
Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. 
Jest to streszczenie przeżyć całej historii naszego Zbawienia.  
Program tych dni: 
  
WIELKI CZWARTEK  – o godz. 10.00 w Katedrze Gnieźnieńskiej Msza 
św. z poświęcenia Krzyżma wraz z odnowieniem przyrzeczeń Kapłańskich. 
Zaś u nas w kościele o godz. 19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i 
przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, adoracja do godz. 22.00. 
Bądźmy w tym dniu w kościele, bo to dzień ustanowienia Najświętszego 
Sakramentu i Kapłaństwa. (Pamiętajmy w tym dniu o Kapłanach, o 
modlitwę za nas też prosimy). Jeśli to dobrze rozumiemy, to na pewno w 
tym dniu przystąpimy do Komunii św. W tym dniu można uzyskać odpust 
zupełny za udział w uroczystym śpiewie „Przed tak wielkim Sakramentem”. 

WIELKI PI ĄTEK  – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w 
Ciemnicy od godz. 9.00. Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia – 
odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa o godz. 
15.00. Droga Krzyżowa w Rakowni o godz. 16.30. O godz. 19.00 
Liturgia M ęki Pańskiej na którą składa się: Liturgia Słowa Bożego, 
adoracja Krzyża, wspólna Komunia św., przeniesienie Pana Jezusa do Grobu 
oraz adoracja do godz. 22.00. Bądźmy w Wielki Piątek, aby zasłuchać się 
w opis Męki Pana Jezusa wg. św. Jana. Podejdźmy wtedy do Krzyża, aby z 
szacunkiem i czcią ucałować rany umęczonego Chrystusa. Po Liturgii Męki 
Pańskiej i krótkiej przerwie zapraszamy do wspólnego czuwania przy 
Grobie Pańskim. Ofiary składane w tym dniu przeznaczone są na utrzymanie 
miejsc świętych w Palestynie. OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY. Można 
także uzyskać odpust zupełny za udział w adoracji i ucałowaniu Krzyża. 

WIELKA SOBOTA  – adoracja Grobu Pańskiego od godz. 9.00. Liturgia 
Wigilii Paschalnej o godz. 21.00 (zmiana !!!) na którą składa się 
poświęcenie ognia, Liturgia Słowa i Eucharystia Wigilii Paschalnej, podczas 
której zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Bardzo prosimy o 
przyniesienie świec. Tego wieczoru po Mszy św. procesja rezurekcyjna 
wokół kościoła. Nade wszystko bądźmy w Wielką Sobotę – zasłuchajmy się 
w historię stworzenia świata, grzechu człowieka, odkupienia nas przez mękę 
Pana Jezusa i przywrócenia nam łaski – życia Bożego przez chrzest. W tę 
świętą noc usłyszymy radosne orędzie o zmartwychwstaniu, a rankiem 
ujrzymy pusty grób Jezusa Zmartwychwstałego, który do nas przyjdzie. 

Prosimy o przygotowanie sztandarów i feretronów do procesji. 

 

Serdecznie zapraszamy na całodzienne adoracje, tak w 
Wielki Piątek jak i Wielk ą Sobotę. 

 

JEZUS  JEST i CZEKA na każdego z nas ! 
 


