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PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 

1 – 4 KWIETNIA 2021 r. 

WIELKA ŚRODA 

Godz. 19.00 – 20.00 – Okazja do spowiedzi 

WIELKI CZWARTEK 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Czwartku, na zakończenie 

przeniesienie Pana Jezusa do „Ciemnicy” 

Adoracja do godz. 21:00 

WIELKI PIĄTEK 

Adoracja od godz. 7:00 do 21.00. 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Franciszkańskie       
Źródło 



Godz. 15:00 - Droga Krzyżowa 

Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Piątku, na zakończenie 

przeniesienie Pana Jezusa do „Grobu”. 

PORZĄDEK ADORACJI: 

WIELKI PIĄTEK: 

8.00 – 9.00-  Zakopiańska  

9.00 – 10.00 – Jabłonowa, Podgórna i Żurawia 

10.00 – 11.00 – św. Rocha 

11.00 – 12.00 – Biała, Spartakusa i Beskidzka 

12.00 – 13.00 – Rybacka  

13.00 – 14.00 – Pawia, Flisacka i św. Pawła 

14.00 – 15.00 – Odrodzenia, Dawna i Zatokowa 

15.00 – 16.00 – Kosów i Winicjusza 

16.00 – 17.00 – Kiepury 

17.00 – 18.00 -  Kalinowa, Irysowa 

18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku 

20.00 -21.00 –  Gminna 

WIELKA SOBOTA 

13.00 – 14.00 – Wiolinowa 

14.00 – 15.00 – Chór Parafialny 

15.00 – 16.00 – Żywy Różaniec (wszystkie grupy – zmiana 
tajemnic różańcowych) 

16.00 – 17.00 – Ks. Dzierżonia, Gruntowa i Średnia 

17.00 – 18.00 – Kolarska, Kredowa, Luba 



18.00 – 19.00 – Skwerowa, Krzemienna, Modra 

19.00 – 20.00 – Ikara 

 

WIELKA SOBOTA 

Adoracja od godz. 7:00 do godz. 20:00 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 9:00-12:00 –   poświęcenie pokarmów wielkanocnych –  

  - co pół godziny 

       i 14:00-16:00      (przerwa od godz. 12:30 do godz. 14:00) 

Godz. 20:00 - Liturgia Wielkiej Soboty – przynosimy świece 

z osłonką! 

 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Godz. 6:00 - Rezurekcja (bez procesji) 

Pozostałe Msze św. o godz: 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00 

 

 

 



„Zmartwychwstał, jak zapowiedział” 

   (Mt 28, 6) 

  

Niech przeżywanie tajemnicy 

Zmartwychwstania Pańskiego 

zjednoczy nas z Jezusem, 

który wciąż żyje 

w Eucharystii, okazuje swoje 

przebaczenie w konfesjonale 

i sprawia, że nasze życie staje 

się coraz bardziej miłosierne. 

 Życzymy 

doświadczenia radości spotkania ze Zmartwychwstałym i życia w 

promieniach Jego łaski.    

Z darem modlitwy 

   Duszpasterze 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM 

Tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania są elementami 

kluczowymi, nad którymi prowadzone są rozważania w okresie świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. To czas, który w sposób szczególny 

przypomina nam o wartości życia i miłości, płynącej z oddania się dla 

ludzkości przez śmierć, a powstanie z martwych ukazuje potęgę Boga, która 

nie ma granic. 



EWANGELIA 04.04.2021 

(J 20, 1-9) - Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do 

drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z 

grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł, więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, 

lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 

się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 

grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 

nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy 

wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 

że On ma powstać z martwych. 

 

EWANGELIA 11.04.2021 

(J 20, 19-31) - Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 



A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 

Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i 

nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok 

Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 

Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 

pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 

tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 

bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

 

 



EWANGELIA 18.04.2021 

(Łk 24, 35-48) - Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 

wam!» 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 

nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 

waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak 

widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 

nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i spożył przy nich. 

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 

gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o 

Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich 

umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 

świadkami tego». 



EWANGELIA 25.04.2021 

(J 10, 11-18) - Jezus jest dobrym pasterzem 

Jezus powiedział: 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i 

rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na 

owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 

owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 

przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, 

jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 

odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc 

je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca». 

opr. Marlena Przybylska 

 

 


