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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  
na Barbarce i w Domu  

Pomocy Społecznej: zawieszone 
w święta zniesione:

00 00 00 007 ,  9 , 17 , 18  
w dni powszednie:

00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

15 00 00 009  -10  oraz 17  -18  
sobota  nieczynne 

 PORADNIA  DLA  NARZECZONYCH
 I MAŁŻEŃSTW:

każdy wtorek godz. 18:00

PORADNIA  RODZINNA:
każdy wtorek godz. 15:00 -20:00

tel: 605 638 203  Regina  Zielińska

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40

kancelaria: 56  610-22-41
 ks. proboszcz:  56 610-22-42

księża  wikariusze:

ks. Bartłomiej 
Surdykowski 56 610-22-46  

ks. Tomasz Recki:  56 610-22-45

Rezydent:
 ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43  

  

ŚWIĘTY  JÓZEFIE,
MÓDL SiĘ ZA NAMI
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ŚW.  JÓZEF  ŚWIĘTY NA TRUDNE CZASY

W grudniu 2020 papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa, który 
potrwa do grudnia 2021 roku. W związku z panującą epidemią na 
razie nie można organizować wielkich celebr i uroczystości ku 
czci tego świętego. W tym roku Kościół stawia przed nasze oczy 
na nowo postać św. Józefa. Św. Józefa, który stał się opiekunem 
świętej rodziny, ale, który jest także opiekunem Kościoła 
Świętego. 

Dziwna to postać i bardzo tajemnicza. W Biblii nie mamy 
zapisanego ani jednego Jego słowa, stąd wiemy o Nim bardzo 
niewiele. Pochodził z rodu Dawida, był zaślubiony z Maryją. 
Tradycja podaje, że był sporo od Maryi starszy, że zmarł, zanim 
Chrystus  rozpoczął  swoją  publ iczną dzia ła lność.  
 Józef był cieślą, człowiekiem pracy, zapewne niezbyt 
zamożnym. Miał swoje życiowe plany. Zapewne chciał żyć 
spokojnie i po cichu, chciał mieć kochającą rodzinę. Kochał 

Maryję, z którą był zaślubiony. Oto nagle znalazł się w sytuacji, której za nic nie mógł 
zrozumieć: Maryja spodziewała się dziecka i Józef dobrze wiedział, że to nie on jest 
ojcem. W pierwszej chwili chciał Maryję potajemnie oddalić, aby nie narażać jej na 
surową karę za cudzołóstwo. Dopiero Boża interwencja zmieniła Jego plany. Józef 
uwierzył Bogu i od tej pory stał się ziemskim opiekunem Jezusa. Uwierzył, choć do 
końca ani nie znał, ani tym bardziej nie rozumiał Bożych planów. Zapewne liczył na to, 
że Pan Bóg będzie się wyjątkowo troszczył o swojego Syna. Ale całe jego życie stało się 
czymś, czego na pewno się nie spodziewał. Tymczasem najpierw trzeba było wędrować 
do Betlejem z ciężarną żoną, a potem cierpieć, bo nie znalazło się miejsce i Dzieciątko 
urodziło się w jakiejś szopie. Zaraz potem z tym malutkim Dzieciątkiem trzeba było 
uciekać do obcego kraju, do nieznanych ludzi. A później, kiedy Jezus miał 12 lat trzeba 
było przez 3 dni szukać Go w Jerozolimie pełnej pielgrzymów. Okazało się, że Jego życie 
było o wiele trudniejsze niż się spodziewał. Mimo tego nie ma w Ewangelii ani jednego 
słowa skargi, która by od Niego wypłynęła. Patrząc na św. Józefa widzimy jak bardzo 
trudno jest zrealizować wolę Bożą w swoim życiu. Co może powiedzieć św. Józef 
dzisiejszemu światu, dzisiejszemu człowiekowi, każdemu z nas?

Może to, że w każdej sytuacji życia można bezgranicznie zaufać Panu Bogu. 
Może to, że nie trzeba wcale rozumieć do końca Bożych planów, nawet w swoim życiu. 
Może to, że być mężczyzną, mężem, ojcem, to przede wszystkim znaczy troszczyć się, 
być odpowiedzialnym, że kochać, to znaczy dawać samego siebie dzień po dniu, dawać 
swoją pracę, opiekę, poświęcenie.   Może tego, że nie ten jest wielkim człowiekiem, 
który dużo i pięknie mówi, ale ten, kto cicho i bez wielkiego rozgłosu potrafi czynić dobr 
Wiemy, że św. Józef w swojej konkretnej sytuacji zaufał Bogu bardziej, niż racjom 
rozumu. „Wbrew nadziei, uwierzył nadziei” i uczynił tak „jak mu polecił Anioł Pański”. 
Także i on, podobnie jak Maryja, wypowiedział Bogu swoje „tak”  niech się dzieje w 
moim życiu według woli Pana Boga.
 Mówią czasem ludzie, że życie człowieka nie jest usłane samymi różami. 
Czasem dają o sobie znać także i kolce. Bywają chwile zwątpienia i braku nadziei. 



Przechodzimy przez taki lub inny kryzys. Martwimy się o rodzinę, o najbliższych, o 
siebie samych. Trosk na tym świecie nie brakuje nikomu. Nie zawsze wiemy co i jak 
należy zrobić. Którą drogą pójść. Dziś spotykamy człowieka, który potrafi nas 
zrozumieć: św. Józef  Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Dziś dziękujemy Panu 
Bogu za dar Patrona tych ludzi, którzy gubią się w swoim życiu i tracą nadzieję. Nie 
lękajmy się nigdy zawierzać kłopotliwych sytuacji św. Józefowi! Przeciwnie, z wiarą i 
ufnością powierzajmy Mu wszelkie trudne sprawy, szczególnie te związane z życiem 
rodzinnym! Jego przecież, św. Józefa, wybrał sam Bóg na Opiekuna Zbawiciela. Święty 
Józef wie jak i gdzie, a przede wszystkim u Kogo w życiu należy szukać nadziei i jakie 
drogi ku niej prowadzą.
 Człowiek cichy i spokojny, nie zabiegający o własną chwałę, sprawiedliwy i 
roztropny, usuwający się niejako w cień, dbający o rodzinę i dom nie jest dzisiaj w 
modzie, nie ma siły przebicia, ani nie jest idolem współczesnego świata. Amerykańskie i 
(nie tylko) filmy wytworzyły mit supermana, przystojniaka, cwaniaka, człowieka 
sukcesu, mężczyzny roku itd. W tej powodzi współczesnych idoli postać św. Józefa staje 
się szara i bezbarwna, a nawet nijaka.  A przecież to sam Bóg wybrał takiego właśnie 
„nieciekawego” mężczyznę na Opiekuna Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. 

Kiedyś imię to było bardzo popularne. Św. Józef był patronem wielu chłopców i 
mężczyzn. Dzisiaj mamy raczej inne mody. A cechy św. Józefa są tak trudne do 
znalezienia wśród wielu współczesnych mężczyzn. Uczciwość, pracowitość, rzetelność, 
czystość, szacunek, oddanie rodzinie, prawość, poczucie obowiązku, pokora zostały 
zastąpione w wielu wypadkach cwaniactwem, efektownością, przebiegłością, sprytem, 
fizyczną siłą ... Czy jest jeszcze we współczesnym świecie miejsce dla ludzi, którzy 
próbują realizować w swoim życiu wzorzec Patrona dnia dzisiejszego?

Patrząc na św. Józefa widzimy jak bardzo nie pasuje do dzisiejszego świata, a 
raczej do tych wzorów, które świat dzisiejszy przed nami stawia. Jakże bardzo nam dziś 
potrzeba takich ludzi jak św. Józef. Ludzi, którzy nie tyle szukają zaszczytów i 
stanowisk, co swoje życiowe zadanie traktują jako służbę. 

Może trzeba, aby każdy z nas zastanowił się, ile w nas jest postawy św. Józefa. 
Czy tak jak on swoje życie staram się traktować jako służbę? Czy potrafię służyć Panu 
Bogu i ludziom, zwłaszcza swoim najbliższym w tym miejscu, w którym mnie Pan Bóg 
postawił. Każda sytuacja, każde miejsce i każdy czas jest dobry, aby kochać, aby czynić 
dobro, aby dawać innym siebie samego. 

Jan Paweł II tak pisze o św. Józefie: „Całkowita ofiara jaką Józef złożył ze swego 
istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu znajduje wytłumaczenie w 
niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań 
źródłem szczególnych pociech i to z niego czerpał Józef odwagę i siłę  właściwą duszom 
prostymi jasnym  dla swych wielkich decyzji jak wówczas, gdy bez wahania 
podporządkował Bożym zmysłom swoją wolność, swoje szczęście małżeńskie, godząc się 
przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując 
mocą nieporównywalną . Dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która 
tworzy rodzinę i ją podtrzymuje.” Gdy dla Kościoła nadeszły trudne czasy, papież Pius 
IX w XIX wieku ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. Do Niego zawsze 
możemy się wstawiać o pomoc i opiekę, o zachowanie od złych mocy, od pokus, od zła. 
Jemu możemy powierzyć nasze rodziny, które dziś bardziej niż kiedykolwiek takiej 
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opieki potrzebują. Rodziny, w których nie zawsze dzieje się dobrze. Ileż to rodzin wokół 
nas, w których nie ma miłości. Ileż rodzin, w których ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie 
mają dla siebie czasu. Ileż rodzin, gdzie nie potrafimy sobie przebaczyć. Mówimy sobie, 
że jesteśmy zdenerwowani, nerwowi, bo takie dzisiaj są czasy, bo życie jest ciężkie. Na 
pewno jest w tym dużo prawdy. Trudno jest dziś utrzymać rodzinę, jeszcze trudniej jest 
porządnie wychować swoje dzieci. To jest bardzo trudne, ale wcale nie znaczy, że 
niemożliwe. Jest wiele na to przykładów, jest wiele wspaniałych rodzin, jest wielu ojców 
i wiele matek, którzy robią wszystko, co tylko się da, aby ich dzieciom ani chleba ani 
miłości nie zabrakło. 

 Św. Józef całe życie był człowiekiem ciężkiej i uczciwej pracy. Pewnie dlatego 
jest patronem wszystkich pracujących. Patronem wszystkich tych, którzy ciężko pracują, 
aby jakoś utrzymać siebie i swoich najbliższych. Tych, którzy bardzo by chcieli 
pracować, jednakże tej pracy dla nich nie ma. Św. Józef jest patronem tych wszystkich, 
którzy pełnią rolę Ojców. Ojców, czyli tych, którzy wprowadzają w życie, którzy mają 
pokazać swym dzieciom, jak żyć. Przy tej okazji może trzeba się zastanowić, jaki 
przykład widzą w nas nasze dzieci? Dziś bardziej niż kiedykolwiek indziej rola ojca jest 
trudna, ale chyba też bardziej, niż kiedykolwiek jest potrzebna i ważna. Pokazuje nam 
wszystkim, że w każdych czasach, w każdych warunkach można godnie i uczciwie 
przeżyć swoje życie. Pokazuje nam, co to znaczy być ojcem, co znaczy miłość, 
odpowiedzialność i służba. 

Kiedy wymieniamy przymioty św. Józefa: najwierniejszy, najczystszy, 
najposłuszniejszy, powiesz: tak, On jest Święty, Jemu było łatwo, bo towarzyszyła Mu 
specjalna pomoc Boża, a ja ledwo wiążę koniec z końcem, biegam od jednego zajęcia do 
drugiego, nie radzę sobie ze swoimi słabościami, przyzwyczajeniami, nie mam czasu, by 
usiąść i normalnie porozmawiać z bliskimi, nie mam czasu na rozmowę z Bogiem, jestem 
przytłoczony sprawami codziennym.  Józefowi nie było łatwo! Nie urodził się z aureolą 
na głowie! Nie czekał ze złożonymi rękami aż ktoś zrobi coś za niego. Przyjął Maryję, 
zaopiekował się Nią, mimo, iż odczuwał lęk, strach i niepewność. Przyjął Jezusa Syna 
Bożego, stał się dla Niego Ojcem, mimo, iż fizycznie nim nie był. Dbał o rodzinę, ciężko 
pracował, modlił się, czytał Księgi Święte. 

Prosimy Pana Boga za przyczyną św. Józefa o dar wiary dla każdego z nas, o 
prawdziwą miłość w naszych rodzinach. Prosimy w intencji tych, którym tak trudno 
dzisiaj żyć, którzy nie wiedzą jak żyć i po co z nadzieją na trudne dni.

 „Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy 
Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez 
miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na 
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym 
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej 
Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany 
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam 
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś 
Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego 
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności”. 

                                                                 Ks. Wojciech Miszewski
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DUCHOWA  ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W czwartek 25 marca 2021 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
obchodzimy Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie w naszym kościele w tym 
dniu podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00 złożymy przyrzeczenia Duchowej 
Adopcji. Pół godziny wcześniej odmówimy różaniec w intencji 
adoptowanych dzieci oraz podejmujących przyrzeczenie. 

NAJCZĘŚCIEJ   STAWIANE PYTANIA  i  ODPOWIEDZI
1. Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 
matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej - radosnej, bolesnej, światła lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) 
oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć 
dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia 

Święta, adoracja Najświętszej Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i 
wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, 
nowenny, koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze 
indywidualne możliwości ich wypełniania.
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je 
podejmują.

4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki 

Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej 
ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy 
ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd 
rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane 

grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc 
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, 
ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć 
z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do 
postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i 
pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens 
zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej 
modlitwy i miłości w rodzinie.

6. Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym 

wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć duchową adopcję ?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich 

zobowiązań.



8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?    Tak.
9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
10. Czy wiemy, jakiej narodowości  będzie adoptowane dziecko? 
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
11. Skąd pewność, ze Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie 

Boże. Bóg jest Dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone 
miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne 

zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy 
czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchowa adopcję. Należy wtedy 
ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy 
duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach 
niesakramentałnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio? Tak.
16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcjimuszą być składane w formie uroczystej, 
wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je 
złożyć także prywatnie.
17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w 
przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? 

Tak. Mogą podejmować prywatnie.
18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego 
momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę 
różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać 
datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 
19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji

w kościele,
skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, 

pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z 

miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie 
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy 
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
21-24 marca 2021 r.

Rekolekcjonista: Ks. Adam Czerwiński

Niedziela  21 marca 2021 r.
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00

- Msze św. z nauką rekolekcyjnymi
Poniedziałek  22 marca  2021 r.

7.00, 9.00, 18.00  Msze św. z nauką rekolekcyjną
Wtorek  23  marca  2021 r.

7.00, 9.00 /z nowenną do św. Antoniego/, 18.00
- Msze św. z nauką rekolekcyjną

Środa  24 marca  2021 r.
7.00, 9.00 /z nowenną do M.B. Nieustającej Pomocy, 18.00

- Msze św. z nauką rekolekcyjną

Spowiedź św. rekolekcyjna
Od poniedziałku do środy: 8.15-9.00, 17.15-18.00

Droga Krzyżowa
Od poniedziałku do środy po Mszy św. o godz. 9.00

Papież o aborcji: 

Czy słuszne jest wynajmowanie płatnego zabójcy? 

Jak stwierdził papież, trzeba "wyjść z tego kryzysu z podniesioną głową" i 
być realistą. Franciszek mówił też o panującej na świecie "brutalności" i 
"mentalności odrzucania", także "dzieci, których się nie chce, albo gdy są 
chore".

- Zanim się urodzą, wykreśla się je z życia - dodał odnosząc się do aborcji. 
Jego zdaniem jest to kwestia nie religijna, ale "etyki ludzkiej".

- W trzecim tygodniu, prawie w czwartym są już wszystkie organy u nowej 
istoty ludzkiej w łonie matki, to jest życie ludzkie. Stawiam pytanie: czy 
słuszne jest przekreślanie życia, by rozwiązać problem? Nie, nie jest. Czy 
słuszne jest wynajmowanie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem? - 
powiedział Franciszek. Następnie zaznaczył: - To jest problem aborcji; z 
naukowego i ludzkiego punktu widzenia.

2/2021                          Nauczyciel Ewangelii                                             7 



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,    ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel.  56 610-22-40 e-mail: womisz@wp.pl
strona internetowa: antoni-torun.pl

Konto bankowe:   PKO BP  II O/Toruń 58 1020 5011 0000 9302 0097 0368

Redakcja: ks. prob. Wojciech Miszewski,  Grzegorz Dombrowski
Za ofiarę na gazetkę serdeczne „Bóg  zapłać”

DRUK:  PPHU PROJAN Toruń ul..   Grudziądzka 172a

PROGRAM  WIELKIEGO  TYGODNIA  2021

WIELKI  CZWARTEK  WIECZERZY  PAŃSKIEJ
17.45  Wprowadzenie do Triduum Paschalnego
18.00  Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
           Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00 /w kaplicy/

WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ
  7.30  Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu /w kaplicy/
  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia
12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa
17.30  Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia
17.45  Katecheza wprowadzająca w tajemnicę Wielkiego Piątku
18.00  Liturgia Męki Pańskiej 
21.00  Droga Krzyżowa /zapraszamy szczególnie tych, którzy w tym roku, ani razu nie                                             
byli na Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach/

Czuwanie przy Grobie Pańskim do godz. 24.00

WIELKA  SOBOTA  WIGILII  PASCHALNEJ 
7.30  Rozpoczęcie całodziennej  Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 przy Grobie Pańskim  
  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia
12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa, 
17.00  Brewiarz: Nieszpory 
19.45  Katecheza wprowadzająca w liturgię Wigilii Paschalnej
20.00  Liturgia Paschalna (na liturgię przynosimy świece z okapami)
Święcenie pokarmów:  od  10.00 - 16.00 (co pół godziny  przed kościołem)
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO
Msze Święte o godz.: 6.00 (z Procesją Rezurekcyjną) 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00, 
13.00 (na Barbarce), 10.30 (DPS). 
SPOWIEDŹ ŚW. W  WIELKIM  TYGODNIU 

- od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w czasie Mszy św.                                  

    o godz. 7.00, 8.00-8.30 oraz w godz. 17.00  18.00 /lub do ostatniego penitenta/

-   Wielki Czwartek  nie spowiadamy

-  Wielki Piątek od godz. 16.00 do 17.30 oraz od godz. 21.00 do 23.00 /lub do ostatniego 
penitenta/

-   w Wielką Sobotę od 18.00 do 19.30.

W czasie Wielkiego Triduum wszyscy kapłani biorą udział w wieczornych ceremoniach, 
dlatego spowiedź św. kończyć będziemy w podanych powyżej godzinach.


