
<< Program na Wielki Tydzień >> 

Od czwartku wszystko w górnym kościele 

Wielki Poniedziałek > msze św. o 6.30 – 7.00 – 18.00 spowiedź od 17.30 dolny kościół  

Wielki Wtorek >>>>> msze św. o 6.30 – 7.00 – 18.00 spowiedź od 17.30 dolny kościół  

Wielka Środa >>>>>> msze św. o 6.30 – 7.00 – 18.00 spowiedź od 17.30 dolny kościół  

Wielki Czwartek 

Mszy św. rano nie ma. Katedra Oliwska 10.00 msza św. Ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa, odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, poświecenie Krzyżma św., Oleju Chorych i 

Katechumenów. 

U nas >> 19.00 Msza św. Ostatniej Wieczerzy, czyli Ustanowienia Najświętszego Sakramentu. 

Po mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do 24.00. 

Specjalna adoracja w intencji uświęcenie kapłanów i o powołania do kapłaństwa. Szczególnie 

my teraz widzimy w naszej parafii, brak kapłanów. Ta adoracja będzie trwała w trzech 

grupach od /24.00 do 3.00/ od /3.00 do 6.00/ i od /6.00 do 9.00/. Poszukujemy chętnych do 

tej adoracji. Lista w księgarni i w zakrystii. 

Wielki Piątek  

W tym dniu nie ma mszy św. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 9.00 do 20,.00. 

Spowiedź św. od godziny 9.00 do 17.00, dodatkowo w godzinach od 10.00 do 13.00 

spowiadać będzie ojciec duchowny naszego Seminarium ks. Jan Uchwat. 

DROGA KRZYŻOWA godz. 14.30. Po Drodze Krzyżowej > Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

To jest Początek nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w drugą 

Niedzielę Zmartwychwstania 24.04.2022 r. Nowenna codziennie po mszy św. wieczornej. 

O godzinie 19.30 odśpiewamy Gorzkie Żale. 

O godzinie 20.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej, modlitwy za wszystkie stany Kościoła, adoracji  

Krzyża i komunia św., przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i adoracja do 24.00. 

Spowiedź po nabożeństwie w ograniczonym stopniu. 

Wielka Sobota 

Adoracja Pana Jezusa w Grobie od 9.00. 

Spowiedź św. od 9.00 do 16.00, dodatkowo od 10.00 do 13.00 spowiadać będzie ks. Jan 

Uchwat. 

Święcenie pokarmów w dolnym kościele od 9.00 do 15.00 co pół godziny. Następne o 16.00 i 

17.00 lub według potrzeb. 

Msza św. Rezurekcyjna o godzinie 21.00 poprzedzona poświeceniem ognia, paschału, wody 

chrzcielnej, odnowieniem przyrzeczeń chrztu św. następnie Msza św. z procesją Rezurekcyjną  

Kto uczestniczy w mszy św. w sobotę o 21.00 nie musi być, w pierwsze święto w kościele. Kto 

przyjdzie może drugi raz przyjąć komunię św. W pierwsze Święto Zmartwychwstania nie ma 

mszy św. o 7.00 i 20.00. 

W drugi dzień Świąt Zmartwychwstania msze św. jak w każdą niedzielę: 7.00, 8.00, 9.30, 

11.00, 11.15, 12.30, 18.00, 20.00. 


