
WIELKI TYDZIEŃ 

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa 

- spowiedź od godz. 15.00 do 17.00, kapłani będą dyżurować w kościele.  

Spowiedź z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Wielki Czwartek 

- spowiedź od 9.00 do 17.00 i od 18.30 do 21.00 (jw.) 

- 17.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej, po mszy adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 21.00. W tym roku nie organizuje się ołtarza 

wystawienia (ciemnicy).  

Wielki Piątek 

- spowiedź od 9.00 do 14.30 i od 17.00 do 21.00 (jw.) 

- 15.00 - Liturgia Wielkiego Piątku, po liturgii możliwość adoracji krzyża 

(przez przyklęknięcie) i adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie 

Pańskim do 21.00 

Wielka Sobota 

- spowiedź od 9.00 do 17.30 (jw.) 

- zachęcamy do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do 18.00 

- w tym roku pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach 

przed śniadaniem wielkanocnym (obrzęd poniżej). 

- 18.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej 

- od 19.30 do 24.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

Wielkanoc 

- 6.00 - Msza Rezurekcyjna (bez procesji) 

 

W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób 

sprawujących posługę, przypominamy, że uczestnictwo w celebracjach Triduum 

Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem 

nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam 

wszystkich wiernych naszej Parafii do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła 

w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego 

przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube 

ArchiBial Media. 

Pod chórem dostępne są świece Caritas – Paschałki. 

 



 

 

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ? 

 

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu 

ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni 

przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy 

w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez 

miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, 

jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8). 

 

1. W czasie transmisji Mszy św. 

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. 

Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba 

wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego 

zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a 

także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne 

modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa. 

 

2. Poza transmisją Mszy św. 

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi 

Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej 

formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym 

przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu 

pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę 

Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”. 

 

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA 

 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w 

swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, 

niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci 

mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź 

do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość 

ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. 

Amen. 

 

 

 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

  

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

  

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest 

bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

  
Albo: 

  

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co 

będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 

wszystko będzie wam dodane”. 

  
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

  

Módlmy się. 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 

ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać 

będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas 

jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

  
Wszyscy: Amen. 

  
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

Uczniowie poznali Pana. Alleluja 
 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

  

Módlmy się: 

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam 

pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył 

nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go 

udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

  
Wszyscy: Amen. 


