godz. 10:30 – Polsat Rodzina (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie) 

– godz. 10:55 – TVP 1 (Jasna Góra) 

– godz. 13:00 – TVP Polonia, 

pamiętając o przyjmowaniu Komunii św. duchowo.  Po Baranku Boży wzbudzamy w sobie pragnienie 

przyjęcia Pana Jezusa słowami: „Nie mogę Panie Jezu przyjąć Komunii św. w kościele, proszę przyjdź 

do mnie w Komunii duchowej” czy modlitwa A z naszej „Wielkopostnej zdrapki” czy swoimi słowami. 

Mam nadzieję, że: 

1) uczestniczyliście w rekolekcjach szkolnych online, które wysyłałem mailem czy na teamsach 

bądź w TVP3 (wpis indeks str. 14).  

2) że uczestniczyliście przynajmniej w jednej Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (wpis indeks 

str. 13) 

3) że uczestniczycie w Mszy św. niedzielnej czy to w kościele czy poprzez transmisje. Koniecznie 

proszę potwierdzać Wasze uczestnictwo podpisem w indeksie, jeśli nie w kościele, to w domu 

indeks podpisują rodzice.  

W najbliższym czasie obowiązkowo Triduum 

Paschalne (s. 13 w indeksie): 2, 3 i 4 kwietnia, 

kolejno: Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 

Zmartwychwstania. Linki do transmisji znajdziecie 

poniżej. 

Proszę pilnować spotkań online z animatorami. 

 

Zbliża się NIEDZIELA PALMOWA (28 marca), czyli 

niedziela Męki Pańskiej. 

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.  

 Transmisje telewizyjne: 

– godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach) 

– godz. 9:00 – Polsat News (Świątynia 

Opatrzności Bożej w Warszawie) 

– godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica 

Cudownego Obrazu na Jasnej Górze) 

– godz. 10:30 – Polsat Rodzina (Świątynia 

Opatrzności Bożej w Warszawie) 

– godz. 10:55 – TVP 1 (Jasna Góra) 

– godz. 13:00 – TVP Polonia 

 

https://www.youtube.com/channel/UCx_N8STqs0mUGlMS1UuXuMw
https://tiny.pl/7h55h


 

W WIELKI CZWARTEK (1 kwietnia) - 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 świata. Wielki czwartek jest świętem kapłanów. Transmisja 

uroczystości Wielki Czwartek https://tiny.pl/7h55h [link] (1 kwietnia) godz. 19.00 

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

PRZEJŚCIA ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA – 

ZMARTWYCHWSTANIA. 

W WIELKI PIĄTEK (2 kwietnia)  

 

 

W WIELKĄ SOBOTĘ (3 kwietnia)  

 

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 

https://tiny.pl/7h55h [link] (2 

kwietnia), godz. 19.00  (wpis do 

indeksu) 

https://tiny.pl/7h55h
https://tiny.pl/7h55h


 
W tym dniu również Święcimy Pokarmy, w naszej parafii będzie możliwość od 9.00 do 16.00. 

Przygotujcie piękny kosz: jaja, kiełbasa, chleb, sól, pieprz, inne. Można również poświęcić pokarmy w 

domu, co czyni mama albo tata, wyjątkowo w czasie pandemii [rytuał poświęcenia pokarmów 

wielkanocnych]. Transmisja uroczystości Wielka Sobota 3 kwietnia https://tiny.pl/7h55h  [link], godz. 

19.30. (wpis do indeksu) 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA (4 kwietnia)  

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, duszpasterz kandydatów do bierzmowania 

 

 

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. 

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.  

Transmisje telewizyjne, jak w niedzielę 

palmową i inne niedziele. 
 

 

https://tiny.pl/7h55h

