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1. Dziś przypada Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Jest to także pierwsza Niedziela miesiąca 
kwietnia. Po każdej Mszy świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlimy się o 
nowe powołania do służby w Kościele. 

2.Dzisiejszą Niedzielą rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia obejmujące Triduum 
Paschalne będące liturgicznym uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Mszy 
św. o godz. 1200 będzie przewodniczył bp. Andrzej Franciszek Dziuba.

3. O godz. 1500 ostatnie w tym Wielkim Poście Gorzkie Żale z nauką pasyjną.

4. Spowiedź Święta w Wielkim Tygodniu będzie możliwa w poniedziałek, wtorek i środę w czasie 
porannych Mszy Świętych o godz. 700, 730, 800 i 900 oraz po południu od godz. 1500 do godz. 1830 z 
zachowaniem zasad obowiązujących zgromadzenia religijne w czasie epidemii (możliwa obecność 
do 5 osób w kościele).

5. W wielką Sobotę nie będzie obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny.  Wyjątkowo 
można prywatnie w domu odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów dołączoną poniżej do 
ogłoszeń, do czego serdecznie zachęcamy.

6. Liturgia Triduum Paschalnego w Bazylice Katedralnej, zgodnie z wytycznymi Stolicy 
Apostolskiej zawartymi w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
będzie sprawowana według następującego porządku i określonych zasad:

WIELKI CZWARTEK
1000 - Msza Krzyżma  Bez udziału ludu.
1800 - Msza Wieczerzy Pańskiej  Bez udziału ludu.

WIELKI PIĄTEK
  900 - modlitwa brewiarzowa tzw. „Ciemna Jutrznia” Bez udziału ludu.
1500 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego Dopuszczalna obecność 5 osób.
1800 - Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża Bez udziału ludu.

WIELKA SOBOTA i REZUREKCJA W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
  900 - modlitwa brewiarzowa tzw. „Ciemna Jutrznia” Bez udziału ludu.
1500 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego Dopuszczalna obecność 5 osób.
1900 - Liturgia Paschalna Bez udziału ludu.
  600 - Rezurekcja. Bez udziału ludu.

Przebieg uroczystości będzie można śledzić w Internecie pod dostępnym na naszej stronie 
internetowej linkiem https://www.youtube.com/watch?v=mUkkNte1mIk .

7. Msze święte zarówno w Wielkim Tygodniu jak i w Święta Wielkanocne zamówione przez 
wiernych, których intencje zostały wcześniej zgłoszone i zapisane będą sprawowane przez 
kapłanów zgodnie z umówionym terminem i o wskazanej godzinie. Wiernych, którzy zgłosili swoje 
intencje na Mszę Wieczerzy Pańskiej i Liturgię Paschalną prosimy, aby uczestniczyli w nich 
duchowo, łącząc się z nami za pośrednictwem transmisji pod wskazanym linkiem. Osoby, które 
zamówiły terminy Mszy świętych, a nie zgłosiły jeszcze intencji prosimy o indywidualny kontakt z 
kapłanami.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy: +Śp. Bożenę Zacharską, +Śp. Leszka Salamona.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.



MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW 
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Modlitwę odmawia ojciec rodziny lub w razie w jego nieobecności matka albo 
najstarsze z dzieci.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

W uroczystość Zmartwychwstania mamy się radować podczas wspólnego 
świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego prosimy, aby przez 
naszą modlitwę Chrystus raczył pobłogosławić przygotowane pokarmy, a nam 
udzielił łaski pokoju i radości wypływających z prawdy o Jego zmartwychwstaniu.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką kazałeś uczniom przygotować 
paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch 
uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, 
aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją 
obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego 
Zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i 
zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu; 
pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, 
którym nakarmiłeś lud, słuchający Cię wytrwale na pustkowiu, i który po swoim 
zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław + to 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka 
paschalnego i świątecznych pokarmów, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej 
Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław + te jajka, znak nowego 
życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić wzajemnie 
radością z tego, że Ty jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty 
Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


